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Zastosowanie metody simpleksów w badaniach 
symulacyjnych mikrozaworu hydraulicznego

Streszczenie: W artykule krótko opisano metodę simpleksów – prostą metodę poszukiwania optymal-
nych parametrów procesu, maszyny czy urządzenia. Pokazano, że metoda simpleksów, powszechnie 
stosowana w technologii chemicznej, może również być wykorzystana w budowie i eksploatacji ma-
szyn. Przedstawiono przykład wykorzystania metody simpleksów do badań symulacyjnych mikroza-
woru hydraulicznego, których celem był dobór najlepszych parametrów geometrycznych elementu 
domykającego i sztywności sprężyny.

Słowa kluczowe: metoda simpleksów, modyfikacja Neldera-Meada, optymalizacja, mikrozawór hy-
drauliczny.

Application of the simplex method in simulation research of hydraulic microvalve
Summary: The paper briefly describes the simplex method – a simple method of searching for 
the optimal process, machine or device parameters. It has been shown that the simplex method 
commonly used in chemical technology can also be applied to the construction and operation of 
machines. An example of using the simplex method for simulation research of a hydraulic micro-
valve was presented. The purpose of the tests was to select the best geometric parameters of the 
closing element and spring stiffness.

Keywords: simplex method, Nelder-Mead modification, optimization, hydraulic microvalve.

1. Wprowadzenie
W technologii chemicznej, jak wskazują autorzy pozycji [1], powszechnie stosuje się 

planowanie eksperymentów. Celem planowania jest sprawne i szybkie przeprowadzenie 

badań optymalizacyjnych, takich jak dobór najbardziej odpowiedniej temperatury i stę-

żenia, aby wydajność procesu chemicznego lub czystość produktu była jak największa. 

Bardzo często zdarza się, że na dany proces wpływa więcej niż jedna zmienna, wówczas 

badania intuicyjne „po jednej zmiennej” prowadzą do dużej liczby niepotrzebnych eks-

perymentów i stwarzają ryzyko wystąpienia we wnioskach błędów, powodowanym np. 
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brakiem informacji o współdziałaniu zmiennych [1]. Planowanie eksperymentu umożli-

wia więc takie zaprojektowania doświadczeń, aby uzyskane wyniki umożliwiały uzyska-

nie szybkiej odpowiedzi na dobrze sformułowane pytanie [1]. 

Planowanie eksperymentu składa się z trzech etapów: selekcji zmiennych wpływa-

jących na proces (analiza istotności), identyfikacji modeli matematycznych oraz opty-

malizacji (znalezienie maksimum lub minimum funkcji) [1]. Wybór zmiennych istotnie 

wpływających na proces należy przeprowadzić na podstawie własnej wiedzy, doświad-

czenia oraz analizy dostępnej literatury. Podobnie sytuacja wygląda z modelem ma-

tematycznym. Często zdarzają się przypadki, w których nie mamy żadnej informacji, 

w jaki sposób zmienne mogą wpływać na dany proces. Ratunkiem może być tutaj meto-

da simpleksów – klasyczna bądź z modyfikacją Neldera-Meada – będąca przedmiotem 

tego artykułu.

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie, że planowanie eksperymentu metodą sim-

pleksów może być zastosowane również w budowie i eksploatacji maszyn. W tym celu 

posłużono się przykładem badania elementów napędu hydrostatycznego powszech-

nie nazywanego hydrauliką siłową. Jest to jeden z najczęściej stosowanych napędów 

maszyn, niezastąpiony w sytuacjach, w których konieczne jest wytworzenie dużych 

sił i momentów. Podstawowa zaleta napędu hydrostatycznego to duża gęstość mocy, 

a zatem przenoszenie dużych mocy przy zachowaniu małej masy oraz wymiarów 

elementów napędu. Obecnie powszechnie prowadzone są badania optymalizacyj-

ne elementów i układów hydraulicznych, polegające na doborze takich parametrów 

konstrukcyjnych bądź eksploatacyjnych, aby wydajność maszyny była jak najwięk-

sza, masa i gabaryty elementów układu były jak najmniejsze, zużycie energii było jak 

