
Metoda Hooka i Jeevesa 
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1   startowy punkt bazowy  (krok 1)

1-2   pomyślny krok
próbny

zmiana kierunku

ortogonalnej bazy

)()( 12 xfxf 

2-3   niepomyślny krok próbny
2-4  pomyślny krok próbny )()( 24 xfxf 
4   nowy punkt bazowy   ( krok 2)

4 -  5 KROK ROBOCZY 142 xx 

5-6  pomyślny krok próbny
zmiana kierunku

ortogonalnej bazy

)()( 56 xfxf 

6-7   niepomyślny krok próbny
6-8  pomyślny krok próbny )()( 68 xfxf 

8   nowy punkt bazowy   ( krok 3)

8 - 9  KROK ROBOCZY 582 xx 

9-10   niepomyślny krok próbny
9-11   niepomyślny krok próbny
9-12   niepomyślny krok próbny
9-13   niepomyślny krok próbny

Warunek (7) nie został spełniony ,
zatem powrót do punktu 8 oraz
zmiejszenie kroku o współczynnik
korygujący 

8-14   niepomyślny krok próbny
8-15  pomyślny krok próbny

15-17 pomyślny krok próbny
15-16   niepomyślny krok próbny

)()( 815 xfxf 

)()( 1517 xfxf 

17   nowy punkt bazowy   ( krok 4)

17 - 18   KROK ROBOCZY

8172 xx 

18-19  niepomyślny krok próbny
18-20   niepomyślny krok próbny  zmiana kierunku ortogonalnej bazy
18-21   niepomyślny krok próbny
18-22    pomyślny krok próbny )()( 1822 xfxf 

22 - 23   KROK ROBOCZY 23222 xx 

 
               Rys. 1. Ilustracja zasady działania metody Hooka-Jeevesa 

 



Metoda Rosenbrocka 

 

1x

2x

12 3 4

567

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

1   startowy punkt bazowy  (krok 1)

1-2   niepomyślny krok próbny
)()( 13 xfxf 

3-4   niepomyślny krok próbny  (współczynnik zwiekszający )
1-3  pomyślny krok próbny

)()( 1617 xfxf 

19-20  pomyślny krok próbny )()( 1720 xfxf  21-22   niepomyślny krok próbny
)()( 2021 xfxf 

13-14   niepomyślny krok próbny
współczynnik zmiejszający

12-13  niepomyślny krok próbny
współczynnik zwiększajacy

9-10   niepomyślny krok próbny
współczynnik zwiekszajacy

 *4-5   niepomyślny krok próbny ( współczynnik zmiejszajacy )

7-9 pomyślny krok próbny

11-12 pomyślny krok próbny

zmiana kierunku ortogonalnej bazy

7-8   niepomyślny krok próbny

)()( 2223 xfxf 

)()( 79 xfxf 

11   nowy punkt bazowy   ( krok 2)

Obrót BAZY
procedura Gramma-Schmidta

17-18  niepomyślny krok próbny
18-19   niepomyślny krok próbny

10-11   pomyślny krok próbny
współczynnik zmiejszajacy )()( 911 xfxf 

23

5-6  niepomyślny krok próbny ( współczynnik zmiejszajacy )
6-7 pomyślny krok próbny )()( 37 xfxf 

)()( 1112 xfxf 

14-15   niepomyślny krok próbny
współczynnik zmiejszający

15-16 pomyślny krok próbny
współczynnik zmiejszający

zmiana kierunku

ortogonalnej bazy )()( 1216 xfxf 

 *

16-17 pomyślny krok próbny

20   nowy punkt bazowy   ( krok 3)

Obrót BAZY
procedura Gramma-Schmidta

20-21  pomyślny krok próbny

22-23 pomyślny krok próbny
zmiana kierunku ortogonalnej bazy

24

23-24  pomyślny krok próbny )()( 2324 xfxf 

24  Punkt w którym spełnione jest
kryterium zbieżności

a zatem punkt 24 odpowiada

MINIMUM  badanej funkcji

 

Rys. 2. Ilustracja zasady działania metody Rosenbrocka 

 



Metoda Gaussa-Seidela 

 

 
 

 

 

 

 
 



Metoda najszybszego spadku 

 
 

Metoda gradientów sprzężonych 

 



ALGORYTMY GENETYCZNE 
 

Efektywność a odporność metod optymalizacji 
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Struktura algorytmu genetycznego 
 

 

START
Wprowadzenie dany ch i wy magań
Losowanie populacji początkowej

NOWA POPULACJA

Odkodowanie wartości elementów
Wy bór osobnika z populacji

Utworzenie pliku opisującego układ

Analiza dopasowania

Obliczenie f unkcji celu

z populacji ?

NIE

Przy musowa
mutacja

Ranking i selekcja osobników

Krzy żowanie i mutacja
Utworzenie nowej populacji

TAK

TAK NIE

NIE

TAKCzy  spełniono wy magania opty malizacji
lub wy konano zadaną liczbę iteracji ?

Czy  zbadano wszy stkie osobniki

Czy  wszy stkie osobniki w populacji

STOP

Pełna analiza układu
Wy świetlenie wy ników opty malizacji
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