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Програма курсу за вибором: ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ  

(для  учнів 10 класів економічного та технологічного профілів) 
Автори: 

Бегерська Алла Володимирівна, вчитель математики Монастирищенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Монастирищенської районної ради;   

Бойко Лариса Анатоліївна, вчитель математики Монастирищенської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Монастирищенської районної ради  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Одним із напрямів, які можуть поліпшити рівень і якість шкільної математичної освіти, є 

посилення її практичного та прикладного спрямування. Практичне спрямування шкільного 

курсу математики передбачає формування в учнів умінь використовувати набуті знання під час 

вивчення як самої математики, так і інших навчальних предметів, застосовуючи при цьому 

раціональні обчислювальні прийоми; розв'язувати рівняння і нерівності; користуватися 

обчислювальною технікою. 

Широке застосування математичних методів і сучасної обчислювальної техніки - 

важливий інструмент для розробки та обгрунтування рішень в усіх сферах цілеспрямованої 

людської діяльності. Стрімкий розвиток економічного життя суспільства, у свою чергу, привів 

до застосування нових методів у математиці. Внаслідок цього виникла нова галузь математики - 

лінійне програмування. За допомогою лінійного програмування досліджуються задачі, що 

мають множину розв'язків, з яких  треба вибрати  оптимальний. 

Саме задачам лінійного програмування і присвячено пропонований курс. Основна мета 

курсу - практичне застосування математичного апарату при розв'язуванні задач економіки, 

підготовка учнів до свідомого вибору професії. Зміст даного курсу органічно пов'язаний зі 

змістом основного навчального матеріалу і водночас має самостійний характер. Курс дає змогу 

висвітлити практичне застосування екстремумів функції в задачах економіки, що дозволяє 

розширити знання учнів з математики і економіки.  

Важливе місце в даному курсі займають задачі, які потребують від учнів застосування знань 

в нестандартних ситуаціях. Характерним для задач лінійного програмування є те, що  функція 

цілі, яка оптимізується, лінійно залежить від параметрів процесу, і обмеження, які мають 

задовольняти ці параметри, також лінійні. Вони задаються у вигляді лінійних рівнянь або 

нерівностей. 

Математичні методи в економічних дослідженнях застосовують поетапно. Основними 

етапами є: 

1) Постановка  задачі; 

2) Визначення необхідних вихідних даних; точне формулювання початкових умов і 

властивостей явищ, як і вивчаються; 

3) Математичне  формулювання задачі; вихідні дані та невідомі величини подаються у 

вигляді рівнянь і нерівностей; 

4) розв'язування задачі та аналіз отриманих результатів. 

     Однією з найбільш важливих і розроблених задач лінійного програмування є транспортна 

задача, для розв'язування якої були створені спеціальні методи.  

Курс розрахований на 34 години. 

Основна організаційна форма його проведення - групова  робота учнів під керівництвом  

учителя. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

.  

Кількість 

годин 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

1 Тема 1. Математична модель задачі 

лінійного програмування 

Учень (учениця): 

• має уявлення про найтиповіші економічні 

задачі; 

• уміє визначати необхідні вихідні дані 

економічної задачі та математично її 

формулювати. 

4 Тема 2. Задачі, що приводять до 

лінійного програмування 

Задачі оптимального виробничого 

планування. 

Задачі на розкрій промислових 

матеріалів. 

Транспортні задачі та задачі 

спеціалізації й кооперування  

виробництва. 

Сільськогосподарські задачі. 

Учень (учениця): 

• знає типові задачі різних галузей 

економіки, які розв'язуються методами 

лінійного програмування; 

• уміє створювати математичні моделі 

деяких найпростіших економічних задач. 

3 Тема 3. Різні форми запису задачі 

лінійного програмування 

Стандартна форма запису. Канонічна 

форма запису. Перехід від мінімуму 

до максимуму. 

Учень (учениця): 

• знає: 

- загальну форму задачі лінійного 

програмування; 

- цільову функцію або функцію вартості; 

- систему обмежень; допустимий розв'язок; 

оптимальний розв'язок; 

- задачі максимізації та мінімізації; 

- різні форми задач лінійного 

програмування; 

• уміє: 

- зводити стандартну форму задачі до 

канонічної і навпаки; 

- робити заміну нерівностей рівняннями; 

- переходити від мінімуму до максимуму. 

8 Тема 4. Методи розв'язування задач 

лінійного програмування 

Графічний метод: 

а) геометрична інтерпретація  задачі 

лінійного програмування; 

б) графічний метод. 

Симплексний метод: 

а) теоретичні основи симплексного 

методу; 

б) алгоритм симплексного  методу; 

в) геометрична інтерпретація 

симплексного методу; 

г) відшукання першого базису. 

Учень (учениця): 

• знає: 

- різні методи розв'язування задач 

лінійного програмування; 

- базисні змінні; штучні змінні; 

- штучний базис; 

- оптимальний план розширеної задачі; 

- алгоритм перетворення симплекс-

таблиць; 

• уміє: 

- графічно розв'язувати задачі лінійного 

програмування; 

- будувати многокутник розв'язків за 

обмеженнями задачі і знаходити точку, де 

лінійна функція набуває оптимального  

значення; 

- розв'язувати задачі лінійного 

програмування симплексним методом; 
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- створювати вихідний опорний план; 

- шукати розв'язуючий елемент; 

- шукати оптимальний розв'язок 

задачі мінімізації. 

8 Тема 5. Транспортна задача 

Постановка задачі та її математична 

модель. 

Побудова початкового опорного 

плану транспортної  задачі. 

Метод потенціалів розв'язування 

транспортної задачі. 

Відкрита модель транспортної задачі. 

Застосування транспортної задачі до 

розв'язування деяких економічних 

задач. 

Транспортна задача за критерієм часу. 

Учень (учениця): 

• знає, що таке: 

- попит, споживачі; матриця перевезень, 

матриця витрат; 

- модифікований розподільний метод; 

- ланцюг, цикл, ациклічний план, 

потенціали; 

- алгоритм методу потенціалів; 

- метод мінімальної вартості; 

- метод подвійної переваги; 

- відкрита модель транспортної задачі; 

• уміє: 

- створювати математичну модель 

транспортної задачі; 

- шукати оптимальний план перевезень 

серед ациклічних припустимих планів; 

- будувати вихідний опорний план, 

використовуючи метод мінімальної 

вартості або метод подвійної  переваги; 

- будувати план перевезень з мінімальними 

транспортними витратами; 

• застосовує  

-транспортну задачу до розв'язування 

деяких економічних задач; 

• розв'язує 

-транспортну задачу за критерієм часу. 

4 Творча лабораторія 

Розв'язування транспортної  задачі 

лінійного програмування 

Учень (учениця): 

• уміє  

-розв'язувати транспортні задачі лінійного 

програмування. 

6 Захист проектів Учень (учениця): 

• уміє 

- захищати свої проекти і представляти їх 

як презентацію, публікацію або веб-сайт, 

використовуючи комп'ютерні програми. 
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Заняття № 1. Математична модель задачі лінійного програмування 

Кожна людина щодня, не завжди усвідомлюючи це, вирішує проблему: як одержати 

найбільший ефект, володіючи обмеженими засобами. Наші засоби і ресурси завжди обмежені. 

Життя було б менш цікаве, якби це було не так. Не важко виграти бій, маючи армію в 10 разів 

більшу, ніж у супротивника. Щоб досягти найбільшого ефекту, маючи обмежені засоби, треба 

скласти план чи програму дій. Раніше план в таких випадках складався «на око». У середині XX 

століття був створений спеціальний математичний апарат, що допомагає це робити «по науці». 

Відповідний розділ математики називається математичним програмуванням. Слово 

«програмування» тут і в аналогічних термінах («лінійне програмування», «динамічне 

програмування» і т.п.) зобов'язане почасти історичному непорозумінню, почасти неточному 

перекладу з англійської мови: mathematical programming, що означає розроблення на основі 

математичних розрахунків програми дій для досягнення обраної мети. З програмуванням для 

ЕОМ математичне програмування має лише те спільне, що більшість виникаючих на практиці 

задач математичного програмування занадто громіздкі для ручного розрахунку, тому розв’язати 

їх можна тільки за допомогою ЕОМ, попередньо склавши програму. 

