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Informacje organizacyjne

Formy zajęć i wymiar godzinowy:

Wykład: 15 h

Laboratorium: 15 h

Zasady zaliczenia:

Wykład: kartkówka po każdym wykładzie.

Ocena końcowa z wykładu: średnia arytmetycza ocen cząstkowych.

Laboratorium: sprawozdanie z każdego ćwiczenia na ocenę.

Ocena końcowa z laboratorium: średnia arytmetyczna ocen
cząstkowych.

Ocena końcowa z przedmiotu: w+lab2 .

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa!

Wykłady oraz materiały do laboratorium:
www.imio.polsl.pl
(Pliki do pobrania → Zaawansowane metody optymalizacji)
Hasło dostępu do plików PDF: labzomo
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Tematyka wykładu

I Wiadomości podstawowe

II Deterministyczne metody bezgradientowe

III Metody gradientowe

IV Metody optymalizacji z ograniczeniami. Optymalizacja
wielokryterialna

V Metody niedeterministyczne

VI Algorytm ewolucyjny, algorytmy memetyczne i metody hybrydowe

VII Kolokwium poprawkowe
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Trochę historii

III w. p.n.e. - Euklides opisuje
klasyczną odmianę geometrii.
Zajmuje się m.in. poszukiwaniem
najkrótszej drogi łączącej punkt z
prostą.
http://mathworld.wolfram.com/EuclideanGeometry.html

Strona z dzieła „Elementy” Euklidesa
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Trochę historii

29-19 p.n.e. - Wergiliusz tworzy
epopeję p.t. „Eneida”, w którym
opisuje m.in. historię założenia
Kartaginy przez Dydonę (IX w.
p.n.e.). Dydonie oddano tyle ziemi,
ile obejmowała skóra wołu. Dydona
pocięła skórę na wąskie paski.
Następnie należało znaleźć krzywą
zamkniętą na płaszczyźnie,
obejmującą największą
powierzchnię.

„Śmierć Dydony”, Giovanni Battista Tiepolo
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Trochę historii

1696 - Jakub Bernoulli ogłasza konkurs na
znalezienie brachistochrony, czyli krzywej
łączącej dwa punkty na płaszczyźnie, po
której czas staczania się masy punktowej pod
wpływem siły ciężkości jest najkrótszy.
Problem został rozwiązany niezależnie przez
pięciu badaczy: Leibniza, L’Hospitala,
Newtona, oraz Jakoba i Johanna Bernoullich.
Rozwiązaniem jest łuk cykloidy. Zagadnienie
brachistochrony to jeden z pierwszych
problemów rozwiązanych za pomocą
rachunku wariacyjnego.
http://mathworld.wolfram.com/BrachistochroneProblem.html

Model brachistochrony
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Trochę historii

1939 - wybucha druga wojna światowa. W
czasie wojny George B. Dantzig opracowuje
metody programowania liniowegow celu
optymalnego planowania logistycznych
operacji wojskowych. Po wojnie, w 1947 roku
Dantzig opracowuje metodę simpleks.

II poł. XX w. - następuje rozwój metod
komputerowych optymalizacji wraz z
intensywnym postępem w dziedzinie techniki
komputerowej.

XXI w. - ?

Więcej faktów na stronie:
http://hse-econ.fi/kitti/opthist.html

II wojna światowa

Intel 4004 - pierwszy
mikroprocesor (1971 r.)
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Optymalizacja wokół nas

Przykład 1

Zadanie: znaleźć najkrótszą drogę od punktu A do punktu B
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Optymalizacja wokół nas

Przykład 2

Zadanie: wybrać najlepszy samochód.
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych: 327
modeli.
Możliwe kryteria

cena,

niezawodność,

koszty serwisowania,

osiągi,

bezpieczeństwo,

funkcjonalność,

stylistyka,

przywiązanie do marki,

paleta kolorów,

i inne.
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Uwaga na ograniczenia!

Każdy klient może mieć
samochód w dowolnym kolorze,
pod warunkiem, że będzie on
czarny.