najmniejsze, generowany hałas był jak najmniejszy, trwałość i niezawodność były jak 

największe, stabilność pracy była jak największa itp. Przykłady takich badań przedsta-

wiono w pozycji [4]. Skupiono się w niej głównie na próbie znalezienia funkcji, która 

będzie minimalizować masę elementów hydraulicznych, nie przekraczając jednocze-

śnie zadanych ograniczeń, takich jak zbyt niska stabilność, zbyt duże opory przepływu. 

W eksperymentach przeszukiwano obszar, w którym parametry nie powodowały po-

gorszenia właściwości eksploatacyjnych.

Zastosowanie planowania eksperymentów metodą simpleksów w bezpośrednich 

badaniach elementów i układów hydraulicznych byłoby zbyt czasochłonne i wymagało 

zbyt dużych nakładów finansowych. Przykładowo jeżeli chcielibyśmy wybrać optymalny 

kształt geometryczny zaworu hydraulicznego, konieczne byłoby fizyczne wykonanie wie-

lu różnych części zaworu tylko po to, żeby dla każdego z nich przeprowadzić jeden ekspe-

ryment. Na szczęście rozwój technologii informacyjnej, jaki nastąpił w ostatnich latach, 

umożliwia wykonywanie różnego rodzaju badań symulacyjnych, nawet na bardzo skom-

plikowanych modelach nieliniowych. Potrzebujemy więc wykonać tylko niewielką liczbę 

badań na rzeczywistym obiekcie, które zweryfikują stosowany model matematyczny, 
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a badania optymalizacyjne przeprowadzić, stosując oprogramowanie komputerowe, ta-

kie jak ANSYS FLUENT czy MATLAB SIMULINK. Stosunkowo krótki czas przeprowadzania 

doświadczeń metodą symulacji sprawia, że metoda simpleksów staje się bardzo atrakcyj-

nym narzędziem w badaniach optymalizacyjnych.

2. Metoda simpleksów
Zgodnie z [1] metoda simpleksów jest metodą optymalizacji, która nie prowadzi do 

matematycznego opisu procesu. Polega ona na wykonywaniu pewnej liczby doświad-

czeń reprezentowanych przez punkty w przestrzeni zmiennych wpływających na proces 

w taki sposób, aby powstał wielościan wypukły (simpleks), który ma o jeden wierzcho-

łek więcej niż wynosi liczba tych zmiennych. Każdy wierzchołek, którego współrzędne są 

równe wartościom zmiennych wpływających na proces, odpowiada warunkom realizacji 

doświadczenia. Poszukiwanie optimum polega na odrzuceniu wierzchołka, któremu od-

powiada najgorszy wynik i zastąpieniu go nowym wierzchołkiem, tak aby powstał nowy 

simpleks. W klasycznej metodzie simpleksów nowy wierzchołek tworzony jest poprzez 

symetryczne odbicie odrzuconego wierzchołka względem płaszczyzny utworzonej przez 

pozostałe wierzchołki. W metodzie simpleksów z modyfikacją Neldera-Meada nowy 

wierzchołek tworzy się na podstawie ściśle sprecyzowanych reguł. Reguły te są tak do-

brane, aby kolejno tworzone simpleksy przemieszczały się w kierunku obszaru odpowia-

dającemu lepszym wynikom niż na początku poszukiwania optimum. Modyfikacja Nelde-

ra-Meada umożliwia także zmianę rozmiaru simpleksu – powiększenie go w sytuacji, gdy 

znajduje się on daleko od poszukiwanego optimum oraz zmniejszenie go, gdy znajduje 

się on blisko poszukiwanego optimum.

