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Optimering af funktioner i to variable
Indledning
Lineær og kvadratisk programmering har du allerede lært som to metoder til at optimere funktioner af to variable
inden for et begrænsningsområde. Men metoderne gælder kun for de særlige funktioner, som er lineære eller
kvadratiske i to variable. Der findes mere generelle metoder til at optimere alle funktioner af to variable. Vi vil
introducere dem kort her. Metoderne anvender differentialregning, som du allerede har lært at bruge i forbindelse
med optimering af funktioner i én variabel.

Grænseværdi og differentiabilitet for funktioner af en variabel
Det er velkendt at differentialregning kan anvendes til at finde ekstrema for funktioner af én variabel.
Differentialregning kan også bruges til at finde ekstrema for funktioner af flere variable, vi vil dog kun se på
tilfælde med to variable. Metoden er nemmest at bruge når der ikke er begrænsninger på vores funktion. Det
svarer til de tilfælde, hvor det optimale punkt ligger inden i polygonområdet.
Fra undervisningen i differentialregning har vi brugt grænseværdi til at definere differentialkvotienten
Her vil vi definere differentialkvotienten som:

Differentialkvotienten er grænseværdien af sekanthældningerne

.

, hvis denne grænseværdi

eksisterer. At en grænseværdi eksisterer betyder, at grænseværdien fra venstre er den samme som grænseværdien
fra højre:

Notation:
læses som ”grænseværdien af f for x gående mod

fra højre”

læses som ”grænseværdien af f for x gående mod

fra venstre”

Det kan lade sig gøre at beregne differentialkvotienten, hvis funktionen er kontinuert, og grafen er uden knæk i
alle punkter. Dette kaldes, at funktionen er differentiabel.
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Ekstrema for funktioner af en variabel
Et ekstremum for en funktion er en fællesbetegnelse for et maksimum eller minimum.
Definition 1
Funktionen f har et lokalt maksimum i

, hvis der findes et interval I omkring

, så

for alle
Tilsvarende har funktionen f et lokalt minimum i

, hvis der findes et interval I omkring

, så

for alle
Ekstrema er globale hvis ovenstående gælder for alle x i definitionsmængden
y

f

Dette udsnit af grafen for f viser et
lokalt maksimum i .

I

x

x0

Partielle afledede
Vi skal nu definere, hvad det vil sige at differentiere funktioner af to variable. Vi taler her om partielle afledede i
stedet for differentialkvotienter. Når vi differentierer partielt anvendes symbolet (et blødt d).
betyder, at funktionen f differentieres mht. x. Variablen y betragtes som en konstant.
betyder, at funktionen f differentieres mht. y. Variablen x betragtes som en konstant.

Definition 2
De partielle afledede af funktionen

med hensyn til variablerne x og y er givet ved:

under betingelse af at grænseværdierne eksisterer.
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At finde den partielle afledede med hensyn til x , svarer til at finde tangenthældning i x -aksens retning og
tilsvarende med y .
Funktionen
opnås som et lodret snit
mellem grafen for f og fladen
.
Den partielle afledede af f med hensyn til x i
svarer til hældningen af tangenten til grafen for
funktionen g .

g

Tangenthældning (i x -retning)

f

Tilsvarende kan man definere en funktion
som er et lodret snit mellem grafen for
f og fladen

g

Den partielle afledede med hensyn til y svarer til
hældningen af tangenten til funktionen h .
h

f

Tangenthældning (i y -retning)
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Eksempel 1
med hensyn til variablen x i et tilfældigt

Vi vil bestemme den partielle afledede for funktionen
valgt punkt

definitionen på partielle afledede mht. x
forskriften indsættes
er en fælles faktor og sættes derfor udenfor parentes
da

ikke påvirkes af grænseværdien sættes den udenfor denne

tælleren faktoriseres med reglen
brøken forkortes med
grænseværdien beregnes
faktorerne byttes om, da ordenen af disse er underordnet
Da det gælder for et tilfældigt valgt punkt

, så gælder for alle x , at

.

Opgave 1
a)

Gør rede for, at den partielle afledede med hensyn til y for funktionen i eksempel 1 er
fra definition 1.
Eksempel 2

En funktion af to variable er givet ved

De partielle afledede bliver

ud
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Opgave 2
Bestem de partielle afledede for følgende funktioner
a)
b)
c)
d)

Blandede afledede og dobbelt afledede
For funktioner af én variabel anvendes
til at bestemme krumningen for grafen, og kan bruges til at finde
vendetangenter. På samme vis kan man med partielle afledede differentiere en funktion to gange.
Hvis vi differentierer

med hensyn til x, så får vi den dobbelt afledede

Hvis vi differentierer

med hensyn til y , så får vi den dobbelt afledede

På samme måde kan vi finde de såkaldte blandede afledede
, hvor vi først differentierer med hensyn til x og derefter med hensyn til y.
, hvor vi først differentierer med hensyn til y og derefter med hensyn til x.
Eksempel 3
Vi ser på funktionen fra eksempel 2.

