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Задачі оптимального керування складних технічних систем, як правило, 

мають велику міру складності. Вони потребують нових методів рішення, 

спрямованих на оптимізацію розрахункових процесів та забезпечення високої 

точності розрахунків. З метою спрощення та лінеаризації обмежень цільової 

функції таких задач здійснюється перехід до двоїстої задачі. Це дає змогу при 

нелінійній цільовій функції мати лінійні обмеження. Двоїста задача є 

унімодальною. Для канонічних задач (s=0), вектор критеріїв подібності 

визначають з ортонормованих умов. Двоїста функція дозволяє отримати 

ординату оптимуму. 

Якщо міра складності задачі більша від нуля, то для її розв’язку може 

бути використаний алгоритм поділу змінних на базові та вільні, які 

визначаються через базові [1]. При цьому оптимум визначається через вектори 

нормалізації та нев’язки . 

Методи послідовного пошуку екстремуму можуть бути ефективно 

використані для розв’язання задач великої розмірності(s>10) [2]. 

Метод дихотомії є найбільш ефективнішим, якщо вид двоїстої функції не 

є наближеним до параболи [3]. При цьому найбільш ефективним є  метод 

золотого перерізу порівняно з методом п’яти точок . 

Метод квадратичної інтерполяції доцільно використовувати, якщо 

траєкторія двоїстої функції є параболічною [3]. Найчастіше це виникає в околі 

максимуму двоїстої функції. 

Для розв’язання оптимального керування складних технічних систем 

запропоновано комплексний алгоритм, який отримав програмну реалізацію в 

програмному комплексі пошуку оптимального розв’язку [2]. На рис. 1. показана 

його логічна схема. На ній виділено три основних блоки, які архітектурно 

пояснюють процес пошуку оптимального рішення: 1 - подання критеріальної 

програми у вигляді лінійної  та розв’язання її симплекс-методом з метою 

отримання меж області допустимих рішень (ОДР) чи самого оптимального 

розв’язку, якщо інтервал ОДР малий; 2 - уточнення розв’язку методами 

дихотомії; 3 - уточнення отриманого розв’язку методом квадратичної 

інтерполяції. Метод для уточнення розв’язку обирається за умовами контролю 

точності розрахунків з урахуванням форми цільової функції в межах області 

допустимих рішень. Якщо точність контролюється, то доцільно скористатися 

методами дихотомії.  



 
 

Рис. 1. Алгоритм розв’язання задач високої міри складності 

 

Отже, для забезпечення швидкого й ефективного пошуку екстремуму, 

доцільно використовувати комбінацію двох методів — дихотомії і квадратичної 

інтерполяції.  
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