Henry Ford o modelu T, 1914

Henry Ford i model T

16/ 77



Optymalizacja wokół nas

Przykład 3

Minimalizacja kosztów (a) i maksymalizacja zysków (b)

a) b)
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Optymalizacja wokół nas

Przykład 4

Jedni minimalizują, inni maksymalizują.
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Optymalizacja wokół nas

Naturalny mechanizm optymalizacji

Zasada minimum energii potencjalnej

Każdy układ lub ciało dąży do stanu równowagi, który odpowiada
minimum (lokalnemu) całkowitej energii potencjalnej.

Więcej ciekawych układów na stronie:
http://www.darkroastedblend.com/2007/03/balancing-forces.html
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Definicja optymalizacji

Optymalizacja [łac. optimus „najlepszy”], zagadnienie matematyczne
polegające na znalezieniu najlepszego rozwiązania (względem ustalonego
kryterium) ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych.

http://encyklopedia.pwn.pl

Uwaga!!!

Przymiotnika „optymalny” nie stopniujemy.
optymalniejszy X
najoptymalniejszy X
bardziej optymalny X
najbardziej optymalny X
optymalny X
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Definicja optymalizacji

Niech będą dane funkcje

f : Rn → R1
gi : Rn → R1, i = 1, . . . , k,
hj : Rn → R1, j = 1, . . . ,m,

Zadanie minimalizacji polega na znalezieniu wektora x∗, należącego do zbioru
X0 = {x : gi (x) ¬ 0, hj(x) = 0, i = 1, . . . , k; j = 1, . . . ,m, }, takiego, że dla
każdego x ∈ X0,

f (x∗) ¬ f (x). (1)

Zadanie to jest zatem równoważne poszukiwaniu

min
x∈X0
f (x) (2)

x = [x1, x2, . . . , xn]T - wektor zmiennych projektowych (decyzyjnych)
f - funkcja celu (≡ funkcjonał jakości ≡ kryterium optymalizacji ≡ ...)
gi , hj - funkcje ograniczeń (ograniczenia)
X0 - zbiór rozwiązań dopuszczalnych
Każde zadanie maksymalizacji można sprowadzić do zadania
minimalizacji za pomocą równania: max f (x) = −min[−f (x)]. Powyższa
definicja może być więc stosowana do wszystkich, odpowiednio
sformułowanych zadań optymalizacji.
„Optymalizacja” ≡ „Programowanie matematyczne” - nie mylić z
programowaniem komputerów!
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Zastosowanie metod optymalizacji

Zarządzanie i administracja

Ekonomia

Identyfikacja

Projektowanie procesów, układów i aparatury

Optymalne sterowanie

Rozwiązywanie równań

...
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Sformułowanie zagadnienia optymalizacji

Zadania:

1 Opracowanie modelu matematycznego układu lub procesu

2 Określenie zmiennych projektowych

3 Zdefiniowanie funkcji celu

4 Określenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych

5 Poszukiwanie optimum z zastosowaniem wybranej metody
optymalizacji
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Model matematyczny układu lub procesu

Model:

1 analityczny
2 numeryczny
3 metamodel

regresyjny (wielomianowy lub oparty na funkcjach radialnych)
sztuczna sieć neuronowa (SSN)
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Model matematyczny układu lub procesu
Model:

1 analityczny
2 numeryczny
3 metamodel

regresyjny (wielomianowy lub oparty na funkcjach radialnych)
sztuczna sieć neuronowa (SSN)

Przykład

Równanie ugięcia belki:
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Model matematyczny układu lub procesu
Model:

1 analityczny
2 numeryczny
3 metamodel

regresyjny (wielomianowy lub oparty na funkcjach radialnych)
sztuczna sieć neuronowa (SSN)

Przykład

Równanie metody elementów skończonych (MES) zbudowane w wyniku
dyskretyzacji ciała liniowosprężystego:

[K ]{U} = {Q},

gdzie: [K ] - macierz sztywności, {U} - wektor przemieszczeń, {Q} - macierz
sił.
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Model matematyczny układu lub procesu
Model:

1 analityczny
2 numeryczny
3 metamodel

regresyjny (wielomianowy lub oparty na funkcjach radialnych)
sztuczna sieć neuronowa (SSN)

Przykład

Liniowy i kwadratowy model regresyjny
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Zmienne projektowe

Zmienne projektowe (decyzyjne) x1, x2, . . . , xn - parametry
optymalizowanego układu lub procesu, które:

istotnie wpływają na wartość funkcji celu,

mogą być modyfikowane na etapie projektowania układu, podczas
jego eksploatacji, lub w trakcie realizacji procesu.
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Zmienne projektowe