Metoda simpleksów posiada wiele zalet, do których należą: efektywność (ustalenie 

optimum), wydajność (osiąganie celu na podstawie bardzo małej liczby doświadczeń) 

oraz celowość (nie przeszukuje obszarów, w których wyniki są niezadowalające) [1].

Simpleks początkowy wybiera eksperymentator na podstawie swojej wiedzy i do-

świadczenia. Nowo tworzone simpleksy będą przemieszczać się w kierunku lepszych wy-

ników doświadczeń, jednak po osiągnięciu ekstremum nie będzie można stwierdzić, czy 

jest ono lokalne czy globalne. Aby wykonać dokładniejsze badania, można powtórzyć pro-

cedurę, wybierając gdzie indziej simpleks początkowy.

W artykule omówiono tylko zastosowanie metody simpleksów dla sytuacji poszuki-

wania ekstremum nieznanej funkcji dwóch zmiennych. Dokładny uogólniony opis meto-

dy simpleksów dla większej liczby zmiennych (większej liczby parametrów, które wpływa-

ją na wskaźnik jakości) znajduje się w [1].

Aby utworzyć simpleks początkowy, należy wyznaczyć wskaźnik jakości dla trzech 

różnych sytuacji, w których dwa parametry wpływające na jakość będą miały ściśle okre-

ślone wartości. Eksperymenty prowadzone dla dwóch parametrów są najprostszym przy-

padkiem badań i kolejno tworzone simpleksy można narysować na płaszczyźnie w postaci 



Grzegorz Łomotowski

50

trójkątów. Rysunek 1 przedstawia, w jaki sposób należy tworzyć nowe simpleksy, aby 

przemieszczać się w kierunku lepszych wyników doświadczeń. 

Załóżmy, że szukamy optimum (maksimum lub minimum) pewnej funkcji jakości, któ-

ra zależy od dwóch parametrów X i Y. Jednostki tych parametrów nie są istotne do zobra-

zowania metody, w związku z czym zostały pominięte. Na podstawie wiedzy, doświad-

czenia oraz intuicji eksperymentatora do budowy pierwszego simpleksu zostały wybrane 

punkty D [X
D
 = 25, Y

D
 = 3,8], N [X

N
 = 30, Y

N
 = 3,5] oraz Z [X

Z
 = 20, Y

Z
 = 3,5].

Rys. 1. Tworzenie nowych simpleksów

Źródło: oprac. własne.

Załóżmy, że po przeprowadzeniu eksperymentu okazało się, że dla parametrów 

z punktu Z wskaźnik jakości był najgorszy, dla parametrów z punktu D najlepszy, a dla 

parametrów z punktu N wskaźnik jakości miał wartość lepszą od parametrów z punktu 

Z i gorszą od parametrów z punktu D. Kolejny punkt, dla którego należy przeprowadzić 

badania i wyznaczyć wskaźnik jakości będzie symetrycznym odbiciem najgorszego punk-

tu względem prostej łączącej punkt D oraz N. 

W tym celu musimy obliczyć współrzędne punktu P:

 (1)

 (2)

Na ich podstawie możemy znaleźć współrzędne nowego punktu R:

 (3)
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  (4)

  (5)

Jeżeli wskaźnik jakości dla punktu R jest gorszy niż dla punktu D, ale nie jest gorszy niż 

dla punktu N, to wtedy nowy simpleks będzie składał się z punktów D, N, R.

Gdy wskaźnik jakości dla punktu R będzie lepszy niż dla punktu D, wówczas należy 

wyznaczyć wskaźnik jakości dla nowego punktu S:

 (6)

 (7)

 (8)

Jeśli wskaźnik jakości dla punktu S będzie lepszy niż dla punktu R, wówczas nastąpi 

ekspansja simpleksu i nowy simpleks będzie składał się z punktów D, N, S. W przeciwnym 

razie nowy simpleks będzie składał się z punktów D, N, R.

