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Abstract. А new heuristic optimization algorithm with accelerated convergence is proposed for ridge type 
multidimensional objective functions. The comparative analyze based on the number of the objective function 
evaluations made between the new method and the method of Gelfand and Tcetlin using the complicated ridge 
type objective function of H. Rosenbrok with equal initial conditions regarding the region of search, initial points, 
size of the steps and required accuracy of solution, shows that the new proposed algorithm has from 2 to 4 times 
faster convergence. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
При много практически задачи за търсене на 

екстремум целевата функция е със сложна 
конфигурация – оврагова, седловинна, 
многоекстремална, платовидна или смесена. 
Причина за това обикновено е сложното 
взаимосвързано влияние на управляващите 
параметри с различни дименсии. 

Химикотехнологичните и металургични 
процесите се отличават с голяма сложност, 
комплексност и многообразие, което се отразява 
във високата степен на нелинейност на 
математичните модели, а от там и на целевите 
функции и ограниченията. По тази причина често 
целевите функции се получават с оврагова структура 
или мултимодални или и оврагови и мултимодални. 

Сложните целеви функции затрудняват 
търсенето на екстремум и много от 
конвенционалните методи като градиентни, 
случайни, симплексни не винаги водят до сходимо 
решение 

Методите за търсене на екстремум на сложни 
целеви функции от „оврагов” тип са значително по-
добре разработени и изучени от тези при 
многоекстремален тип. Още по малко са изучени 
методите с оврагови и многоекстремални целеви 
функции. Достатъчно пълни класификации на 
такива методи са предложени от редица автори [1, 
2]. В зависимост от стратегията за търсене на 
оптимума на оврагова целевата функция, тези 

методи могат да бъдат разделени на три групи: 
- Градиентни методи от първи и втори порядък; 
- Безградиентни методи за пряко оврагово 

търсене;  
- Комбинирани методи на градиентно и 

директно търсене. 
  Трансцедентността и високата степен на 

нелинейност са най-често причини за овраговост на 
дадена целева функция. Характерната особеност на 
овраговите функции е, че в различни направления 
на пространството, при относително еднакви 
изменения на управляващите параметри, се 
получават силно различаващи се изменения в 
целевата функция. 

Типична оврагова функция с криволинеен овраг 
е „банановата” функцията на Розенброк: 

   22
1100 12

2
121 XXX)X,Q(X   

Ако целевата функция е оврагова, при 
разгледаните до сега градиентни и безградиентни 
методи, критерият за прекратяване на търсенето 
може да се удовлетвори, преди да е достигнат 
екстремума на целевата функция.  

Ако се прилага градиентен метод с автоматична 
корекция на параметъра на стъпката, може да се 
заседне на лъжлив екстремум поради честата смяна 
на посоката на движение при търсенето и делене на 
стъпката. 

При градиентно търсене с постоянна стъпка, 
движението става зигзагообразно около линията на 
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оврага с много бавно преместване към екстремума, 
или критерият за спиране  трудно се изпълнява. 

Идеята на почти всички методи, разработени за 
оврагово търсене е да се търсят начини за 
предвижване към екстремума по „линията на 
оврага“, която е линията на най-бавното изменение 
на целевта функция. Най-разпространените методи 
за оврагово търсене на екстремум са методите на 
Гелфанд и Цетлин [1, 2, 3], на Хук и Дживс [1, 2, 4], 
на Розенброк [1, 2, 5]. 

Проблемът на скоростта на сходимост на по-
голяма част от тези методи е как да се задържи 
текущата точка върху линията на оврага, тъй като 
всяко малко изменение в положението и води до 
големи промени в стойностите за целевата функция 
и от там до лъжливи посоки в процеса на търсене. 

Специално разработените методи за оврагово 
търсене използват главно следното евристично 
правило: „Екстремумът на една унимодална 
оврагова целева функция лежи на „линията“ на най-
бавното изменение на функцията“. 

На основата на гореописаните особености на 
целевата функция и приемане на различни 
евристични правила, могат да се организират 
комбинирани алгоритми с повишена сходимост. 