Przykład

Klasyfikacja zmiennych projektowych konstrukcji:

a zmienne materiałowe lub wymiarowe wpływające na sztywnośc
elementu (moduł Younga, grubość płyty, itp.),

b zmienne kształtu układu (np. współrzędne położenia węzłów w
układach prętowych),

c parametry podparcia i obciążenia (np. kierunek podparcia),

d zmienne wstępnych przemieszczeń i odkształceń,

e parametry topologiczne (np. liczba połączeń prętów kratownicy, sposób
ich połączenia, itd.),

f charakterystyki przegubów i połączeń (sztywność i wytrzymałość).
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Zmienne projektowe

Przykład

Zmienne kształtu w optymalizacji konstrukcji:

a) współrzędne położenia punktów
kontrolnych krzywej Béziera,

b) współrzędne położenia punktów
kontrolnych krzywej NURBS.
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Funkcja celu

Funkcja celu (funkcjonał jakości, kryterium optymalizacji) - funkcja
matematyczna odwzorowująca przestrzeń wektorową X ⊃ X0 w zbiór
liczb rzeczywistych:

f : X→ R (3)

Funkcja celu opisuje własność (właściwość) układu (procesu), który jest
optymalizowany poprzez poszukiwanie optimum (minimum lub
maksimum) tejże funkcji.

Własność (właściwość) musi być tak dobrana, aby można ją było
opisać za pomocą liczby rzeczywistej.
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Funkcja celu

Przykład

Typowe funkcje celu stosowane w optymalizacji układów mechanicznych:

masa układu

naprężenia (naprężenia maksymalne, różnica naprężeń
dopuszczalnych i maksymalnych, zmienność naprężeń, i inne)

częstości drgań własnych (np. różnica częstości drgań własnych
maszyny i prędkości kątowej wału w ruchu obrotowym)

amplituda drgań

...

Funkcje celu stosowane w zagadnieniach optymalizacji z różnych dziedzin
są często związane (bezpośrednio lub pośrednio) z kosztem (np. masa,
którą minimalizujemy w przypadku układów mechanicznych).
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Własności funkcji celu

Funkcja liniowa

Funkcja f : X→ R,X ⊂ Rn, jest liniowa, jeśli dla każdego x1, x2 ∈ X i dla
dowolnych rzeczywistych α1 i α2 takich, że (α1x1 + α2x2) ∈ X zachodzi

f(α1x1 + α2x2) = α1f(x1) + α2f(x2). (4)

Liniowa funkcja celu ma postać:

f (x) = aTx+ b, (5)

gdzie:
a = [a1, a2, . . . , an]T,
b - stała.
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Własności funkcji celu

Forma kwadratowa

Formą kwadratową nazywamy funkcję Q : Rn → R o postaci

Q(x) = xTAx, (6)

gdzie A jest macierzą symetryczną o rozmiarze n × n.

Macierz kwadratowa jest dodatnio określona, gdy dla każdego x 6= 0
spełniona jest nierówność xTAx > 0.

Macierz kwadratowa jest dodatnio półokreślona, gdy dla każdego x 6= 0
spełniona jest nierówność xTAx  0.

Zmieniając znaki powyższych nierówności otrzymamy warunki ujemnej
określoności (półokreśloności) macierzy A.

Macierz kwadratowa jest nieokreślona gdy nie jest ani dodatnio, ani
ujemnie określona (półokreślona).
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Własności funkcji celu

Minory główne macierzy A:

M1 = A11, M2 =
∣∣∣∣A11 A12A21 A22

∣∣∣∣ , . . . , Mn =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣
A11 A12 . . . A1n
A21 A22 . . . A2n
...

...
. . .

...
An1 An2 . . . Ann

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ .
(7)

Kryterium Sylvestera

Macierz An×n jest:

1 dodatnio określona ⇔ ∀i = 1, 2, . . . , n : Mi > 0,
2 ujemnie określona ⇔ ∀i = 1, 2, . . . , n : (−1)iMi > 0,
3 dodatnio półokreślona ⇔ ∀i = 1, 2, . . . , n : Mi  0;∃i : Mi = 0,
4 ujemnie półokreślona ⇔ ∀i = 1, 2, . . . , n : (−1)iMi  0;∃i : Mi = 0,
5 nieokreślona ⇔ nie jest spełniony żaden z powyższych warunków.