В суто математичному плані деякі оптимізаційні задачі були відомі ще в стародавній 

Греції. Однак, сучасне математичне програмування передусім розглядає властивості та 

розв'язки математичних моделей економічних процесів. Тому початком його розвитку як 

самостійного наукового напрямку слід вважати перші спроби застосування методів 

математичного програмування в прикладних дослідженнях, насамперед в економіці. 

Справжнім початком математичного програмування в сучасному розумінні вважають 

1939р., коли була надрукована брошура Леоніда Віталійовича Канторовича «Математичні 

методи організації і планування виробництва». Наприкінці 30-х років в Ленінградському 

університеті ним уперше були сформульовані та досліджувались основні задачі, критерії 

оптимальності, економічна інтерпретація, методи розв'язання та геометрична інтерпретація 

результатів розв'язання задач лінійного програмування. Але, оскільки методи, викладені 

Л.В.Канторовичем, були мало придатні для ручного рахунку, а швидкодіючих обчислювальних 

машин у той час не існувало, то роботи Л.В.Канторовича залишилася майже не поміченими. 

В автобіографії, представленої в Нобелівський комітет, Леонід Віталійович Канторович 

розповідає про події, що трапилися в 1939 році. До нього, 26-літнього професора-математика, 

звернулися за консультацією співробітники лабораторії планерного тресту, яким потрібно було 

вирішити задачу про найбільш вигідний розподіл матеріалу між верстатами. Ця задача 

зводилася до знаходження максимуму лінійної функції, заданої на багатограннику. Максимум 

такої функції досягався у вершині, однак число вершин у цій задачі досягало мільярду. Тому 

простий перебір вершин не підходив. Леонід Віталійович писав: «Виявилось, що ця задача не є 

випадковою. Я знайшов велике число різноманітних по змісту задач, що мають аналогічний 

математичний характер: найкраще використання посівних площ, вибір завантаження 

устаткування, раціональний розкрій матеріалу, розподіл транспортних вантажопотоків... Це 

наполегливо спонукало мене до пошуку ефективного методу їхнього розв’язання». І вже влітку 

1939 року була здана в набір книга Л.В.Канторовича «Математичні методи організації і 

планування виробництва», в якій закладалися основи того, що нині називається математичною 

економікою. 

Однак ідеї Л.В.Канторовича не зустріли розуміння в момент їхнього зародження і його 

робота була перервана. Концепції Леоніда Віталійовича невдовзі після війни були перевідкриті 

на заході. Американський економіст Т.Купманс протягом багатьох років привертав увагу 

математиків до ряду задач, пов'язаних з військовою тематикою. Він активно сприяв тому, щоб 

був організований математичний колектив для розробки цих проблем. У висновку було 

відзначено, що треба навчитися розв’язувати задачі про знаходження екстремумів лінійних 

функцій на багатогранниках, що задаються лінійними нерівностями. За пропозицією Купманса 

цей розділ математики одержав назву лінійного програмування. 
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1947 року Дж. Данцигом також був розроблений основний метод розв'язування задач 

лінійного програмування — симплексний метод, що вважається початком формування 

лінійного програмування як самостійного напрямку в математичному програмуванні. Ідеї 

лінійного програмування протягом п'яти шести років одержали грандіозне поширення в світі, й 

імена Купманса і Данцига стали всюди широко відомі. Наступним кроком стали праці 

Дж.Неймана ( 1947 р.) щодо розвитку концепції двоїстості, що уможливило розширення 

практичної сфери застосування методів лінійного програмування. 

Приблизно в цей час Купманс дізнався, що ще до війни в далекій Росії вже було 

зроблено щось схоже на розробку основ лінійного програмування. Як легко було б Данцигові і 

Купмансу проігнорувати цю інформацію! Маленька книжечка, видана незначним тиражем, 

звернена навіть не до економістів, а до організаторів виробництва, з мінімумом математики, без 

чітко описаних алгоритмів, без доведень теорем – словом, чи варто брати таку книжку до уваги. 

Але Купманс наполягає на перекладі і виданні на заході книги Канторовича. Його ім'я й ідеї 

стають відомі всім. У своїй монографії Дж.Данциг зазначає, що Л.В.Канторовича слід визнати 

першим, хто виявив, що широке коло важливих виробничих задач може бути подане у чіткому 

математичному формулюванні, яке робить можливим підхід до таких задач з кількісного боку 

та розв'язання їх чисельними методами. 

Л.В.Канторович продовжує писати математичні роботи, навіяні економічними ідеями, 

бере участь і в конкретних розробках на виробництві. При цьому (одночасно з Данцигом, але, 

не знаючи його робіт) він розробляє метод, пізніше названий симплексним методом. Як тільки в 

50-і роки утвориться маленький просвіт, і дещо з забороненого стає  можливим, він організовує 

групу студентів на економічному факультеті Ленінградського університету для навчання 

методам оптимального планування. А, починаючи з 1960 року, Леонід Віталійович займається 

тільки економікою і позв'язаними з нею математичними проблемами. Його внесок в цій області 

був відзначений Ленінською премією в 1965 році, а згодом, разом з Купмасом, Л.В.Канторович 

одержує Нобелівську премію в 1975 році за «внесок у розробку теорії й оптимального 

використання ресурсів в економіці». 

Періодом найінтенсивнішого розвитку математичного програмування є п'ятдесяті роки. 

У цей час з'являються розробки нових алгоритмів, теоретичні дослідження з різних напрямків 

математичного програмування: 1951 року — праця Г.Куна і А.Таккера, в якій наведено 

необхідні та достатні умови оптимальності нелінійних задач; 1954 року — Чарнес і Лемке 

розглянули наближений метод розв'язання задач з сепарабельним опуклим функціоналом та 

лінійними обмеженнями; 1955 року — ряд робіт, присвячених квадратичному програмуванню. 

У п'ятдесятих роках сформувався новий напрямок математичного програмування — динамічне 

програмування, значний вклад у розвиток якого вніс американський математик Р.Белман. 

На жаль, у період найбурхливішого розвитку математичного програмування за кордоном 

у Радянському Союзі не спостерігалося значних досягнень через штучні ідеологічні обмеження. 

Відродження досліджень з математичного моделювання економіки почалося в 60-80-тих роках і 

стосувалося опису «системи оптимального функціонування соціалістичної економіки». Серед 

радянських вчених того періоду слід виокремити праці В.С.Немчинова, В.В.Новожилова, 

Н.П.Федоренка, С.С.Шаталіна, В.М.Глушкова, В.С.Михалевича, Ю.М.Єрмольєва та ін. 

Математичною основою лінійного програмування є лінійна алгебра, точніше – деяка її 

частина. Можна сказати, що лінійне програмування дещо омолодило лінійну алгебру, воно 

визначило цікаві нові шляхи виходу її в практику і привернуло увагу до певних її розділів та 

теоретичних задач (наприклад, теорії систем лінійних нерівностей), які до цього значною мірою 

залишалися поза увагою математиків. 
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Основні поняття систем лінійних рівнянь і нерівностей 

Розглянемо спочатку узагальнення деяких понять в просторі 
nR  довільної скінченної 

розмірності n  над полем дійсних чисел ( R ). 

Вираз виду                   bxaxaxa nn  ...2211                              (1.1) 

називають лінійним рівнянням з n  невідомими. 

Вираз виду bxaxaxa nn  ...2211                             (1.2) 

де  - це один із знаків  ,,, , називають лінійною нерівністю. 

Систему рівнянь виду (1.1) називають системою лінійних рівнянь (СЛР): 
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                             (1.3) 

Систему нерівностей виду (1.2) називають системою лінійних  нерівностей (СЛН): 
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                             (1.4) 

Систему рівнянь (1.3) можна представити у векторній формі: 

02211 ... PxPxPxP nn  , 

де 
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та у матричній формі: 

BAX  , де 
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Аналогічно можна представити і СЛН (1.4).  

Якщо 0...21 
m

bbb , то матимемо відповідно однорідну систему лінійних 

рівнянь або нерівностей. 
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Під базисом розуміють максимально лінійно незалежну систему векторів простору 
nR . 

Всі інші вектори простору 
nR  можна виразити лінійною комбінацією через вектори базису. 

Вектор 
n

k Ra ),...,,( 21   називають лінійною комбінацією векторів kbbb ,...,, 21 , 

якщо kkbbba   ...2211 . 

