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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни – надати студентам знання, навичок та вмінь, 
які дозволять використовувати методи рішення задач оптимізації при 
дослідженні та проектуванні електротехнічних систем керування при-
строями енергоємного виробництва. 

Задачі викладання дисципліни полягають у вивченні оптималь-
них методів, гарантуючих здобуття глобального та локального опти-
муму у вирішенні задач дослідження та проектування електромехані-
чних систем  та пристроїв енергоємного виробництва, напрацювання 
навиків при рішенні задач оптимізації за допомогою програмних засо-
бів. 

Студент повинен ЗНАТИ: 
- математичний апарат із новими методами теорії оптимізації; 
- критерії оптимізації при дослідженні та проектуванні електро-

технічних пристроїв енергоємного виробництва; 
 Студент повинен ВМIТИ: 

- розробляти алгоритм оптимізації у дослідженні та проектуван-
ні електротехнічних систем енергоємного виробництва, ви-
бирати засіб її реалізації; 

- розробляти алгоритм оптимізації у процесах керування елект-
ротехнічних систем енергоємного виробництва; 

- працювати у середовищі програмних пакетів розробки алгори-
тмів оптимізації; 
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2. РОБОЧА ПРОГРАММА Й МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

2.1 Елементи теорії та методологічні основи оптимізації.  
Методи оптимізації функції однієї змінної. 

 
Під час проведення установчої сесії вивчення теми займає 14 го-

дин і 30 години необхідно для самостійного вивчення теми. 
 

Зміст робочої програми теми. 
 

 Постанова та умови задач оптимізації. Застосування методів опти-
мізації в інженерних задачах. Структура оптимізаційних задач. Влас-
тивості функції однієї змінної. Критерії оптимальності. Локальний та 
глобальний оптимум. Методи виключення інтервалів. Критерії опти-
мальності. Локальний та глобальний оптимум. Методи глобального 
пошуку. Метод Фібоначчі. Метод "Золотого перетину" Поліноміальна 
апроксимація, квадратична, кубічна інтерполяція. Методи крапкового 
оцінювання. 
 

Запитання для самоперевірки. 
 

1. Постанова та умови задач оптимізації. 
2. Особливості застосування методів оптимізації в інженерних за-

дачах. 
3. Структура оптимізаційних задач. 
4. Властивості функції однієї змінної. Критерії оптимальності. 
5. Критерії похідних для визначення локального та глобального 

оптимуму. 
6. Методи виключення інтервалів. 
7. Метод "золотого перетину". 
8. Метод Фібоначчі. 
9. Метод Ньютона-Рафсона. 
10. Апроксимація кривими. Квадратична та кубічна інтерполяція.  
11. Методи глобального пошуку. 
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12. Властивості функції декількох змінних. Критерії оптимально-
сті. 

 
2.2. Методи оптимізації функції декількох змінних. 
 

Під час проведення установчої сесії вивчення теми займає 4 годин 
і 12 години необхідно для самостійного вивчення теми. 

 
Зміст робочої програми теми. 

 
Методи прямого пошуку. Метод Нелдера-Мида. Метод Хука-

Дживса. Метод пошуку по симплексу. Метод сполучених напрямків 
Пауелла. Градієнтні методи. Методи Коші, Ньютона, Марквардта. Ме-
тод сполучених градієнтів. Узагальнений градієнтний алгоритм. Чисе-
льна апроксимація. 

 
Запитання для самоперевірки. 

 
1. Особливості та різновиди методів прямого пошуку. Метод Не-

лдера-Мида. 
2. Особливості та різновиди методів прямого пошуку. Метод Ху-

ка-Дживса.  
3. Особливості та різновиди методів прямого пошуку. Метод по-

шуку по симплексу. 
4. Особливості та різновиди методів прямого пошуку. Метод спо-

лучених напрямків Пауелла. 
5. Особливості та різновиди градієнтних методів. Метод Коши. 
6. Особливості та різновиди градієнтних методів. Метод Ньюто-

на. 
7. Особливості та різновиди градієнтних методів. Метод Марква-

рдта. 
8. Особливості та різновиди градієнтних методів. Метод сполуче-

них градієнтів. 
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2.3 Методи умовної оптимізації 
 

Під час проведення установчої сесії самостійного вивчення теми 
займає 36 години. 

 
Зміст робочої програми теми. 

 
Оптимізація при наявності обмежень. Методи рішення задач лі-

нійного програмування (сімплекс-методи, метод параметричного про-
грамування.). Методи рішення задач не лінійного та стохастичного 
програмування (загальний метод штрафних функцій, методи проекцій 
градієнта, метод центрів, методи з використанням функцій Лагранжа 
та інші). 
 

Запитання для самоперевірки. 
 

1. Оптимізація при наявності обмежень. 
2. Загальні поняття о методах рішення задач лінійного програму-

вання. 
3. Загальні поняття о методах рішення задач не лінійного та сто-

хастичного програмування. 
 

2.4 Параметрична оптимізація пристроїв енергоємного ви-
робництва. 

 
Під час проведення установчої сесії вивчення теми займає 8 годин 

і 34 годин необхідно для самостійного вивчення теми. 
 

Зміст робочої програми теми. 
 
Основні поняття теорій керування. Система керування складним 

об'єктом. Ідентифікація нелінійних детермінованих об'єктів. Ідентифі-
кація стохастичних об'єктів. Ідентифікація нестаціонарних об'єктів.  
Екстремальне регулювання. Синтез адаптивних систем автоматичного 
керування. Синтез статистично оптимальних систем автоматичного 
керування. Оптимальне проектування систем. Канонічні завдання. Ба-
гатокритеріальні завдання. Методи виключення обмежень. Вплив не-
визначених факторів на процес оптимізації. Методи декомпозиції. 
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Особливості оптимізаційних завдань. Стандартні схеми параметричної 
оптимізації. Приклади рішення параметричної оптимізації пристроїв 
енергоємного виробництва. 

 
Запитання для самоперевірки. 

 
1. Основні поняття теорій керування. 
2.Система керування складним об'єктом. 
3. Ідентифікація нелінійних детермінованих об'єктів. 
4. Ідентифікація стохастичних об'єктів.  
5. Ідентифікація нестаціонарних об'єктів.   
6. Екстремальне регулювання.  
7. Синтез адаптивних систем автоматичного керування.  
8. Синтез статистично оптимальних систем автоматичного керу-

вання.  
9.Оптимальне проектування систем. 
10. Канонічні завдання для параметричної оптимізації.  
11. Багатокритеріальні завдання для параметричної оптимізації.  
12. Методи виключення обмежень для параметричної оптимізації.  
13. Вплив невизначених факторів на процес оптимізації.  
14. Методи декомпозиції.  
15. Особливості оптимізаційних завдань.  
16. Стандартні схеми параметричної оптимізації. 
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2.5 Перелік лабораторних робіт 
 

1.  Вивчення методів мінімізації функції однієї змінної. 
2.   Вивчення методів мінімізації функції декількох змінних. 
3.  Створення цільової функції одно та багатоконтурних кривих 

"Індуктор – N- резонансний контур". 
4.  Оптимізація параметрів еквівалентного кола "Індуктор – N- ре-

зонансний контур". 
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