Określoność formy kwadratowej Q(x) możemy ustalić badając
określoność macierzy A.
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Własności funkcji celu

Przykład
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Własności funkcji celu

Zbiór wypukły

Zbiór X ⊂ Rn jest wypukły, jeśli dla dowolnych dwóch punktów
x1, x2 ⊂ X każdy odcinek

[x1, x2] = {x : x = λx1 + (1− λ)x2, 0  λ  1} ⊂ X. (8)

Przykład
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Własności funkcji celu

Funkcja wypukła

Niech X ∈ Rn będzie zbiorem wypukłym. Funkcja f : X→ R1 jest wypukła, jeśli
dla dowolnych dwóch punktów x1, x2 ∈ X mamy:

f (λx1 + (1− λ)x2) ¬ λf (x1) + (1− λ)f (x2), ∀λ ∈ [0; 1]. (9)

Jeśli nierówność w powyższej definicji jest ostra, to funkcja jest ściśle wypukła.

Funkcja f jest wklęsła jeśli −f jest wypukła i odwrotnie.

Przykład
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Własności funkcji celu

Wypukłość funkcji jednej zmiennej

Jeśli funkcja f : R→ R jest dwukrotnie różniczkowalna w przedziale
(a,b), to jest ona wypukła w tym przedziale wtedy i tylko wtedy, gdy dla
każdego x ∈ (a, b)

f ′′(x)  0. (10)

Jeśli w nierówności (10) zmienimy znak na przeciwny, otrzymamy
warunek dotyczący wklęsłosci funkcji.

Wypukłość formy kwadratowej

Jeśli funkcja f : Rn → R jest formą kwadratową, to jest ona wypukła
wtedy i tylko wtedy gdy jest dodatnio półokreślona, natomiast jest
wklęsła gdy jest ujemnie półokreślona.
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Własności funkcji celu

Gradient funkcji wielu zmiennych f : Rn → R w punkcie
x = (x1, x2, . . . , xn) to wektor, którego składowymi są pochodne funkcji f
względem każdej ze zmiennych xi , i = 1, 2, . . . n:

∇f (x) =
[
∂f (x)
∂x1

∂f (x)
∂x2

. . .
∂f (x)
xn

]T
. (11)

W przypadku funkcji jednej zmiennej f (x) gradient redukuje się do
pochodnej df (x)dx .
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Własności funkcji celu

Przykład
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Wykres funkcji
f (x1, x2) = sin(2x1) · cos(x2)
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Poziomice funkcji f (x1, x2) oraz jej gradient
∇f (x1, x2) =
[2 cos(2x1) · cos(x2) − sin(2x1) · sin(x2)]T
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Własności funkcji celu

Hesjanem (macierzą Hessego) funkcji f : R→ R w punkcie
x = (x1, x2, . . . , xn) nazywamy macierz drugich pochodnych cząstkowych
funkcji f w punkcie x:

H(x) =


∂2f
∂x21
(x) · · · ∂2f

∂x1∂xn
(x)

...
. . .

...
∂2f
∂xn∂x1

(x) · · · ∂2f
∂xn∂xn

(x)

 . (11)

Hesjan funkcji jednej zmiennej f (x) redukuje sie do drugiej pochodnej
d2f (x)
dx2
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Własności funkcji celu

Przykład

f (x1, x2) = 3x21 + 3x
2
2 − 4x1(1+ x2)− x2 + 2,

∇f (x1, x2) =
[
6x1 − 4(1+ x2)
−1− 4x1 + 6x2

]
, H(x1, x2) =

[
6 −4
−4 6

]

f (x1, x2) = [x1 x2]
[
3 −2
−2 3

] [
x1
x2

]
+ [−4 − 1]

[
x1
x2

]
+ 2

f (x1, x2) = xTAx+ bTx+ c ,

∇f (x1, x2) = ATx+ Ax+ b = 2Ax+ b, H(x) = 2A.
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Własności funkcji celu

Minimum lokalne funkcji jednej zmiennej

Funkcja f (x) określona w pewnym otoczeniu punktu x∗ ma w tym punkcie
minimum lokalne jeżeli istnieje taka liczba h > 0, że

f (x∗) ¬ f (x) (11)

dla każdego x spełniającego warunek 0 < |x − x∗| < h.