СЛР (1.3) сумісна, якщо вона має хоча б один розв’язок, у противному випадку СЛР – 

несумісна. 

СЛР (1.3) визначена, якщо вона має лише один розв’язок, у противному випадку СЛР – 

невизначена. 

Під розв’язком СЛР розуміють вектор  nxxxx ,...,, 21 , який перетворює всі рівності 

системи в правильні числові рівності. 

Аналогічно вводять поняття сумісності і визначеності СЛН. 

 

Заняття № 2. Задачі, що приводять до лінійного програмування. Задачі оптимального 

виробничого планування 

Поняття задачі лінійного програмування та різні форми її задання 

Під задачею лінійного програмування в загальному вигляді розуміють задачу 

знаходження мінімуму (максимуму) лінійної функції від n  змінних на множині розв’язків 

системи лінійних нерівностей або лінійних рівнянь.  

Розглянемо це на конкретному прикладі. 

Задача 1. Завод додатково освоїв випуск продукції чотирьох асортиментів 

4321 ,,, BBBB . Для випуску цієї продукції потрібна сировина чотирьох видів 4321 ,,, AAAA , 

яку завод може щомісячно виділяти в обмеженій кількості. Кількість сировини кожного виду, 

необхідної для виготовлення кожного виду продукції, ціна кожного виду продукції , а також 

лімітоване щомісячне надходження потрібної сировини подано в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

 

Сировина 

Щомісячне 

надходження 

сировини (ум.од.) 

Витрати сировини на одиницю кожного 

виробу 

1B   3B  4B  

А1 

А2 

А3 

А4 

1260 

900 

530 

210 

2 

2 

0 

1 

4 

2 

1 

0 

6 

0 

1 

1 

8 

6 

2 

0 

Прибуток від реалізації одиниці виробу 8 10 12 18 

Кількість продукції 
1x  2x  3x  4x  

2B
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Визначити, яку кількість треба випускати заводу кожного з видів продукції 

4321 ,,, BBBB , щоб прибуток від її реалізації був максимальний. 

Складемо математичну модель цієї задачі, тобто опишемо її в термінах математичної 

символіки. Позначимо через 4321 ,,, xxxx  відповідно ті кількості продукції асортиментів 

4321 ,,, BBBB , які треба випустити, щоб мати максимальний прибуток від їх реалізації. Тоді на 

випуск продукції 1B  буде витрачено 12x  умовних одиниць сировини 1A ; на випуск 2B  - 24x , 

на випуск 3B  - 36x , на випуск 4B  - 48x  умовних одиниць сировини 1A . Витрати сировини 1A  

не повинні перевищувати 1260 умовних одиниць. Матимемо таку лінійну нерівність: 

12608642 4321  xxxx . 

За змістом задачі невідомі 4321 ,,, xxxx  є невід’ємні величини, тобто ,01 x ,02 x

,03 x 04 x .Аналогічні міркування приводять до такої системи лінійних нерівностей, які 

накладають обмеження на значення змінних 4321 ,,, xxxx : 
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                                              (2.1) 

Прибуток від реалізації випущеної продукції (позначимо її через Z ), очевидно 

визначається так: .1812108 4321 xxxxZ   

Дані системи лінійних нерівностей і лінійна функція визначають математичну модель 

розглянутої задачі: знайти такі значення змінних 4321 ,,, xxxx , які задовольняють систему 

отриманих лінійних нерівностей і перетворюють у максимум отриману лінійну функцію Z . 

Тепер розглянемо чисельне розв’язання таких задач. 

У наведеній задачі значення змінних 4321 ,,, xxxx повинні задовольняти систему 

лінійних нерівностей лише виду  . Трапляються задачі, де значення змінних задовольняють 

систему нерівностей лише виду  , або систему лінійних рівнянь, або мішану систему рівнянь і 

нерівностей. 

Якщо позначити символом   будь-яке із трьох співвідношень :  ,, , то математичну 

модель загальної задачі лінійного програмування можна подати в такому вигляді: знайти такі 

числові значення змінних ,01 x ,02 x …, ,0nx  які задовольняють систему лінійних 

обмежень: 
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і перетворюють в екстремум (максимум або мінімум) лінійну функцію 





n

j
jjnn xcxcxcxcZ

1
2211 ... .                                                                      (2.3) 

Цю функцію називають цільовою функцією, вона моделює поставлену в задачі мету. 

У задачах лінійного програмування можна виділити два типи однорідних обмежень на 

вибір змінних: у вигляді лінійних нерівностей або у вигляді лінійних рівнянь. Крім того, для 

спрощення можна формулювати задачу лише для мінімуму цільової функції. Якщо ж в 

конкретній задачі треба визначити максимум функції nnxcxcxcZ  ...2211 , то це те 

саме, що шукати мінімум функції nnxcxcxcZZ  ...22111 . 

З цього випливають три форми задач лінійного програмування: 

1) загальна задача лінійного програмування; 

2) стандартна ( симетрична); 

3) канонічна. 

Загальна задача лінійного програмування подається у вигляді: 

  nnxcxcxcZ  ...minmax 2211  (2.4) 

за умов: 

 

 

 

















.,,...

.........................................

,,,...

,,,...

2211

22222121

11212111

mnmnmm

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

( 2.5) 

,01 x ,02 x …, 0nx .                        (2.6) 

Отже, потрібно знайти значення змінних nxxx ...,,, 21 , які задовольняють умови (2.5) і 

(2.6), і цільова функція (2.4) набуває екстремального (максимального чи мінімального) 

значення. 

Для загальної задачі лінійного програмування використовуються такі поняття. 

Вектор  nxxxX ,...,. 21 , координати якого задовольняють систему обмежень (2.5) та 

умови невід’ємності змінних (2.6), називається допустимим розв’язком (планом) задачі 

лінійного програмування . 

Допустимий план  nxxxX ,...,. 21  називається опорним планом задачі лінійного 

програмування, якщо він задовольняє не менше, ніж m  лінійно незалежних обмежень системи 

(2.5) у вигляді рівностей, а також обмеження (2.6) щодо невід’ємності змінних. 

Опорний план  nxxxX ,...,. 21 , називається невиродженим, якщо він містить точно 

m  додатних змінних, інакше він вироджений. 

Опорний план  **
2

*
1

* ,...,, nxxxX  , за якого цільова функція (2.4) досягає 

максимального (чи мінімального) значення, називається оптимальним розв’язком (планом) 

задачі лінійного програмування. 

Задача оптимізації розмірів закуповуваних партій товарів. Припустимо, що деякій організації на 

плановий період необхідні певні матеріали в об'ємах а1, а2,…,аn. Ці матеріали витрачаються 

рівномірно в часі і зберігаються на одному складі, місткістю b об'ємних одиниць, причому 

b<a1+a2+…+an, так що одночасно розмістити на складі всі матеріали неможливо і необхідно 
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провести кілька закупок цих матеріалів партіями по xj об'ємних одиниць кожного j-го товару 

(j=1,2,…,n). 

Вартість зберігання на складі об'ємної одиниці j -го матеріалу дорівнює cj,  так що зберігання xj 

одиниць товару протягом часу його використання коштуватиме 
 

 
 cjxj. Припустимо, що вартість 

кожної закупки j-го матеріалу не залежить від розміру партії xj і дорівнює sj. Необхідно 

визначити оптимальні розміри закуповуваних партій так, щоб мінімізувати загальні витрати на 

зберігання і закупку матеріалів. Отже, цільова функція задачі 

                                     (2.7) 

при умові, що сумарний об'єм закуповуваних партій не перевищить місткості складу 

x1+x2+…+xn≤b                                         (2.8)  

Очевидно,  x1≥0, x2≥0,…,xn≥0                     (2.9) 

Задача про режим роботи енергосистеми.  

Як приклад задачі опуклого програмування, розглянемо простішу задачу про оптимальне 

ведення режиму роботи енергосистеми. 

Розглядається ізольована енергосистема, яка складається з теплоелектростанцій, зв'язаних 

лініями передач з вузлом, в якому зосереджене навантаження. Ставиться задача розподілу 

активних потужностей між електростанціями у заданий момент часу. Розподіл здійснюється за 

критерієм мінімізації сумарних паливних витрат на генерацію активної потужності. 