Основна цел на настоящото изследване е 
комбиниране на предимствата на метода за 
случайно търсене от множество случайни 
направления с постоянна стъпка за търсене на 
екстремум на унимодални функции и предимствата 
на метода на Гелфанд и Цетлин.  

Методът за случайно търсене от множество 
случайни направления с постоянна стъпка спада 
към класа на безградиентните методи и се основава 
на изследване на целевата функция в допустимата 
област на управляващите параметри по случаен 
признак. Този метод е с минимални ограничения 
при приложението му и не се изисква като условие 
целевата функция да е непрекъсната.  

В статията се предлага един нов алгоритъм за 
оптимизация с ускорена сходимост за един клас 
сложни целеви функции от типа „оврагови 
функции”. 

АЛГОРИТЪМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕТОД 
1. Задава се необходимата входна информа-
ция: брой управляващи параметри (n) и се 
дефинира целевата функция Q(X), на която ще се 
търси максимум; границите на допустимата област 
Xmin,i и Xmax,i на управляващите параметри Xi, i = 1, 2, 
…, n. Критериите за спиране на търсенето по целева 
функция, Q  и по управляващи параметри, imin, ; 
началните стойности за параметъра на стъпката: 

i,0h
и минималните стойности на параметъра на 

стъпката за всеки един от управляващите 
параметри, imin,h , i = 1, 2, …, n. 
2. Генерира се начална точка по един от 
следните три начина: 
(а) Генериране на една случайна начална точка (

 1
iX ) по формулата: 

   1
i mini i maxi miniX X α X X   , i = 1, 2, …, n; 

където i е равномерно разпределено случайно 
число в границите [0, +1]. 
(б) За начална точка е приема центърът на тежестта 
на допустимото пространство: 

   1 maxi mini
i

X X
X

2


 , i = 1, 2, …, n; 

(в) Генериране на множество (облак) от Mn 
случайни точки, където Мn = 2n + 4, при n 3 , или 
Мn = 2n + 4, при n > 3. Добавя се допълнителна точка, 
която е центърът на тежестта на допустимото 
пространство. Изчислява се целевата функция Q(X) 
във всяка точка. За начална точка (  1

iX ) се избира 
точката с най-добър резултат за целевата функция и 
търсенето започва от нея. 
3. Изчислява се целевата функция в началната 

точка, избрана по приетия метод за задаване 
или генериране в т. (2):     1 1

iQ Q X . 

4. От началната точка (  1
iX ) се генерират 

множество от M1 на брой успешни начални 
направления, където М1 = 2n + 4 при n ≤ 3 или М1 
= 2n + 4 при n > 3. От най-доброто намерено 
успешно направление се локализира оптимума 
с постоянна стъпка. Стойностите за 
управляващите параметри и стойността на 
целевата функция на намерената най-добра 
точка се запомнят (  1

extrQ  и   1
extriX ). 

5. Генерира се втора случайна точка (  2
iX ). 

6. Изчислява се целевата функция във тази точка: 
    2 2

iQ Q X . 

7. Oт втората точка се извършва локализиране на 
екстремума по посочения в т. (4) от алгоритъма 
начин. Координатите на намерения екстремум 
се записват като:  2

extrQ  и  2
extriX . 

8. Резултатите за  1
extrQ  и  2

extrQ  се сравняват. По-
добрият резултат и координатите му се 
означават с индекс (best), а по-лошия с индекс 
(worst). 

    
 

 best best k
i extrk

Q Q X max Q  , i = 1, 2, … n; k = 1, 2; 

      
 worst worst k

i extrk
Q Q X min Q  , i = 1, 2, … n; k = 1, 2; 
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9. В посока на по-добрият (best) резултат се прави 
стъпка и се получава нова начална точка Xi(3), 
по подобие на метода предложен от Гелфанд и 
Центлин [3]: 
   3 best
i i iX X .Δ  , i = 1, 2, …, n, 

където iΔ  е разстоянието между двете точки: 
   best worst

i i iΔ X X  ,  i = 1, 2, …, n. 

