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אופטימיזציה
' לג רנ גכופלי 

פיקארד-נח דנא' פרופ

ח"תשס' אדר ב

(c) פ-נח ד' פרופ 2

דוגמא של  שאלה : מקסימום עם איל וץ

(c) פ-נח ד' פרופ 3

שיטת ההצבה : 2דוגמא 

 מצאו א ת ה נקוד ה על  :השאלה�
 היא שמש וואתו המישור  

           2x+y-z-5=0

הקרובה  ביו תר לראשי ת הצירים 

 הצבה  של  :שיטה  אפשרית �

z=2x+y-5            בתוך 

וחישו ב של  מינ ימום  של פונקצ יה של   
שני  מש תנים  בלת י תלו יים 

P(5/3,5/6,-5/6)  :תשו בה�



2

(c) פ-נח ד' פרופ 4

שיטת ההצבה לא תמיד מתאימה: 3דוגמא 

 מצאו את הנקודה :השאלה�

הקרובה ביותר לראשית  

הצירים על המשטח הנתון 

י המשוואה"ע

שימו  . לא כל הצבה עובדת�

לב לצל של המשטח על 

.  מישור מערכת

(c) פ-נח ד' פרופ 5

1 -הכדור המתנפח 

(c) פ-נח ד' פרופ 6

משפט
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(c) פ-נח ד' פרופ 7

מסקנה

(c) פ-נח ד' פרופ 8

'לגרנגשיטת כופלי 

(c) פ-נח ד' פרופ 9

הוכחה פשוטה

' לגרנגשל שיטת כופלי  
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(c) פ-נח ד' פרופ 10

שני :  חזרה לד וגמא  הראשונ ה

ל ינא רית   תלו יים הגרדיאנטים

(c) פ-נח ד' פרופ 11

דוגמא

(c) פ-נח ד' פרופ 12

צריכים לטעון קובץ פקודות מיוחד: Mapleפקודות 
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(c) פ-נח ד' פרופ 13

הנקודות מסומנות: נקודות קיצון עם אילוץ

(c) פ-נח ד' פרופ 14

הנקודות מסומנות בשרטוט: נקודות קיצון עם אילוץ

� Animated graph

(c) פ-נח ד' פרופ 15

נקודות קיצון עם שני אילוצים

למצוא נקודות קיצון של הפונקציה : השאלה

י " בכפוף לשני אילוצים המוגדרים עf הדיפרנציאבילית

g1(x,y,z)=0ו  - g2(x,y,z)=0 

.דיפרנציאביליות פםונקציותהן שתי  g1,g2כאשר 
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(c) פ-נח ד' פרופ 16

נקודות ק יצון ע ם שני איל וצים 
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פותרים את  מערכת  �

המשוואות 

(c) פ-נח ד' פרופ 17

שני א ילוצי ם : דוגמא
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