Позначимо через xj активну потужність, яка генерується на j-й електростанції. Потужності xj 

лежать у межах, які визначаються технічними умовами: αj≤ xj≤ βj . Крім того, повинна 

виконуватись умова балансу потужностей, тобто загальна потужність, що генерується, повинна 

відповідати потужності Р, яка споживається, з урахуванням загальних втрат  π у лініях передач: 

                                                                                                           (2.10) 

Втрати палива на генерацію потужності xj являють собою функцію Tj(xj), яка опукла на відрізку 

[αj,βj]. Таким чином, задача приймає вигляд: 

(2.11) 

при умовах 

(2.12) 

(2.13) 

Побудована модель є типовою задачею опуклого програмування з лінійними обмеженнями. 

Розв'язок цієї задачі дає вельми грубе наближення до дійсно оптимального режиму роботи 

енергосистеми. У реальній ситуації не можна вважати все навантаження зосередженим в 

одному вузлі, а слід розглядати п вузлів. Крім того, втрати в системі, природно не є сталими, а 

залежать від параметрів ліній передач та величин потужностей, що передаються. 

В якості наступного наближення можна розглядати задачу, в якій π є білінійною функцією 

xij(i=1,2,…,n; j=1,2,…,m), де параметри управління xy означають кількість активної потужності, 

яка передається з j-й електростанції у i-й вузол. 

Очевидно, що в цієї нової моделі умови будуть містити нелінійності (π (x,y) в рівнянні балансу). 

Задача про розміщення. Ця простіша задача про розміщення є прикладом багатоекстремальної 

задачі. 

Є Т можливих пунктів виробництва, причому відома для кожного i-го пункту залежність 

вартості виробництва fi від об'єму виробництва xi (передбачається, що у вартість виробництва 

fii(yi) включені капітальні витрати). Дані n пунктів споживання із заданим об'ємом споживання 

bj у кожному пункті. Нарешті, задана матриця транспортних витрат (aij) (aij- вартість 
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перевезення одиниці продукції зi-го пункту виробництва в j-й пункт споживання). Необхідно 

знайти такі об'єми виробництва       
 
   , які мінімізують сумарні витрати; інакше кажучи, 

шукається 

 (2.14) 

при умовах 

 (2.15) 

xij≥0. (2.16) 

Оскільки собівартість одиниці продукції звичайно спадає при збільшені об'єму виробництва, то 

функції fi (yi), як правило, монотонно зростають і опуклі вгору. Множина значень xij, що 

задовольняє обмеження задачі, утворює опуклий многокутник, вершини якого є точками 

локальних мінімумів функції l(xij) (рис. 1). 

 

 

Рис. 2.1. Многокутник, вершини якого є точками локальних мінімумів функції l (xij) 

Звідси й назва подібних задач - багатоекстремальні. 

 

Доцільно зазначити, що за своїм реальним змістом більшість задач математичного 

програмування є задачами або мінімізації витрат ресурсів на виробництво заданих кількостей 

продукції, або ж максимізації випуску продукції (прибутку) при заданих обмежених кількостях 

ресурсів. 

 

Заняття № 3. Задачі на розкрій промислових матеріалів 

На сучасному етапі становлення України важливим напрямком розвитку науково-технічного 

прогресу є розробка нових технологій, що дозволяють автоматизувати промислове виробництво 

нашої держави. Сучасний розвиток легкої промисловості, як однієї з важливих галузей 

господарства, неможливий без її автоматизації, причому значна увага приділяється саме 

автоматизації підготовчо-розкрійної стадії виготовлення продукції із застосуванням ЕОМ. Тому 

комп’ютерне проектування карт розкрою промислових матеріалів, що дозволить підвищити 

ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів, знизити енерго- і 

матеріалоємність виробництва, є актуальним, особливо в умовах обмежень фінансових і 

енергетичних ресурсів нашої держави. 

 При створенні маловідхідних і безвідхідних технологій важлива роль приділяється задачі 

нерегулярного розміщення геометричних об'єктів, що є моделлю такої важливої практичної 

задачі, як оптимізаційне проектування карт розкрою промислових матеріалів. Основними 

труднощами при розв’язанні задачі нерегулярного розміщення геометричних об'єктів є 

формалізація обмежень геометричного характеру, а саме, умов взаємного неперетинання 

геометричних об'єктів (далі під термінами "геометричний об'єкт" чи "об'єкт" будемо розуміти 

викройку) і умови розміщення об'єктів у деякій області (під терміном "область" будемо 

розуміти тканину, що розкроюється). Великий внесок у розв’язання проблеми аналітичного 

опису умов взаємного неперетинання і розміщення геометричних об'єктів внесли такі вчені, як 
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В.Л. Рвачов, Ю.Г. Стоян, М.І. Гіль, В.М. Комяк, С.В. Яковлєв, М.В. Новожилова. Суміжними 

питаннями стосовно геометричного і комп’ютерного моделювання займалися такі вчені, як 

В.Є. Михайленко, Л.М. Куценко, К.О. Сазонов, В.М. Корчинський, В.О. Анпілогова, 

В.М. Найдиш, А.В. Найдиш. Однак враховування тільки умов неперетинання і розміщення 

геометричних об'єктів не дозволяє охопити весь спектр задач, що виникають на практиці. 

Наприклад, якщо тканина, що розкроюється, має рисунок, то необхідно враховувати додаткову 

технологічну вимогу, а саме, вимогу збереження рисунка тканини або формування заданого 

рисунка при суміщенні деякої групи геометричних об'єктів. 

Сукупність розроблених математичної моделі, методу, алгоритмів і програмного 

забезпечення може використовуватися в якості оптимізаційного ядра в системах 

автоматизованого проектування карт розкрою промислових матеріалів. 

Розроблений метод для розв’язання задачі оптимізаційного нерегулярного розміщення 

геометричних об'єктів з урахуванням додаткових технологічних вимог, характерних для 

швейного і меблевого виробництва, дозволив зменшити час проектування карт розкрою 

промислових матеріалів, збільшити коефіцієнт використання матеріалу за рахунок визначення 

глобального екстремуму, автоматизувати процес і скоротити час проектування, що дозволило 

збільшити ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів. 

Математична модель, метод, алгоритми і програми можуть бути використані при 

дослідженні інших предметних областей. Так, апарат формалізації геометричних обмежень 

може бути застосований при дослідженні динаміки розвитку лісової пожежі. Загальну 

математичну модель для випадку розміщення геометричних об’єктів на фіксовані місця можна 

використати для задачі розподілу спецтехніки по пожежних депо великого міста, для задачі 

компоновки вузлів радіоелектронної апаратури і т.ін. 

Для розв’язання поставленої задачі необхідно побудувати її математичну модель. А для цього 

потрібно записати математичні моделі викройок і тканини, формалізувати обмеження задачі і 

представити в аналітичному вигляді критерій якості розміщення. 

Математична модель викройок і тканини надається завдяки введенню особливого класу 

геометричних об’єктів  

 niSi ,,0  ,   (3.1) 

що записується за допомогою геометричної інформації  

    iiii UMSG ,,                                                                                               (3.2) 

про матеріальні об'єкти, компонентами якої є: сукупність просторових форм  iS ; метричні 

характеристики  iM , що визначають розміри матеріальних об'єктів; параметри розміщення 

геометричних об’єктів  

   iii yxU , ,  ni ,,0  ,     (3.3) 

що задають положення власної системи координат кожного з матеріальних об'єктів у просторі 
2R . 

У залежності від геометричних параметрів рисунка тканини виділені 4 різновиди технологічної 

вимоги, що виконується у випадку суміщення як пари, так і групи геометричних об'єктів: 

 розміщення геометричних об'єктів з урахуванням рівного відхилення однієї з спільних 

точок сторін об'єктів, що суміщуються, від прямих, що утворюють решітку в області ; 

 розміщення геометричних об'єктів в області за умови належності однієї з спільних точок 

сторін об'єктів, що суміщуються, вузлам решітки . 

 розміщення геометричних об'єктів в області за умови рівного відхилення однієї з 

спільних точок сторін об'єктів, що суміщуються, від набору паралельних ліній в області ; 

 розміщення геометричних об'єктів в області за умови належності однієї з спільних точок 

сторін об'єктів, що суміщуються, набору паралельних ліній в області. 

