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INTRODUCERE 

 

Rezolvarea unui număr mare de probleme de proiectare, 
control și planificare este asociată cu procesul de optimizare, adică 
căutarea celor mai bune valori ale diferiților parametri în 
conformitate cu anumite criterii.  

Căutarea soluțiilor optime în general poate fi efectuată în două 
moduri: 1) căutarea experimentală a celor mai bune condiții pentru 

funcționarea obiectului, trecându-se secvențial de la starea inițială a 
obiectului la starea extremă; 2) calcularea analitică a celor mai 

bune moduri de operare a obiectului în baza unui model matematic 

care descrie relația dintre intrările și ieșirile obiectului studiat. 
Într-un eventual experiment, spre deosebire de un studiu 

analitic, se cercetează local „comportamentului” unui obiect (adică 

suprafața de răspuns) în baza rezultatelor unei serii de experimente 

special efectuate în apropierea punctului inițal. 

Un model matematic descrie diferite forme de funcționare a 

obiectelor în limbajul matematicii. Fiecare obiect studiat poate fi 
descris prin diferite modele, dar niciun model nu poate descrie în 
mod cuprinzător și absolut complet obiectul. Prin urmare, se 
utilizează un model matematic într-o formă analitică, care reflectă 
trăsăturile individuale ale obiectului studiat, ceea ce face posibilă 
determinarea legii după care funcționează obiectul. 

Ghidul pentru lucrările de laborator reprezintă o descriere 

teoretică și sarcini practice privind implementarea metodei de calcul 

al modelului matematic al obiectului studiat și metodei de căutare 
experimentală a condițiilor optime de funcționare a obiectului. 
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