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Практична робота №2 

 

Тема: Оцінювання кривих за відсутності оптимуму 

  

 Мета роботи: ознайомитися з методикою і засвоїти навички оці-

нювання тих процесів, графічною інтерпретацією яких є криві без оп-

тимуму  

 

 1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1. Завдання для самостійної підготовки: 

- ознайомитися із графіками елементарних математичних функцій; 

- повторити основи диференціювання функцій однієї дійсної змінної. 

 

 1.2. Рекомендовані джерела інформації 

 1.2.1 Основи наукових досліджень: Підручник /В.Т. Надикто.  

Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2017. 268 с. 

 1.2.2 Справочник по математике для инженеров и учащихся вту-

зов. Бронштейн И.Н., Семендаев К.А.‒ М.: Наука. Главная редакция 

физико-математической литературы, 1981. ‒ 720 с. 

 

 2 Вказівки з виконання роботи 

 

 2.1. Теоретичні положення 

 

 Результати виробничих або економічних процесів зазвичай зале-

жать від багатьох факторів. Якщо ми зафіксуємо всі із них, окрім од-

ного, то будемо мати залежність, яка описується функцією однієї змін-

ної. Найчастіше представляють інтерес точки, в яких описана функція 

приймає своє найменше або найбільше значення. Для знаходження та-

ких точок екстремуму використовують диференціальне числення. Далі 
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будемо розглядати процеси, в яких область зміни фактора можна умо-

вно розбити на два інтервали. В кожному з інтервалів залежність ре-

зультату від досліджуваного фактора є близькою до лінійної, але на 

одному з інтервалів функція зростає або спадає швидко, а на іншому – 

повільно. Опуклі криві, які описують такі функції, будемо називати 

двозонними.  

Прикладами таких двозонних кривих є графіки функцій  yi = f(x): 

21
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та 

xeky  2 , 

де  α ,β і k ‒ постійні коефіцієнти; 

 е ‒ основа натурального логарифму. 

Типові графіки цих функцій зображені на рис. 1. Функція 
1

y , для 

прикладу, часто застосовується для апроксимування кривих буксу-

вання мобільних енергетичних засобів. Функція y2 використовується 

при аналізі низки процесів з експоненціальною складовою.  

 

Рис. 1 – Типові графіки двозонних кривих  
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При дослідженні процесів, які описуються двозонними кривими, 

бажано вміти визначати точку, яка розділяє проміжки зміни фактора з 

істотно різними швидкостями залежності результату від цього фак-

тору. На рис. 1 ‒ це точка С. 

Для означення цієї точки двозонну криву АСВ (рис. 2) представля-

ють двома прямими АС і СВ.  

 

 

 

Рис. 2 – Ламана, вписана в криву Рис. 3 – Графічний метод пошуку 

   точки оптимуму 

 

 Точка С буде точкою оптимуму двозонної кривої АСВ тоді, коли 

площі фігур, обмежені кривими АС і СВ та прямими АС і СВ відпо-

відно, будуть найменшими.  

 Алгоритм графічного вирішення цієї задачі полягає у наступ-

ному: 

1) точки А і В досліджуваної кривої АСВ з’єднати прямою лінією 

(рис. 3); 

2) отриману пряму АВ слід переміщати паралельно самій собі до 

тих пір, поки вона не стане дотичною до кривої АСВ; 

3) визначити координати точки дотику прямої АВ до кривої АСВ. 

 Визначена при цьому т. С з координатами Yc i Xc і буде такою, 

яка ділить криву АСВ на дві характерні зони. 
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 2.2. Методичні вказівки до проведення заняття 

2.2.1 Для процесу, який описується залежністю 21 x

x
y






 , 

знайти абсцису точки С, яка ділить вказану залежність у = f(x) на дві 

характерні зони. Значини постійних α і β, а також діапазон зміни пере-

мінної х задає викладач.  

Методика алгоритму розв’язання цієї задачі є наступною: 

- для кожної заданої значини абсциси х при постійних значинах 

коефіцієнтів α і β розрахувати значину функції у; 

- побудувати графік функції у = f(x); 

- на отриманому графіку користуючись теоретичними положен-

нями, викладеними у п. 2.1, визначити координати точки, яка ділить 

розглядувану функцію на дві характерні ділянки. 

 

2.2.2 На основі використання заданої у п. 2.2.1 функції побуду-

вати графічну залежність хc = f(β). Для цього слід зробити наступне: 

- задатися діапазонами зміни постійної β і абсциси х. Величину 

коефіцієнта α прийняти при цьому постійною; 

- використовуючи залежність 21 x

x
y






 , для кожної значини 

коефіцієнта β визначити значину функції у і абсцису точки (xc), яка ді-

лить вказану функцію на характерні ділянки; 

- за отриманими даними побудувати графік залежності хc = f(β). 

  

 2.3. Структура звіту з лабораторної роботи 

 

 Звіт з лабораторної роботи має відображати порядок виконання 

вищевикладених пунктів 2.2.1 і 2.2.2. Крім того, кожен здобувач має 

привести письмовий аналіз отриманої ним залежності хc = f(β). 
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 2.4. Контрольні запитання 

 

 2.4.1 Яку графічну інтерпретацію має оптимум того чи іншого 

процесу? 

 2.4.2 Які криві пропонується називати двозонними? 

 2.4.2 Чому для розрахунку координат точок, які ділять двозонні 

криві на дві ділянки, не можна користуватися похідними? 

 2.4.3 У чому полягає суть методики визначення координат точки 

процесу, який описується двозонною кривою? 

 