 Розрахунок витрат лісоматеріалів і складання специфікацій на пило продукцію і пиловник. 
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Кількість пиломатеріалі і пиловника на виготовлення заготовок можна визначити за 

середньозваженими нормами витрат в залежності від сортності колод і пиломатеріалів та 

призначення заготоков. Середньозважена норма витрат враховує витрату сировини в залежності 

від сортового складу. 

Сортовий склад пиломатеріалів (%) визначають за формулою: 

                                                                                                (3.4) 

де Кі – нормативний процент пиломатеріалів і-го сорту з кожної розмірно-якісної групи 

пиловника; Рі – процент і-ої розмірно-якісної групи колод в загальному об’ємі сировини, %. 

Об’єм пиломатеріалів на виготовлення заготовок і колод: 

                                                                                                     (3.5) 

                                                                                                     (3.6)                             

де Нn, Рк – відповідно середньозважені норми витрат пиломатеріалів і колод на виготовлення 

заготовок і пиломатеріалів. 

Розробка схем розкрою колод і пиломатеріалів на пилопродукцію проводиться на основі 

специфікацій на сировину і пилопродукцію. При цьому необхідно встановити найбільш 

раціональний спосіб розкрою колод і пиломатеріалів, який забезпечує виконання специфікації 

на пило- продукцію при мінімальних затратах сировини і трудозатратах. 

Для виробництва обрізних пиломатеріалів найбільш ефективною буде розпиловка колод з 

брусовою. Цей спосіб розкрою ефективний і у випадку виробництва комплектів заготовок 

столярно-будівельних виробів, де в специфікаціях переважають товсті і довгі заготовки. 

Розпилювання колодок з брусовою забезпечує також найкраще використання якісних колод. 

Математично задача оптимізації плану розкрою формулюється наступним чином: 

необхідно знайти мінімальне значення функції F(х), тобто мінімальну витрату сировини на 

виробництво заданого об’єму пило продукції. 

Нехай: 

Qk- об’єм колод к-ої розмірно-якісної групи (к=1,2,...,n) Vі – мінімальний об’єм 

виробництва пиломатеріалі і-го перерізу (і=1,2,...m); Хк – об’єм колод к-ої розмірно-якісної 

групи, що розпилюється –им поставом 0=1,2,...Nk); Nk – кількість поставів для розпилювання 

колод к-ої групи; а – коефіцієнт об’много виходу пиломатеріалів і-го перерізу, при 

розпилюванні колоді к-ої розмір мірно-якісної групи j-ом поставом. 

Тоді обмеження функції на виробництво пиломатеріалів та на об’єм пиловочної 

сировини набере вигляду 

                                    (3.7) 

    (3.8) 

 Якщо в якості критерію оптимальності прийняти мінімум витрат сировини, то цільова 

функція набуде наступного вигляду. 

    (3.9) 

Сукупність приведених рівнянь – є задачею лінійного програмування, яка являється 

математичною моделлю задачі планування розкрою пиловочної сировини. 

Особливість задач лінійного програмування полягає в тому, що критерій оптимальності 

лінійно залежить від елементів розв’язку, а умови функціонування об’єкту записуються у 
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вигляді лінійних рівностей або нерівностей відносно цих мінних. Такі обмеження називаються 

лінійними. 

План розкрою пиловочника буде тим ближче до оптимального, чим більше буде в 

наявності варіантів розкрою колод (поставів) для кожної розміном якісної групи сировини. 

Вибір оптимальних поставів для розкрою партії колод здійснюється на ЕОМ. Для 

розв’язку задачі необхідно скласти математичну модель оптимізації в явному виді. Значення 

коефіцієнтів рівнянь беремо з таблиць розрахунку постілки, а об’єми сировини та 

пиломатеріалів з відповідних специфікацій. 

В результаті розв’язку отримуємо об’єм пиловочника, який необхідно розпиляти і-им 

поставом та загальний об’єм сировини для виконання всієї специфікації пиломатеріалів. 

Заняття №4. Транспортні задачі та задачі  спеціалізації і кооперування виробництва 

Транспортна задача є типовою задачею лінійного програмування, отже, її розв'язок можна 

отримати звичайним симплексним методом. Однак, у деяких випадках застосування універсальних 

алгоритмів є нераціональним. Специфічна структура транспортної задачі дає змогу отримати 

альтернативний метод відшукання оптимального плану у вигляді простішої у порівнянні з 

симплексним методом обчислювальної процедури. Транспортна задача належить до типу 

розподільчих задач лінійного програмування. Економічний зміст таких задач може стосуватися 

різноманітних проблем, що переважно зовсім не пов'язано із перевезенням вантажів, як, наприклад, 

задачі оптимального розміщення виробництва, складів, оптимального призначення тощо.  

Класична транспортна задача лінійного програмування формулюється так: деякий 

однорідний продукт, що знаходиться у m постачальників А i  в обсягах 1a , 2a ,…, ma  одиниць 

відповідно необхідно перевезти n споживачам jB  в обсягах 1b , 2b ,…, nb  одиниць. При цьому 

виконується умова, що загальний наявний обсяг продукції у постачальників дорівнює 

загальному попиту всіх споживачів. Відомі вартості ijc  перевезень одиниці продукції від 

кожного iA -го постачальника до кожного jB -го споживача, що подані як елементи матриці 

виду: ijc = 
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n

ccc

ccc
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21

22221

11211

.                                                                    (4.1) 

 Необхідно визначити план перевезень, за якого вся продукція була б вивезена від 

постачальників, повністю задоволені потреби споживачів і загальна вартість всіх перевезень була б 

мінімальною. 

У такій постановці задачі ефективність плану перевезень визначається його вартістю і така 

задача має назву транспортної задачі за критерієм вартості перевезень. 

Запишемо її математичну модель. Позначимо через ijx  обсяг продукції, що перевозиться 

від iA  постачальника до jB споживача ( mi ,1 ; nj ,1 ). Тоді умови задачі зручно подати у вигляді 

такої таблиці: 

Таблиця 4.1. 

 

Споживачі 

Постачальники 

1B  2B            … 
nB  

 2b            … 
nb  

1A  1a  11c 11x  12c 12x            … 
nc1 nx1  

2A   21x  22c 22x           … 
21c nx2  

        …         …        …        …          …         … 

1b

2a 21c
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mA  ma  1mc 1mx  2mc 2mx           … 
mnc mnx  

 

Мають виконуватися такі умови: 

1) сумарний обсяг продукції, що вивозиться з кожного i -го пункту, має дорівнювати 

запасу продукції в даному пункті: 
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                                                                                         (4.2) 

2) сумарний обсяг продукції, що ввезений кожному j -му споживачеві, має дорівнювати 

його потребам: 
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                                                                                           (4.3) 

3) сумарна вартість всіх перевезень повинна бути мінімальною:  

mnmnmmmmnnnn xcxcxcxcxcxcxcxcxcF  ............min 221122222221211112121111   (4.4) 

Очевидно, що njmixij ,1;,1,0  . 

У скороченій формі запису математична модель транспортної задачі за критерієм вартості 

перевезень має такий вигляд: 


 


m

i

n

j

ijij xcF
1 1

min                                                   (4.5) 

за обмежень: 

 miax
n

j

iij ,1
1




;               (4.6) 

 njbx
m

i

iij ,1
1




;                                                                  (4.7) 

0ijx   ( mi ,1 ; nj ,1 ).                                                      (4.8) 

У розглянутій задачі має виконуватися умова: 

 
 


m

i

n

j

ii ba
1 1

.                                                                          (4.9) 



19 

 
Транспортну задачу називають збалансованою, або закритою, якщо виконується умова 

(4.9). Якщо ж така умова не виконується, то транспортну задачу називають незбалансованою, або 

відкритою. 

Планом транспортної задачі називають будь-який невід'ємний розв'язок системи 

обмежень (4.6)—(4.8), який позначають матрицею ijxX   ( njmi ,1;,1  ). Значення невідомих 

величин ijx - обсяги продукції, що мають бути перевезені від i -х постачальників до j -х 

споживачів, називатимемо перевезеннями. 

Оптимальним планом транспортної задачі називають матрицю 
**

ijxX   ( njmi ,1:;,1  ), 

яка задовольняє умови задачі, і для якої цільова функція (4.5) набирає найменшого значення. 