Jeżeli wskaźnik jakości dla punktu R jest gorszy niż dla punktu N, ale nie jest gorszy niż 

dla punktu Z, wówczas należy wyznaczyć wskaźnik jakości dla nowego punktu U:

  (9)

 (10)

  (11)

Gdy wskaźnik jakości dla punktu U nie jest gorszy niż dla punktu Z, wówczas nowy 

simpleks będzie składał się z punktów D, N, U.

Jeżeli wskaźnik jakości dla punktu U będzie gorszy niż dla punktu Z, wówczas nowy 

simpleks należy zmniejszyć, zbliżając się do wierzchołka D. Będzie on składał się z wierz-

chołków D, P i O. Współrzędne wierzchołka O są następujące:

 (12)

  (13)



Grzegorz Łomotowski

52

Jeżeli wskaźnik jakości dla punktu R jest gorszy niż dla punktu Z, wówczas należy wy-

znaczyć wskaźnik jakości dla nowego punktu T:

  (14)

     (15)

  (16)

Jeżeli wskaźnik jakości dla punktu T nie jest gorszy niż dla punktu Z, wówczas nowy 

simpleks będzie składał się z punktów D, N, T.

Gdy wskaźnik jakości dla punktu T będzie gorszy niż dla punktu Z, to nowy simpleks 

należy zmniejszyć, zbliżając się do wierzchołka D. Nowy simpleks będzie składał się 

z punktów D, P i O.

Zgodnie z powyższymi regułami nowe simpleksy będą przemieszczać się w kierunku 

lepszych wyników doświadczeń (lepszego wskaźnika jakości). Według [1] badania kończą 

się, gdy wierzchołki kolejnego simpleksu będą bardzo blisko siebie bądź gdy wyniki dla 

wierzchołków kolejnego simpleksu będą mało różniły się między sobą, o czym decyduje 

eksperymentator.

Gdy realizuje się doświadczenia, najczęściej obecne są wartości graniczne parame-

trów wpływających na wskaźnik jakości, których nie możemy przekraczać. Gdy punkt, 

w którym zgodnie z metodą simpleksów powinniśmy wykonać doświadczenie znajdzie 

się poza wartościami granicznymi parametrów, to zgodnie z [1] możliwe są dwa sposo-

by postępowania. Pierwszy polega na przyjęciu dla nowego wierzchołka dopuszczalnej 

wartości granicznej zmiennej. Korzystając z drugiego sposobu, należy założyć bez reali-

zacji doświadczenia, że wynik jest bardzo zły, tak aby ten wierzchołek został odrzucony.

3. Badania symulacyjne mikrozaworu maksymalnego
W celu pokazania praktycznego wykorzystania metody simpleksów z modyfikacją 

Neldera-Meada posłużono się przykładem badań symulacyjnych mikrozaworu hydrau-

licznego. We współczesnym świecie zaobserwować można powszechny trend miniatury-

zacji. Okazuje się, że klasyczne wielkogabarytowe napędy pneumatyczne lub elektrome-

chaniczne mogą zostać zastępowane zminiaturyzowanymi układami hydrauliki siłowej, 

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych przenoszonych mocy oraz dobrych moż-

liwości automatyzacji. Wyżej wymienione względy powodują, że niektórzy producenci 

są zainteresowani produkcją komponentów wysokociśnieniowej mikrohydrauliki. Przy-

kłady zastosowań mikroukładów hydraulicznych, a także przegląd zminiaturyzowanych 

elementów mikrohydraulicznych produkowanych przez różne firmy na całym świecie 

zostały szczegółowo opisane w [6].
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Mikrohydraulika wysokociśnieniowa jest stosunkowo młodą dziedziną techniki, wy-

magającą jeszcze wielu badań naukowych. Okazuje się, że prawa rządzące klasycznymi 

wielkogabarytowymi układami hydrauliki siłowej w niektórych sytuacjach mogą nie mieć 

zastosowania w mikrohydraulice. Przykładami zjawisk mogących mieć istotne znaczenie 

w mikrohydraulice wysokociśnieniowej są przepływy nieizotermiczne [2, 3].