Definicję maksimum lokalnego otrzymamy zmieniając znak w nierówności
(11) na przeciwny.

Jeżeli zamiat (11) zachodzi odpowiednia nierównośc ostra, mówimy o
minimum właściwym.

Minima i maksima nazywamy ekstremami.

Uwaga !!!

Ekstremum funkcji w punkcie x∗ jest pojęciem lokalnym, odnoszącym się do
dostatecznie małego otoczenia punktu x∗ i nie należy go mylić z pojęciami:
wartość największa i najmniejsza funkcji w pewnym zbiorze.
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Własności funkcji celu

Twierdzenie Fermata (warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji
jednej zmiennej)

Jeżeli istnieje f ′(x∗) i jeżeli funkcja f (x) ma w punkcie x∗ ekstremum, to:

f ′(x∗) = 0. (12)
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Własności funkcji celu

Warunki wystarczające istnienia ekstremum funkcji jednej zmiennej

1 Jeżeli funkcja f (x) jest ciągła w punkcie x∗, a ponadto ma pochodną
w pewnym jego sąsiedztwie, przy czym f ′(x) < 0 dla x < x∗ oraz
f ′(x) > 0 dla x > x∗, to w punkcie x∗ jest minimum. Jeżeli
f ′(x) > 0 dla x < x∗ oraz f ′(x) < 0 dla x > x∗ to w punkcie x∗ jest
maksimum. (W samym punkcie x∗ pochodna może nie istnieć.)

2 Jeżeli funkcja f (x) ma w pewnym otoczeniu punktu x∗ drugą
pochodną ciągłą, a ponadto f ′(x∗) = 0, f ′′(x∗) 6= 0, to w punkcie
x∗ jest minimum, jeżeli f ′′(x∗) > 0, natomiast maksimum, jeżeli
f ′′(x∗) < 0.

3 Jeżeli funkcja f (x) ma w pewnym otoczeniu punktu x∗ n
pochodnych ciągłych, przy czym

f ′(x∗) = f ′′(x∗) = . . . = f (n−1)(x∗) = 0, f (n) 6= 0 (12)

a ponadto n jest liczbą parzystą, to w punkcie x∗ jest minimum,
jeżeli f (n)(x∗) > 0, natomiast maksimum, jeżeli f (n)(x∗) < 0.
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Własności funkcji celu

Minimum lokalne funkcji wielu zmiennych

Funkcja f : Rn → R określona w pewnym otoczeniu punktu x∗ ma w tym
punkcie minimum lokalne jeżeli istnieje taka liczba h > 0, że

f (x∗) ¬ f (x) (13)

dla każdego x spełniającego warunek 0 < |x− x∗| < h.

Jeśli zmienimy znak nierówności (13) na przeciwny, otrzymamy definicję
maksimum lokalnego.

Jeśli zamiast (13) zachodzi nierówność ostra, mówimy o minimum
właściwym.
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Własności funkcji celu

Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych

Niech f : Rn → R będzie funkcją o pochodnych cząstkowych. Jeżeli
funkcja f ma w x∗ minimum lub maksimum lokalne, to

∇f (x∗) = 0. (13)

Punkt x∗ nazywamy punktem stacjonarnym.
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Własności funkcji celu

Warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych

Niech funkcja f : Rn → R ma wszystkie pochodne cząstkowe, które są
ciągłe. Załóżmy, że ∇f (x∗) = 0.
Jeśli hesjan H(x∗) jest dodatnio określony, to funkcja f osiąga
minimum lokalne w punkcie x∗.

Jeśli hesjan H(x∗) jest ujemnie określony, to funkcja f osiąga
maksimum lokalne w punkcie x∗.

Jeśli hesjan H(x∗) jest nieokreślony, to funkcja f nie ma ekstremum
w punkcie x∗.