Hvor de partielle afledede blev
og
De blandede afledede bliver således
og
Og de dobbelt afledede
og
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Opgave 3
a)

Bestem de blandede afledede og de dobbelt afledede for funktionerne i opgave 2.

I eksempel 3 så vi, at de blandede afledede var ens. Dette resultat gælder generelt for de funktioner, vi ser på her.
Resultatet anføres uden bevis.
Sætning 1
For (pæne) funktioner af to variable gælder, at de blandede afledede er ens

Optimering uden bibetingelser
For en funktion af én variabel ved vi, at hvis en funktion f har minimum eller maksimum i x * , så gælder der, at
differentialkvotienten

. Men dette er ikke et tilstrækkeligt kriterium. Vi kan f.eks. bruge

monotoniforhold til at afgøre, om vi har et maksimum, et minimum eller en vandret vendetangent. Noget
tilsvarende gælder for funktioner af to variable.
Når vi taler om funktioner af to variable vil dét, der svarer til mulige ekstremumspunkter for funktioner i én
variabel omtales som stationære punkter.
Definition 3
Punktet

kaldes et stationært punkt for funktionen f , hvis
og

Eksempel 4
Vi vil finde eventuelle stationære punkter for funktionen med forskriften

De partielle afledede bliver
og
Vi skal nu løse ligningssystemet
Dette svarer til at løse
Der er flere måder at gøre dette på, men vi bemærker, at den ene ligning kun indeholder én ubekendt, og derfor
løses den først.
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Disse to løsninger indsættes i den første ligning

Funktionen f har altså to stationære punkter

og

.

Opgave 4
Bestem eventuelle stationære punkter for følgende funktioner
a)
b)
c)

Nødvendig betingelse for ekstremum
Sætning 2
er et lokalt maksimum eller et lokalt minimum for funktionen f , og at denne er

Antag at

differentiabel i punktet

. Så er

et stationært punkt.

Bevis for sætning 2
Vi antager, at f har et lokalt maksimum i
for f i y -aksens retning

og betragter funktionen som svarer til et lodret snit i grafen

. Beviset for et minimum kan gøres på tilsvarende vis.

Der gælder derfor, at
Grafen for g har lokalt maksimum i
på figuren.
Da der er lokalt maksimum i
Derfor gælder at

, og er vist som den røde graf

, så er
og derfor er
(1)

når

, idet nævneren i brøken er positiv.

for alle x i et interval I
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Når

gælder modsat at
(2)

Ud fra (1) ser vi, at da brøken altid er ikke negativ, så er

.

Ud fra (2) får vi på samme vis at
Da g er differentiabel, så er grænseværdien fra højre og fra venstre ens og må nødvendigvis være 0. Altså har vi
vist, at når der er lokalt maksimum i

, så er

.

Beviset for, at den partielle afledede mht. y også er 0 , kører på analog vis ved at lave en funktion
svarer til et lodret snit i x -aksens retning. Dermed er
et stationært punkt for f .

som

Beviset for et minimum kører som nævnt helt på samme måde, og hermed har vi nu vist, at hvis f har lokalt
, så er
et stationært punkt.
ekstremum i
Det vil sige, at det er en nødvendig betingelse at finde stationære punkter, hvis man ønsker at finde ekstrema.
Derfor er fremgangsmåden at løse de to ligninger fra definition 3 og derefter undersøge de stationære punkter for
at finde ud af, om det er et minimum, et maksimum eller noget helt tredje.
Ekstrema kender vi fra funktioner af én variabel, men når grafen er en flade (funktioner i to variable), er der også
mulighed for et såkaldt saddelpunkt. Et saddelpunkt er et stationært punkt, da de partielle afledede er nul, men
det er ikke et ekstremum. I et saddelpunkt er der lokalt maksimum i x -aksens retning og lokalt minimum i
y -aksens retning, eller omvendt.
Eksempler på stationære punkter for funktioner i to variable.

Maksimum

Saddelpunkt

Minimum
Vi vil nu opstille en metode til at afgøre om et stationært punkt er et minimum, et maksimum eller et
saddelpunkt. Vi vil med andre ord bestemme en tilstrækkelig betingelse for ekstrema.
Metoden benytter en slags diskriminant for flader.
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Definition 4 Diskriminant for flader
Lad punktet

være et stationært punkt for funktionen

så defineres diskriminanten D som

Eksempel 5
En funktion af to variable er givet ved

De partielle afledede bliver

Punktet (2,2) er et stationært punkt, da
For at beregne diskriminanten D skal vi udregne de dobbelt afledede og indsætte (2,2):

Derved bliver D:

HHX forberedelsesmaterialet - matematik A Vejledende sæt 1 side 11 af 16

Opgave 5
En funktion f er givet ved forskriften

a)

Vis, at punktet (2,3) er et stationært punkt.

b)

Udregn diskriminanten D for f i punktet (2,3).