Rys. 2. Odmiana konstrukcyjna wzniosowego zaworu maksymalnego, która została wybrana do 
realizacji badań w pracy doktorskiej, 1 – korpus zaworu, 2 – śruba służąca do nastawy ciśnienia, 
3 – element domykający, 4 – element tłumiący, 5 – sprężyna 

Źródło: [5].

W układach hydraulicznych wykorzystuje się zawory sterujące kierunkiem przepływu 

cieczy, natężeniem przepływu płynącej cieczy [m3/s] oraz ciśnieniem. Niniejszy artykuł 

poświęcony jest badaniom zminiaturyzowanego zaworu maksymalnego, który należy do 

trzeciej z ww. grup. Dokładny opis całych przeprowadzonych badań, których celem było
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znalezienie najlepszych parametrów konstrukcyjnych, tak aby jakość pracy zaworu była 

jak najlepsza, znajduje się pracy doktorskiej [5]. W artykule przedstawiono tylko tę część 

badań, która bezpośrednio dotyczy prezentowanej metody simpleksów z modyfikacją 

Neldera-Meada.

Badany mikrozawór maksymalny przedstawiono na rysunku 2. Metodę simpleksów 

wykorzystano w celu znalezienia takich wartości sztywności sprężyny k oraz średnicy ku-

listego elementu domykającego D
k
, aby wskaźnik jakości pracy mikrozaworu maksymal-

nego J uzyskał jak najmniejszą wartość. Badania przeprowadzono dla kątów wierzchołko-

wych gniazda stożkowego 2α równych 90° oraz 60°.

Ważnymi właściwościami zaworów maksymalnych są ich charakterystyki statyczne 

oraz stabilność.

Charakterystyki statyczne określają, jak bardzo wzrasta ciśnienie przed zaworem pod 

wpływem zwiększania natężenia przepływu płynącego przez zawór. Jakość charaktery-

styk statycznych zaworów maksymalnych można określić za pomocą współczynnika nie-

równomierności ciśnienia δ [7], opisanego wzorem: 

                                                                                                           ,  (17)

gdzie p
0
 jest ciśnieniem otwarcia zaworu maksymalnego (ciśnieniem obecnym dla mi-

nimalnego natężenia przepływu Q
min

, powyżej którego charakterystyka statyczna zawo-

ru jest liniowa), natomiast p
Qmax

 jest ciśnieniem obecnym przed zaworem maksymalnym 

w sytuacji największego dopuszczalnego natężenia przepływu Q
max

. 

Zawory maksymalne, będące regulatorami ciśnienia, mają skłonność do niestabilnej 

pracy. Wyniki badań opisane w pozycji [5] wykazały, że mikrozawór będzie pracował nie-

stabilnie wówczas, gdy objętość oleju przez zaworem V
min

 będzie zbyt mała, jednak war-

tość tej objętości zależy od parametrów geometrycznych zaworu.

Wskaźnik δ określający jakość charakterystyk statycznych w badanym mikrozaworze 

powinien być jak najmniejszy, podobnie minimalna objętość oleju potrzebna do uzyska-

nia stabilnej pracy mikrozaworu V
min

. Zaproponowano więc wskaźnik jakości pracy mikro-

zaworu maksymalnego J, będący iloczynem tych dwóch wielkości i określający jednocze-

śnie stabilność pracy i charakterystyki statyczne:

   (18)

Celem badań symulacyjnych był więc dobór takich parametrów konstrukcyjnych mi-

krozaworu, aby zapewnić minimalizację wskaźnika jakości pracy mikrozaworu maksy-

malnego J, określonego wzorem (18).

,
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Tabela 1 zawiera współrzędne kolejno tworzonych punktów odpowiadających kolej-

no realizowanym doświadczeniom dla kąta wierzchołkowego 2α równego 90°. Dla każ-

dego punktu przedstawiono wynik badań symulacyjnych w postaci wskaźnika jakości J. 