Коефициентът   е положително число, и 
обикновено се приема   ≥ 1. 
10. След направена стъпка се проверява дали са 

спазени допустимите граници за 
управляващите параметри (  3

i XX   ). 

11. От новата начална точка  3
iX  се извършва 

локализиране на оптимума върху линията на 
овражния слой с постоянна стъпка по подобие 
на т. (4) от алгоритъма, стойностите на 
управляващите параметри и на целевата 
функция се запомнят като:  3

extrQ  и   3
extriX . 

12. Сравняват се стойността на целевата функция 
 3
extrQ  с най-добрата до момента Q(best). Ако 

стойността на целевата функция в новата точка 
е по-добра от Q(best), т. е.    3 best

extrQ Q , 
идентификаторите се преобразуват, както 
следва:  
Xi(worst) = Xi(best),  Xi(best) = Xi(3), (i = 1, 2, …, n) и  
Q(worst) = Q(best),    best 3

extrQ Q .
 

Изчислява се новата стойност за iΔ : 
   best worst

i i iΔ X X  , (i = 1, 2, …, n). 

Алгоритъмът се повтаря от т .(9). 
13. Ако резултатът в  3

iX  е неуспешен спрямо 

предишната най-добра точка, т. е.     best 3
extrQ Q

, това значи, че екстремумът по линията на 
оврага е задминат. Точката Xi(3) се приема за 
най-лоша (Xi(worst)):    worst 3

i iX X , n ..., 2, 1,  i  . 
14. Проверяват се критериите за спиране по целева 

функция 
Q  

и по управляващи параметри imin, . 
Използват се следните критерии за спиране на 
търсенето: 

• По управляващ параметър: i miniΔ Δ , 
n ..., 2, 1,  i  ; 

• По зададена точност по целева функция: 
   3 extr
extr QQ Q   . 

• 
Q  и по управляващи параметри, imin, . 

14.1 . Ако един от двата критерия за спиране  
( miniΔ  или Q ) е удовлетворен, алгоритъмът 
се прекратява и се извеждат резултатите; 

14.2 . Когато и двата критерия за спиране са 
удовлетворени алгоритъмът се прекратява и 
се извеждат резултатите. 

Ако условията в т. (14), съгласно т. (14.1) или т. 
(14.2) не са изпълнени алгоритъмът се продължава 
от т. (15), в противен случай, алгоритъмът 
продължава от т. (16).  
15. Стъпката iΔ  се намалява, примерно: 

К
ΔΔ i

i  ,  

i = 1, 2, …, n , и алгоритъма се повтаря от т.(9). 
16. Резултатите за целевата функция  extrQ  и 

стойностите за управляващите параметри Xi(best),  
i = , 2, …, n  се извеждат. 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТЪМА 

 Направено е изследване на ефективността на 
метода на Гелфанд и Цетлин [3] и новия предложен 
ускорен алгоритъм. 

За изследванe на ефективността на двата 
алгоритъма е избрана функцията на Розенброк, като 
сходимостта към решението е изследвана с 5 броя 
зададена желана абсолютна точност imin,h  от 1.10-1 до 
1.10-5 от областта на всеки един от управляващите 
параметри за локализиране на максимума на Q(X) и 
зададена желана точност по целева функция εQ от 1.10-

1 до 1.10-5, като е отчетен броят на изчисленията S на 
целевата функция Q(х) за всяка точност в интервалите 
на неопределеност и за всеки изследван алгоритъм. 
Изследванията са проведени с две начални стойности 
за параметъра на стъпката, 05,0h ,0 i

  и 1,0h ,0 i
. 

За илюстрация на ефективността на предложените 
методи, в настоящата статия е представено изследване, 
направено от едни и същи начални точки, генерирани 
по случаен начин по формулата, представена в т. 2.(а) 
от алгоритъма, далече от екстремума и в близост до 
екстремума за функцията на Розенброк: 
     2

1
22

12 X1XX100XQ  .  
Функцията има минимум Q(X)min = 0,00, за стойности на 
управляващите параметри [1,00; 1,00]т. Областта на 
изследване за всеки един от управляващите параметри 
е [-2 до 10].  