Jeśli hesjan H(x∗) jest:

ujemnie półokreślony, ale nie jest ujemnie określony,

dodatnio półokreślony, ale nie jest dodatnio określony,

to nie można automatycznie orzekać o istnieniu lub braku ekstremum.
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Własności funkcji celu

Ekstremum globalne

Minimum (maksimum) globalne to najmniejsza (największa) wartość
funkcji w całej jej dziedzinie (zbiorze rozwiązań dopuszczalnych).

Zbiór domknięty

Zbiór E ⊂ Rn nazywamy domkniętym, gdy zawiera wszystkie swoje
punkty skupienia, czyli gdy granica dowolnego zbieżnego ciągu punktów
zbioru E także do niego należy.

Zbiór ograniczony

Zbiór E ⊂ Rn jest ograniczony, gdy istnieje kula (hiperkula) o promieniu
r zawierająca cały zbiór E . Inaczej, istnieje r > 0 takie, że ||x|| < r dla
każdego x ∈ E .
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Własności funkcji celu

Twierdzenie Weierstrassa

Jeżeli funkcja f : X0 → R jest ciągła, a zbiór X0 ⊂ R jest niepusty,
domknięty i ograniczony w Rn, to funkcja f w zbiorze X0 jest
ograniczona, tzn. istnieją punkty x∗1, x∗2 ∈ X0 takie, że dla każdego
x ∈ X0 są spełnione nierówności f (x∗1) ¬ f (x) ¬ f (x∗2). Inaczej, zbiór
wartości f (x) posiada kres dolny (infimum) - minimum globalne:

f (x∗1) = inf
x∈X0
f (x), (14)

oraz górny (supremum) - maksimum globalne:

f (x∗2) = sup
x∈X0
f (x). (15)
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Przykład
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Własności funkcji celu

Jedno ekstremum lokalne

Jeżeli rozwiązanie optymalne istnieje (np. spełnione są założenia tw.
Weierstrassa), i jeśli zbiór X0 ⊂ Rn jest wypukły, a funkcja celu
f : X0 → R jest ściśle wypukła (ściśle wklęsła), to funkcja f ma tylko
jedno minimum (maksimum) lokalne x∗, które jest jednocześnie minimum
(maksimum) globalnym.

Funkcję f : X0 → R nazywamy:
unimodalną, gdy ma jedno ekstremum lokalne w X0,
wielomodalną, gdy ma wiele ekstremów lokalnych w X0.
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Przykład
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Optymalizacja bez ograniczeń

Jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych X0 = Rn, mówi się o optymalizacji
bez ograniczeń.

Optymalizacja z ograniczeniami

Jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych X0 jest zdefiniowany za pomocą
pewnych funkcji, tzn. jeśli x ∈ X0 gdy

gi (x) ¬ 0, i = 1, . . . , k, (14)

hj(x) = 0, j = 1, . . . ,m, (15)

mówimy o optymalizacji z ograniczeniami.

Warunki (14) i (15) nazywamy odpowiednio ograniczeniami
nierównościowymi i równościowymi.
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Określając zbiór rozwiązań dopuszczalnych należy mieć na uwadze szereg
czynników, w zależności od rodzaju zadania optymalizacji, np.:

ograniczenia wynikające z interpretacji zmiennych decyzyjnych (np.
nieujemność wymiarów geometrycznych, zakres możliwych wartości
własności fizycznych materiału, ograniczenia parametrów
technologicznych procesu, itp.),

wykonalność optymalnego układu lub realizowalność procesu (może
być związana z dopuszczalnym kosztem, dostępnością środków
technicznych, itp.),

zgodność rozwiązania optymalnego z przyjętym modelem (np.
konieczność kontroli przemieszczeń optymalizowanego układu
odkształcalnego, w przypadku stosowania modelu liniowego do
obliczenia wartości funkcji celu),

...
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Rodzaje zbiorów rozwiązań dopuszczalnych:
1 Zbiór określony ograniczeniami przedziałowymi (kostkowymi, ang.
box constraints):

li ¬ xi ¬ ui , (16)

gdzie li oraz ui to krańce przedziału do którego może należeć
zmienna projektowa xi .

Przykład
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Rodzaje zbiorów rozwiązań dopuszczalnych:

2 Zbiór określony ograniczeniami liniowymi:

gi (x) = cTx+ d , (16)

gdzie c jest wektorem a d jest stałą.

Jeśli w zadaniu występują
wyłącznie ograniczenia liniowe,
zbiór dopuszczalny (jeśli jest
niepusty) jest wypukły.