Punkty zawarte w tabeli 1 zostały zobrazowane na rysunku 3. Kolejno tworzone simplek-

sy zostały przedstawione w postaci trójkątów. Widać wyraźnie, że nowo tworzone sim-

pleksy przemieszczają się w kierunku niższych wartości wskaźnika jakości J.

Na rysunku 3 punkty z dodaną literą x są punktami, które będąc wyznaczone w wyniku 

stosowania odpowiednich reguł modyfikacji Neldera-Meada, wypadły poza przewidywa-

nym obszarem planowanych doświadczeń. Przyjęto wówczas dla nowego wierzchołka 

dopuszczalną wartość graniczną zmiennej.

Tab. 1. Współrzędne punktów obrazujących kolejno wykonywane doświadczenia dla kąta 2α równe-
go 90° oraz odpowiadające tym punktom wartości wskaźnika jakości J

Numer 
wierzchołka

Sztywność 
sprężyny k [N/mm]

Średnica elementu 
kulistego Dk [mm]

Wskaźnik 
jakości pracy 

mikrozaworu J

1 30 3,50 1,45

2 20 3,50 1,64

3 25 3,80 1,54

4 35 3,80 1,40

5 42,5 3,95 1,36

6 47,5 3,65 1,30

7 58,75 3,58 1,18

8 71,25 4,03 1,17

9 91,875 4,29 1,12

10 100 3,91 1,00

11 100 4,63 1,15

12 100 4,36 1,10

Źródło: [5].

Analizując wyniki badań symulacyjnych zaprezentowane w tabeli 1 oraz na rysunku 3, 

można wyciągnąć wnioski, że tworzone simpleksy zmierzały w kierunku wyższych warto-

ści sztywności sprężyn k. Badania metodą simpleksów zostały zakończone, gdy wszystkie 

trzy nowo tworzone punkty znalazły się na granicy obszaru doświadczeń, którą stanowiła 

maksymalna sztywność sprężyny równa 100 N/mm.
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Rys. 3. Punkty obrazujące kolejno wykonywane doświadczenia dla kąta 2α równego 90° oraz tworzo-
ne simpleksy, które przemieszczają się w kierunku poszukiwanego optimum

Źródło: [5].

Badania symulacyjne wykazały, że optymalne rozwiązania polegające na posia-

daniu najmniejszej wartości wskaźnika jakości J można uzyskać, stosując największą 

przewidzianą sztywność sprężyny k równą 100 N/mm. Przeprowadzono więc dalsze ba-

dania polegające na zmianie wymiaru D
k
 dla takiej sytuacji. Wyniki tych badań zawarto 

w pracy [5].

Tabela 2 zawiera współrzędne kolejno tworzonych punktów odpowiadających kolej-

no realizowanym doświadczeniom dla kąta wierzchołkowego 2α równego 60°. Dla każ-

dego punktu przedstawiono wynik badań symulacyjnych w postaci wskaźniki jakości J. 

Punkty zawarte w tabeli 2 zostały zobrazowane na rysunku 4.

Na rysunku 4, podobnie jak na rysunku 3, punkty z dodaną literą x są punktami, które 

będąc wyznaczone w wyniku stosowania odpowiednich reguł modyfikacji Neldera-Me-

ada, wypadły poza przewidywanym obszarem planowanych doświadczeń. W tym przy-

padku również zastosowano postępowanie polegające na zastąpieniu tych punktów 

punktami, w których zmienna przekraczająca dopuszczalną wartość została zastąpiona 

zmienną przyjmującą wartość graniczną.
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Tab. 2. Współrzędne punktów obrazujących kolejno wykonywane doświadczenia dla kąta 2α równe-
go 60° oraz odpowiadające tym punktom wartości wskaźnika jakości 

Numer 
wierzchołka

Sztywność  
sprężyny
k [N/mm]

Średnica elementu 
kulistego
Dk [mm]

Wskaźnik jakości 
pracy  

mikrozaworu J

1 60 2,9 1,11

2 70 2,9 1,04

3 60 3,2 1,24

4 70 2,6 0,90

5 75 2,3 0,76

6 85 2,3 0,71

7 97,5 2 0,63

8 i 9 100 2 0,61

Źródło: [5].