Резултатите от изследването са дадени в Таб. 1 и 
Табл. 2 и на Фиг. 1 до Фиг. 4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От направеното изследване за силно оврагова 

целева функция и от получените резултати, се вижда, 
че предложеният нов алгоритъм, дава от 2 до 4 пъти по-
бърза сходимост при намиране на екстремума в 
сравнение с класическия метод на Гелфанд и Цетлин 
при еднакви начални условия за зададени начални 
точки, желана точност, параметри на стъпката и 
големина на допустимото пространство за търсене. 
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Таблица 1. Резултати с броя изчисления S и стойностите за целевата функция за двата метода 
при две начални точки (8,316; 9,987)т и (6,768; 9,352)т далече от търсения екстремум 
 

h0,i hmin,i, еQ Точност Гелфанд и Цетлин 
(GTC) 

Нов ускорен алгоритъм  
(NAA) 

   Qmin S Qmin S 
 
h0,1=0,050 
h0,2=0,050 

0,1 1 0.0004771920235 2578 0.002591244587 647 
0,01 2 0.0000002156445 3278 0.000005344085 1037 
0,001 3 0.0000000001492 3750 0.000000000146 1716 
0,0001 4 0.0000000000512 4200 0.000000000146 2089 
0,00001 5 0.0000000000005 4655 0.000000000005 2831 

 
h0,1=0,10 
h0,2=0,10 

0,1 1 0.0004771920235 2502 0.001152536354 535 
0,01 2 0.0000002156445 3279 0.000001714728 906 
0,001 3 0.0000000001492 3732 0.000000110515 1462 
0,0001 4 0.0000000000512 4207 0.000000003804 1973 
0,00001 5 0.0000000000006 4677 0.00000000000008 2891 

 
 
Таблица. 2. Резултати с броя изчисления S и стойностите за целевата функция за двата метода 
при две начални точки (1,255 ; -0,987)т и (-1,135 ; 0,485)т  близо до търсения екстремум: 
 

h0,i hmin,i , еQ Точност Гелфанд и Цетлин 
(GTC) 

Нов ускорен алгоритъм  
(NAA) 

   Qmin S Qmin S 
 
h0,1=0,050 
h0,2=0,050 

0,1 1 0.000383776046 1648 0.4816845632407 129 
0,01 2 0.000000431603 3799 0.0000003192199 841 
0,001 3 0.000000001031 4403 0.0000001719462 1277 
0,0001 4 0.000000000183 4850 0.0000000004108 1956 
0,00001 5 0.000000000002 5208 0.0000000000002 2758 

 
h0,1=0,10 
h0,2=0,10 

0,1 1 0.000383776046 1626 0.000275562415 296 
0,01 2 0.000000431603 3721 0.000002710677 1004 
0,001 3 0.000000001031 4412 0.000000017603 1435 
0,0001 4 0.000000000184 4890 0.000000001855 1923 
0,00001 5 0.000000000002 5272 0.000000000002 2871 
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Фиг. 1. Брой изчисления на целевата функция и зададената точност за двата метода GTC  
и NAA при две начални случайни точки, генерирани далеч от екстремума  (8,316 ; 9,987)т  
и (6,768 ; 9,352)т, и стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,05. 
 

 

 
 

Фиг. 2. Брой изчисления и зададената точност за двата метода при две начални  
случайни точки, генерирани далеч от екстремума (8,316 ; 9,987)т  и (6,768 ; 9,352)т 
и стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,1. 
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Фиг. 3.  Брой изчисления и зададената точност за двата метода  при  две начални  
случайни точки, генерирани близо до екстремума (1,255; -0,987)т и (-1,135 ; 0,485)т 

и стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,05. 
 
 
 

 

Фиг. 4.  Брой изчисления и зададената точност за двата метода  при  две начални  
случайни точки, генерирани близо до екстремума (1,255; -0,987)т и (-1,135 ; 0,485)т и 
стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,1. 
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