Теорема (умова існування розв'язку транспортної задачі): необхідною і достатньою 

умовою існування розв'язку транспортної задачі(4.5)—(4.8) є її збалансованість:  
 


m

i

n

j

ii ba
1 1

. 

Доведення. Необхідність. Нехай задача (4.5)—(4.8) має розв'язок  **

12

*

11

* ,...,, mnxxxX , тоді 

для нього виконуються рівняння - обмеження (4.6) і (4.7). Підсумуємо відповідно ліві та праві частини 

систем рівнянь (4.6) і (4.7). Матимемо: 
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* ,         (4.10) 
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j

jij bx
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* .                                 (4.11) 

Оскільки ліві частини рівнянь (4.10) та (4.11) збігаються, то праві також рівні одна одній, 

отже, виконується умова: 

 
 


m
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j

ii ba
1 1

.                (4.12) 

Достатність. Потрібно показати, що за заданої умови (4.12) існує хоча б один план задачі, 

і цільова функція на множині планів обмежена. 

Нехай 0
1 1

 
 

Wba
m
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n

j

ii . Розглянемо величину 
W

ba
x ii

ij   ( njmi ,1:;,1  ). 

Підставивши значення ijx  в систему обмежень задачі (4.5)-(4.8), матимемо: 
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;                                                                        (4.13) 
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.                                                                        (4.14) 

Оскільки умови (4.6) та (4.7) виконуються, то 
W

ba
x ii

ij   ( njmi ,1:;,1  ) є планом наведеної 

транспортної задачі. 

Виберемо з елементів ijc ( njmi ,1:;,1  ) найбільше значення і позначимо його через 

ijcc max . Якщо замінити в цільовій функції (4.5) всі коефіцієнти на c , то, враховуючи (4.6), 

матимемо: 
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.                                                              (4.15) 

Виберемо з елементів ijc ( njmi ,1:;,1  ) найменше значення і позначимо його через 

ijcc min . Якщо замінити в цільовій функції (4.5) всі коефіцієнти на c , то, враховуючи (4.6), 

матимемо: 
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.                                                              (4.16) 

Тобто цільова функція на множині допустимих планів транспортної задачі є обмеженою:  
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ijij WcxcWc
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.                                                                                    (4.17) 

Теорему доведено. 

Якщо при перевірці збалансованості (4.9) виявилося, що транспортна задача є відкритою, то 

її необхідно звести до закритого типу. Це здійснюється введенням фіктивного (умовного) 

постачальника 1mA  у разі перевищення загального попиту над запасами 

 ( 
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),                                                                                                    (4.18) 

 із ресурсом обсягом  
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Якщо ж загальні запаси постачальників перевищують попит споживачів ( 
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ij ab
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),       (4.20) 

то до закритого типу задача зводиться введення фіктивного (умовного) споживача 1nB  з потребою 
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1 .                                                                                       (4.21) 

Вартість перевезення одиниці продукції від фіктивного постачальника 1mA  (або фіктивного 

споживача 1mB ) до кожного зі споживачів (виробників) має дорівнювати нулю або бути набагато 

більшою за реальні витрати ijc ( njmi ,1:;,1  ). Як правило, у такому разі використовують нульові 

значення вартостей перевезень, що дає змогу спростити обчислення. 

Як згадувалося вище, транспортна задача (4.5)-(4.8) є звичайною задачею лінійного 

програмування і може бути розв'язана симплексним методом, однак особливості побудови 

математичної моделі транспортної задачі дають змогу розв'язати її простіше. Легко помітити, що 

всі коефіцієнти при змінних у рівняннях (4.6), (4.7) дорівнюють одиниці, а сама система обмежень 

(4.6), (4.7) задана в канонічній формі. Крім того, система обмежень (4.6), (4.7) складається з mn 

невідомих та m+n рівнянь, які пов'язані між собою співвідношенням (4.12). Якщо додати 

відповідно праві та ліві частини систем рівнянь (4.6) та (4.7), то отримаємо два однакових 

рівняння: 
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. ( 4.23) 

Наявність у системі обмежень двох однакових рівнянь свідчить про її лінійну залежність. Якщо 

одне з цих рівнянь відкинути, то в загальному випадку система обмежень буде містити 1 nm  

лінійно незалежне рівняння, отже, їх можна розв'язати відносно 1 nm  базисних змінних. Назвемо 

опорним планомтранспортної задачі такий допустимий її план, що містить не більш ніж 1 nm
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додатних компонент, а всі інші його компоненти дорівнюють нулю. Такий план є невиродженим. Якщо 

ж кількість базисних змінних менша ніж 1 nm , то маємо вироджений опорний план. 

Заняття №5. Сільськогосподарські задачі 

В аграрному секторі економіки України для прогнозування кормових сівозмін, урожайності 

зернових культур нині використовують лінійні, або такі що зводяться до них та  регресійно-

кореляційні моделі. Основні обмеження такого підходу:  

– через регресійний аналіз можна розв’язувати лише ті задачі прогнозування, в яких весь 

спектр, як регульованих так і нерегульованих чинників, є кількісним; 

– значення вихідного параметра, що обчислюється через регресійну модель, залежить від умов 

експерименту. Тому регресійні моделі, одержані за одних умов не завжди можна переносити на 

інші умови; 

– одержання статистично значущих коефіцієнтів рівняння регресії вимагає обробки великого 

експериментального матеріалу; сам метод вартісний і вимагає великих затрат праці і часу. 

Такі недоліки відсутні у процесі моделювання на засадах теорії нечітких множин і 

логіки. 

Розглянемо приклад розв’язування цілочислової задачі лінійного програмування методом 

Гоморі. 

Сільськогосподарське підприємство планує відкрити сушильний цех на виробничій площі 

190м
2
, маючи для цього 100тис.грн і можливість придбати устаткування двох типів: А і В. 

Техніко-економічну інформацію стосовно одиниці кожного виду устаткування подано в 

табл.5.1: 

 

Показник 
Устаткування Ресурс 

А В  

Вартість, тис. грн. 25 10 100 

Необхідна виробнича площа, м
2 

40 20 190 

Потужність.ю тис. грн./рік 350 150 - 

 

Розв’язання. Нехай х1 і х2 – кількість комплектів устаткування відповідно типу А і В. 

Запишемо економіко-математичну модель задачі: 

, 

; 

; 

,                                                                                                        (5.1) 

і – цілі числа. 

Розв’язуємо задачу, нехтуючи умовою цілочисловості. Остання симплексна таблиця набуде 

вигляду: 
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Таблиця 5.2 

 

Значення другої змінної є дробовим числом, що не задовольняє початкові умови задачі. 

Побудуємо для другого рядка наведеної симплексної таблиці додаткове обмеження виду 

                                                                                                                               (5.2)      

яке  набуває вигляду: 

.                                                                                                      (5.3) 

Зведемо його до канонічної форми та введемо штучну змінну: 

.                                                                                               (5.4) 

Приєднавши отримане обмеження до симплексної таблиці (табл. 5.2) з умовно-оптимальним 

планом, дістанемо: 
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Таблиця5. 3 

 

Розв’язавши наведену задачу, знаходимо цілочисловий оптимальний план: , 

. 

 

Заняття №6.  Різні форми запису задач лінійного програмування. Стандартна форма 

Під задачею лінійного програмування в загальному вигляді розуміють задачу 

знаходження мінімуму (максимуму) лінійної функції від n  змінних на множині розв’язків 

системи лінійних нерівностей або лінійних рівнянь. Розглянемо це на конкретному прикладі. 

Задача 6.1. Завод додатково освоїв випуск продукції чотирьох асортиментів 

4321 ,,, BBBB . Для випуску цієї продукції потрібна сировина чотирьох видів 4321 ,,, AAAA , 

яку завод може щомісячно виділяти в обмеженій кількості. Кількість сировини кожного виду, 

необхідної для виготовлення кожного виду продукції, ціна кожного виду продукції , а також 

лімітоване щомісячне надходження потрібної сировини подано в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1. 

 

Сировина 

Щомісячне 

надходження 

сировини 

(ум.од.) 