Med definitionen af diskriminanten D er vi nu i stand til at afgøre, hvorvidt et stationært punkt er et ekstremum
eller ej. Følgende sætning giver en tilstrækkelig betingelse for et ekstrema.
Sætning 3 Tilstrækkelig betingelse for ekstremum
Lad

være en funktion i to variable med kontinuerte partielle afledede.
er et stationært punkt og diskriminanten D er givet ved

Antag at

Da er
et lokalt maksimumspunkt, hvis
et lokalt minimumspunkt, hvis

og
og

et saddelpunkt, hvis
Hvis

skal der foretages en nærmere undersøgelse af f i

.

Beviset for sætningen udelades.

Opgave 6
Vis, at punktet (2,3) er et lokalt minimum for funktionen f givet ved forskriften

Ovenstående metode er god til at bestemme ekstrema, når dette ligger inden for et område. Det kender vi
eksempelvis fra kvadratisk programmering, når centrum af niveaukurverne ligger inden for polygonområdet.
Hvis ekstremum skal findes på randen af et område, kan den såkaldte Lagrange-metode bruges.
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Optimering med bibetingelser og Lagrangefunktionen
Vi betragter en funktion f i to variable, som vi ønsker at optimere over et begrænsningsområde defineret af en
række bibetingelser. Vi begrænser os her for overskuelighedens skyld til én bibetingelse (randbetingelse) på
formen
og ikke-negativitets betingelserne
.
Vi kan derfor opskrive vores optimeringsproblem som følger:
Maksimeringsproblemet P
Bestem maksimum for
under bibetingelserne:

Vi kan bestemme den optimale løsning

til P ved hjælp af den såkaldte Lagrange funktion.

Definition 5 Lagrangefunktionen
Til maksimeringsproblemet P kan vi definere Langrange funktionen
hvor
Følgende sætning giver en løsningsmetode til maksimeringsproblemet P:
Løsningsmetode til maksimeringsproblemet P
Hvis der findes et punkt
, hvor

så er

således at

en optimal løsning til P.

Joseph-Louis Lagrange:
1736-1813
Fransk-italiensk astronom & matematiker.
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Eksempel 6
Vi ønsker at bestemme det punkt

, der giver den største funktionsværdi til funktionen f med forskriften
givet betingelsen
.

Dette kan formuleres som:
Bestem maksimum for
Under betingelserne

Lagrange funktionen til dette maksimeringsproblem ser således ud:

Vi differentierer nu L partielt med hensyn til x, y og

og sætter de tre udtryk

Sætter de tre udtryk lig 0 og løser ligningssystemet:

Vi isolerer

i de to første ligninger, og sætter de to udtryk for

lig hinanden:

Så alt i alt får vi to ligninger med to ubekendte:

y
optimalt
punkt
(315,285)

Dette ligningssystem kan løses på mange måder.
Her isolerer vi x i den sidste ligning
og indsætter dette udtryk i den første ligning:

x

Så den optimale løsning til maksimeringsproblemet er

og
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Opgave 7
Løs følgende kvadratiske programmerings problemer ved brug af Lagrange løsningsmetoden:
a)

Bestem maksimum for
under betingelserne

b)

Bestem maksimum for
under betingelserne

Opgave 8
En virksomhed producerer og sælger varerne A og B. Det samlede dækningsbidrag pr. dag ved salg af x styk A
og y styk B er givet ved

a)

Bestem vha. sætning 3 det antal styk A og det antal styk B, der skal sælges pr. dag for at opnå det største
samlede dækningsbidrag pr. dag.

Efterfølgende underlægges den samlede daglige produktion af varerne A og B følgende
.
begrænsning:
b)

Bestem vha. Lagrange løsningsmetode det antal styk A og det antal styk B, der skal sælges pr. dag for at
opnå det største samlede dækningsbidrag pr. dag, når der også tages hensyn til denne begrænsning.
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Facit til opgaver
Opgave 1
(som skrevet i opgaven, så er
Opgave 2
a)
b)
c)
d)
Opgave 3

a)

b)

c)

d)

Opgave 4
a)
b)
c)

og
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Opgave 5
a)
Opgave 6
og
og
Opgave 7
a) Maksimum = 130000 (opnås i punktet (100,100))
b) Maksimum = 400000 (opnås i punktet (400,200))
Opgave 8
a) 350 stk. A og 250 stk. B
b) 296 stk. A og 202 stk. B