Rys. 4. Punkty obrazujące kolejno wykonywane doświadczenia dla kąta 2α równego 60° oraz tworzo-
ne simpleksy, które przemieszczają się w kierunku poszukiwanego optimum

Źródło: [5].

Analizując wyniki badań symulacyjnych zaprezentowane w tabeli 2 oraz na rysunku 

4, można wyciągnąć wnioski, że tworzone simpleksy zmierzały w kierunku wyższych war-

tości sztywności sprężyn k oraz niższych wartości średnic elementu kulistego D
k
. Badania 

metodą simpleksów zostały zakończone, gdy wszystkie trzy nowo tworzone punkty zna-

lazły się na granicy obszaru doświadczeń blisko największej przyjętej wartości sztywno-

ści sprężyny k równej 100 N/mm oraz najmniejszej przyjętej wartości średnicy elementu 

kulistego D
k
 równej 2 mm.
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Badania symulacyjne wykazały, że optymalnym rozwiązaniem polegającym na posia-

daniu najmniejszej wartości wskaźnika jakości J w danym obszarze zmienności parame-

trów k i D
k
 jest sztywność sprężyny k równa 100 N/mm oraz średnica elementu kulistego 

D
k
 równej 2 mm. 

4. Podsumowanie
Metoda simpleksów jest prostą metodą planowania eksperymentu i optymalizacji, 

która nie prowadzi do matematycznego opisu procesu. Jest ona powszechnie stosowana 

w wielu gałęziach techniki i może być również wykorzystana w budowie i eksploatacji 

maszyn. Badania symulacyjne elementów maszyn w różnym oprogramowaniu kompu-

terowym dają szybki wynik, bez konieczności wysokich nakładów finansowych potrzeb-

nych do fizycznego wykonania wielu części maszyn, np. o różnych parametrach geo-

metrycznych, w celu wybrania tych optymalnych. Jednak badania symulacyjne również 

muszą być prowadzone w sposób uporządkowany, aby stosunkowo szybko i bezbłędnie 

odpowiedzieć na postawione pytania. W artykule przedstawiono zastosowanie metody 

simpleksów z modyfikacją Neldera-Meada do uporządkowanego przeprowadzenia badań 

symulacyjnych. 

Metoda simpleksów polega na wykonywaniu pewnej liczby doświadczeń reprezen-

towanych przez punkty w przestrzeni zmiennych wpływających na proces. Reguły te są 

tak dobrane, aby kolejno tworzone simpleksy zbliżały się do miejsc, w których wyniki do-

świadczeń będą bardziej zadowalające. W artykule szczegółowo omówiono metody two-

rzenia kolejnych simpleksów dla sytuacji, w której dwie zmienne wpływają na odpowied-

ni wskaźnik jakości. Całość zobrazowano konkretnym przykładem badań simulacyjnych 

wpływu sztywności sprężyny oraz średnicy elementu domykającego na jakość pracy mi-

krozaworu. Badania zminiaturyzowanych elementów hydrauliki wysokociśnieniowej są 

bardzo ciekawe ze względu na to, że prawa rządzące klasycznymi wielkogabarytowymi 

układami hydrauliki siłowej w niektórych sytuacjach mogą nie mieć zastosowania w mi-

krohydraulice. Znalezienie wartości optymalnych potwierdza zasadność stosowania me-

tody simpleksów w badaniach simulacyjnych elementów hydrauliki siłowej, w szczegól-

ności tej zminiaturyzowanej.
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