Витрати сировини на одиницю 

кожного виробу 

1B   3B  4B  

А1 

А2 

А3 

1260 

900 

530 

2 

2 

0 

4 

2 

1 

6 

0 

1 

8 

6 

2 

2B
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А4 210 1 0 1 0 

Прибуток від реалізації одиниці 

виробу 

8 10 12 18 

Кількість продукції 
1x  2x  3x  4x  

 

Визначити, яку кількість треба випускати заводу кожного з видів продукції 

4321 ,,, BBBB , щоб прибуток від її реалізації був максимальний. 

Складемо математичну модель цієї задачі, тобто опишемо її в термінах математичної 

символіки. Позначимо через 4321 ,,, xxxx  відповідно ті кількості продукції асортиментів 

4321 ,,, BBBB , які треба випустити, щоб мати максимальний прибуток від їх реалізації. Тоді на 

випуск продукції 1B  буде витрачено 12x  умовних одиниць сировини 1A ; на випуск 2B  - 24x , 

на випуск 3B  - 36x , на випуск 4B  - 48x  умовних одиниць сировини 1A . Витрати сировини 1A  

не повинні перевищувати 1260 умовних одиниць. Матимемо таку лінійну нерівність:  

12608642 4321  xxxx .                                                                      (6.1) 

За змістом задачі невідомі 4321 ,,, xxxx  є невід’ємні величини, тобто ,01 x ,02 x

,03 x 04 x .Аналогічні міркування приводять до такої системи лінійних нерівностей, які 

накладають обмеження на значення змінних 4321 ,,, xxxx : 
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                                                 (6.2) 

Прибуток від реалізації випущеної продукції (позначимо її через Z ), очевидно 

визначається так:  

.1812108 4321 xxxxZ                                                                         (6.3) 

Дані системи лінійних нерівностей і лінійна функція визначають математичну модель 

розглянутої задачі: знайти такі значення змінних 4321 ,,, xxxx , які задовольняють систему 

отриманих лінійних нерівностей і перетворюють у максимум отриману лінійну функцію Z . 

Тепер розглянемо чисельне розв’язання таких задач. 

У наведеній задачі значення змінних 4321 ,,, xxxx повинні задовольняти систему 

лінійних нерівностей лише виду  . Трапляються задачі, де значення змінних задовольняють 
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систему нерівностей лише виду  , або систему лінійних рівнянь, або мішану систему рівнянь і 

нерівностей. 

Якщо позначити символом   будь-яке із трьох співвідношень :  ,, , то математичну 

модель загальної задачі лінійного програмування можна подати в такому вигляді: знайти такі 

числові значення змінних ,01 x ,02 x …, ,0nx  які задовольняють систему лінійних 

обмежень: 
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2211

22222121

11212111

                                                                               (6.4) 

і перетворюють в екстремум (максимум або мінімум) лінійну функцію 





n

j
jjnn xcxcxcxcZ

1
2211 ... . (6.5) 

Цю функцію називають цільовою функцією, вона моделює поставлену в задачі мету. 

У задачах лінійного програмування можна виділити два типи однорідних обмежень на 

вибір змінних: у вигляді лінійних нерівностей або у вигляді лінійних рівнянь. Крім того, для 

спрощення можна формулювати задачу лише для мінімуму цільової функції. Якщо ж в 

конкретній задачі треба визначити максимум функції nnxcxcxcZ  ...2211 , то це те 

саме, що шукати мінімум функції nnxcxcxcZZ  ...22111 . 

З цього випливають три форми задач лінійного програмування: 

1) загальна задача лінійного програмування; 

2) стандартна ( симетрична); 

3) канонічна. 

Загальна задача лінійного програмування подається у вигляді: 

  nnxcxcxcZ  ...minmax 2211  (6.6) 

за умов: 
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( 6.7) 

,01 x ,02 x …, 0nx .                                                 (6.8) 

Отже, потрібно знайти значення змінних nxxx ...,,, 21 , які задовольняють умови (6.7) і 

(6.8), і цільова функція (6.6) набуває екстремального (максимального чи мінімального) 

значення. 

Для загальної задачі лінійного програмування використовуються такі поняття. 
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Вектор  nxxxX ,...,. 21 , координати якого задовольняють систему обмежень (6.7) та 

умови невід’ємності змінних (6.8), називається допустимим розв’язком (планом) задачі 

лінійного програмування . 

Допустимий план  nxxxX ,...,. 21  називається опорним планом задачі лінійного 

програмування, якщо він задовольняє не менше, ніж m  лінійно незалежних обмежень системи 

(6.7) у вигляді рівностей, а також обмеження (6.8) щодо невід’ємності змінних. 

Опорний план  nxxxX ,...,. 21 , називається невиродженим, якщо він містить точно 

m  додатних змінних, інакше він вироджений. 

Опорний план  **
2

*
1

* ,...,, nxxxX  , за якого цільова функція (6.6) досягає 

максимального (чи мінімального) значення, називається оптимальним розв’язком (планом) 

задачі лінійного програмування. 

Стандартна (симетрична) задача лінійного програмування подається у вигляді: 

  nnxcxcxcZ  ...minmax 2211  за умов: 
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,01 x ,02 x …, 0nx .                                                                                           (6.9) 

Задачу (6.6)-(6.8) можна легко звести до канонічної форми, тобто до такого вигляду, 

коли в системі обмежень (6.7) всі ib  mi ,...,2,1  невід’ємні, а всі обмеження є рівностями. 

Якщо якесь ib  від’ємне, то, помноживши i -те обмеження на -1, дістанемо у правій 

частині відповідної рівності додатне значення. Коли i -те обмеження має вигляд нерівності  

ininii bxaxaxa  ...2211
                                                                                      (6.10) 

то останню завжди можна звести до рівності , увівши додаткову змінну 1nx : 

inninii bxxaxaxa  12211 ... .                                                                              (6.11) 

Аналогічно обмеження виду  

knknkk bxaxaxa  ...2211
                                                                                    (6.12) 

зводиться до рівності, віднімаючи від лівої частини додаткову змінну 2nx : 

knnknkk bxxaxaxa  22211 ... ,                                                                           (6.13) 

 .0,0 21   nn xx  

Така заміна нерівностей рівняннями за допомогою введення додаткових змінних не 

змінить розв’язку початкової задачі. 

Задачі лінійного програмування можна розв’язувати графічно і аналітично. 
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Заняття №7. Канонічна форма 

Канонічна форма - така форма, що однозначно репрезентує об'єкт. Її часто плутають зі схожим 

поняттям нормальна форма. У канонічній формі задача є задачею на максимум (мінімум) деякої 

лінійної функції F, її система обмежень складається тільки з рівності (рівнянь). При цьому 

змінні х1, х2, .., хn є невід’ємними:  

 

 

(7.1) 

 

(7.2) 

 

(7.3) 

До канонічної форми можна звессти  будь-яку  задачу  лінійного програмування.  

 

Правило приведення ЗЛП до канонічної форми: 
1. Якщо в початковій задачі деяке обмеження (наприклад, перше) було нерівністю, то воно 

перетвориться в рівність, введенням в ліву частину деякої невід’ємної змінної, причому в 

нерівності "≤" вводиться додаткова невід’ємна змінна зі знаком "+"; у випадки нерівності "≥" - 

зі знаком "-" 

 

 
                     (7.4) 

Вводимо  змінну 

. 

Тоді  нерівність  запишеться у вигляді: 

 

          (7.5) 

В кожну з нерівностей  вводиться своя “врівнююча” змінна, після чого система обмежень стає 

системою  рівнянь. 

2. Якщо в початковій  задачі деяка змінна не підпорядкована умові позитивності, то її 

замінюють (у цільовій функції і в усіх обмеженнях) різницею від’ємних  змінних 

 

, l – вільний  індекс 

3. Якщо в обмеженнях права частина від’ємна, то слід помножити це обмеження (- 1) 

4. Нарешті, якщо початкова задача була задачею на мінімум, то вступом нової цільової функції 

F1 = - F ми перетворимо нашу задачу на мінімум функції F в задачу на максимум функції F1. 

Таким чином, будь-яку задачу  лінійного програмування можна сформулювати в канонічній 

формі. 

 

Заняття №8. Перехід від мінімуму до максимуму 
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З  метою уніфікації процесу розв’язання задач лінійного програмування ці задачі спочатку 

приводяться до єдиного вигляду. Способи такого переходу достатньо прості і будуть далі 

розглянуті. Зокрема, обмеження-нерівності легко перетворюються в обмеження-рівності, 

вимога максимізації лінійної цільової функції Z (лінійної форми) також легко перетворюється у 

вимогу мінімізації еквівалентної цільової функції Z.  