Przykład
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Rodzaje zbiorów rozwiązań dopuszczalnych:

3 Zbiór wypukły

W przypadku ograniczeń
nierównościowych istnieje
możliwość dokonania takiej
transformacji zmiennych
projektowych, w wyniku której w
przestrzeni nowych zmiennych
uzyskuje się ograniczenia
przedziałowe.

Przykład
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Rodzaje zbiorów rozwiązań dopuszczalnych:

4 Zbiór niewypukły

Niewypukłość zbioru rozwiązań
dopuszczalnych wprowadza
minima lokalne na ograniczeniach.

Przykład
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Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Rodzaje zbiorów rozwiązań dopuszczalnych:

5 Zbiór niespójny

Dla każdego punktu
dopuszczalnego istnieje co
najmniej jeden punkt
dopuszczalny, którego nie można
osiągnąć dowolnie małymi
krokami, nie pozostajac
przejściowo w obszarze
niedopuszczalnym.

Przykład

Zbiór niespójny składa się z odizolowanych podzbiorów; istnieją pary
punktów, których nie da się połączyć krzywą w całości zawartą w
zbiorze dopuszczalnym.
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Metody optymalizacji

Klasyfikacja zagadnień optymalizacji ze względu na:

Postać funkcji celu i ograniczeń:

Liniowe: funkcja celu i ograniczenia (programowanie liniowe)
Nieliniowa funkcja celu lub ograniczeń (programowanie nieliniowe, w
tym: wypukłe, kwadratowe, rozdzielne, geometryczne, całkowite)

Ograniczenia:

Optymalizacja bez ograniczeń
Optymalizacjia z ograniczeniami

Wymiar zagadnienia:

Zagadnienia jednowymiarowe
Zagadnienia wielowymiarowe
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Metody optymalizacji

Klasyfikacja zagadnień optymalizacji ze względu na:

Liczbę kryteriów optymalizacji:

Optymalizacja z pojedynczym kryterium
Optymalizacja wielokryterialna

Liczbę minimów lokalnych:

Optymalizacja lokalna
Optymalizacja globalna

...

Metoda optymalizacji powinna być dobrana odpowiednio do
sformułowanego zagadnienia optymalizacji.
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Metody optymalizacji
Klasyfikacja metod optymalizacji:
deterministyczne - procedura uruchamiana wiele razy z tego samego
punktu startowego, oraz z tymi samymi parametrami metody, osiągnie
za każdym razem ten sam punkt optimum;
bezgradientowe - polegają na przeszukiwaniu zbioru rozwiązań
dopuszczalnych z wykorzystaniem wyłącznie wartości funkcji celu,
gradientowe - kierunki poszukiwań określa się z wykorzystaniem
gradientu funkcji celu (ew. również hesjanu oraz jego przybliżenia),

niedeterministyczne (randomizowane) - zawierają element losowości;
nie ma gwarancji, że procedura uruchamiana wiele razy z tego samego
punktu startowego, oraz z tymi samymi parametrami metody, osiągnie
za każdym razem ten sam punkt bliski optimum;
Monte Carlo,
symulowane wyżarzanie,
algorytmy genetyczne i ewolucyjne,
strategie ewolucyjne,
sztuczne systemy immunologiczne,
algorytmy rojowe,
poszukiwanie harmonii,

hybrydowe - połączenia metod niedeterministycznych i
deterministycznych.
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Metody optymalizacji
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Warunek
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Ogólny schemat działania metod deterministycznych - procedura
iteracyjna
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Metody optymalizacji

Możliwe warunki zatrzymania procesu iteracyjnego:
Brak znacznej zmiany punktu rozwiązania:

||x(i+1) − x(i)|| < δ, (16)

δ - tolerancja.
Brak znacznej zmiany wartości funkcji celu:∣∣∣f (x(i+1))− f (x(i))∣∣∣ < ε, (17)

ε - tolerancja.
Osiągnięcie założonej z góry liczby iteracji:

i = imax, (18)

imax - dopuszczalna liczba iteracji.
Warunek stacjonarności (tylko dla metod gradientowych):

||∇f (x(i))|| < η, (19)

η - tolerancja.
Można również stosować kombinacje powyższych warunków.
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