У підсумку вдасться одержати таку уніфіковану математичну постановку задачі, яка має 

назву “основна задача лінійного програмування” і формулюється в такий спосіб. 

Є сукупність змінних:   х1, х2, …,  хn. 

Потрібно знайти такі невід’ємні значення цих змінних, які б задовольняли системі 

лінійних рівнянь (обмежень): 

   (8.1) 

                (8.2) 

і одночасно перетворювали б у мінімум лінійну функцію: 

.                                              (8.3) 

Обмеження (8.1) називають основними, обмеження (8.2) називають умовами невід’ємності 

змінних і вважають не основними. Запис основної задачі лінійного програмування (ОЗЛП) у 

вигляді (8.1–8.3) називається розгорнутою. Існують більш стислі форми запису ОЗЛП: 

а) із використанням знака суми: 

;         (8.4) 

б) у матричній формі з використанням скалярного добутку векторів 

(С, Х):       ;       (8.5) 

в) у векторній формі запису системи лінійних обмежень: 

                         (8.6) 

Отже, задача лінійного програмування називається основною (стандартною, канонічною), 

якщо її формулювання набуде вигляду, у якому: 

1) усі змінні невід’ємні; 

2) усі обмеження – лінійні рівності з невід’ємними правими частинами; 

3) критерієм ефективності є вимога мінімуму цільової функції. 

Перетвореннязадачі лінійного програмування до вигляду ОЗЛП може виконуватися в 

такий спосіб. 

Випадок, коли лінійну функцію потрібно звернути не в мінімум, а в максимум, зводиться 

до стандартного випадку шляхом зміни знака функції і розгляду еквівалентної функції: 

.                                                    (8.7) 

Обмеження-нерівності перетворюються в рівності шляхом додавання додаткових 

змінних із коефіцієнтом +1 або –1, наприклад, початкові обмеження-нерівності: 

а11 ∙ х1 + а12 ∙ х2 + а13 ∙ х3 а1;    а11 ∙ х1 + а12 ∙ х2 + а13 ∙ х3<а2 (8.8) 

шляхом додавання додаткових змінних х5 і х6 перетворюються в рівності: 

а11  х1 + а12  х2 + а13  х3– х5 = а1; а11  х1 + а12  х2 + а13  х3 + х6 = а2.                         (8.9) 
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Якщо права частина лінійного обмеження від’ємна, то це рівняння-обмеження варто 

помножити на  –1. 

Від’ємну зміннухj можна представити різницею двох невід’ємних чисел хj = хj – хj,  де  

хj 0, хj 0. У окремому випадку достатньо ввести змінну з протилежним знаком: хj = – хj. 

Сформулюємо необхідні визначення. 

Системою обмежень ОЗЛП називається система рівнянь (8.1). 

Допустимим називається будь-яке невід’ємне розв’язання системи рівнянь (8.1):  х1  0, х2  0, 

…, хn  0. 

Оптимальнимназивається невід’ємне (допустиме) розв’язання системи рівнянь (8.1), при 

якому лінійна цільова функція (8.3) перетворюється в мінімум. 

Приклад. Знайти розв’язання задачі лінійного програмування: 

. (8.10) 

Розв’язання. Для переходу до форми ОЗЛП у задачі (8.10) уведемо в першу нерівність 

додатну зміннуt3 (із знаком “–”) і в другу нерівність – додатну зміннуt4 (із знаком “+”), що 

дозволить перейти до обмежень-рівностей. Позначення додаткових змінних навмисно зробимо 

незбіжним із позначенням основних змінних із метою полегшення наступного аналізу. 

Одержимо початкову задачу, але в стандартній формі ОЗЛП, яку (задачу) запишемо в табл. 8.1, 

де в кожне рівняння допишемо також відсутні змінні з нульовим множником. Потім усі доданки 

перенесемо в праву частину рівності. 

  Таблиця 8.1 

Умови основної задачі лінійного програмування  

Початковий запис  Перетворення запису 

     2x1 – 7x2 – 1t3 + 0t4 = 9   0  = 9 – 2x1 + 7x2 + 1t3 – 0t4 

x1 + 4x2 + 0t3 + 1t4 = 14   0  = 14 – 1x1 – 4x2 – 0t3 – 1t4 

Z =1x1 – 2x2 – 0t3 – 0t4 min    Z  =  0 + 1x1 – 2x2 – 0t3 – 0t4 min  

xi  0,  i = 1, 2;   t3  0; t4  0  xi  0,  i = 1, 2;   t3  0; t4  0 

Потім перейдемо до еквівалентної ОЗЛП із метою наступного відшукання допустимого 

базисного розв’язання із використанням симплекс-алгоритму. Для цього введемо (див. табл. 

8.2) додаткові змінні( i ), які задовольняють умові невід’ємності, і цільову функцію (  f ):  

         (8.11) 

За інформацією табл. 8.1сформуємо початкову симплекс-таблицю (див. табл. 8.3), де усі 

додаткові змінні (i ) невід’ємні і є допустимим базисом еквівалентної задачі. Числа в кожній 

клітині у рядку допоміжної цільової функції є сумою чисел двох клітин, що стоять вище. Ця 

особливість дозволяє перевірити правильність заповнення таблиці. 

Таблиця 8.2 

Перехід до еквівалентної задачі лінійного програмування 

ОЗЛП, перетворений запис  Еквівалентна ОЗЛП 

0  = 9 – 2x1 + 7x2 + 1t3 – 0t4  1 =  9 – ( + 2x1 – 7x2 – 1t3 + 0t4 ) 

0  = 14 – 1x1 – 4x2 – 0t3 – 1t4   2 = 14 – ( + 1x1 + 4x2 + 0t3 + 1t4 ) 

    f  = 23 – ( + 3x1 – 3x2 – 1t3 + 1t4 )min 

Z  = 0 + 1x1 – 2x2 – 0t3 – 0t4 min ;   Z   =  0 – ( – 1x1 + 2x2 + 0t3 + 0t4 ) min 

xi  0,  i = 1, 2;   t4  0; t5  0  xi  0, i 0,  i = 1, 2;   t4  0; t5  0 

2,1,0;144;972;min2 212121  ixxxxxxxZ i

.min;2,1;0;2,1;0;

11

 


m

i
iji

n

j
jijii fjxixaa



30 

 
Далі (див. табл. 8.4) у рядку цільової функції ( f ) вибираємо додатний коефіцієнт (3), який 

знаходиться при вільній змінній (x1). Потім для стовпчика змінної (x1) у кожному рядку 

базисних змінних (i) знаходимо симплексне відношення (ai/ai1) і заносимо його значення в 

останній стовпчик цього ж рядка. Серед знайдених значень вибираємо мінімальне, яке 

виявилося в першому рядку і дорівнює 4,5. Отже, генеральним виявився елемент на 

перетинанні першого рядка і стовпчика вільної змінної (x1). Тобто критичною виявилася 

базисна змінна1. 

Таблиця 8.3  Таблиця 8.4 

Початкова 

симплекс-таблиця 
 Вибір генерального елемента (крок 1) 

Бз\Вл ai x1 x2 t3 t4  Бз\Вл ai *x1 x2 t3 t4 ai/aik 

1 9 2 – 7 – 1 0  *1 9 2 – 7 – 1 0 4,5 

2 14 1   4   0 1  2 14 1   4   0 1 14 

f 23 3 – 3 – 1 1  f 23 3 – 3 – 1 1  

Z 0 – 1   2   0 0  Z 0 – 1   2   0 0  

Далі (див. табл. 8.5) виконуємо підготовчі операції в клітинах симплекс-таблиці і 

заносимо результат розрахунків у правий нижній кут кожної клітини. Відзначимо, що в колонці 

вільної змінноїt4 у критичному рядку коефіцієнт (a14) дорівнює нулю, отже усі коефіцієнти в цій 

колонці залишаться без змін. Потім, відповідно до  симплекс-алгоритму, переходимо до нової 

таблиці (див. табл. 8.6), змінивши місцями змінні x1 і 1. 

У новій таблиці  рядок цільової функції ще містить додатний коефіцієнт 7,5 у колонці 

вільної змінної x2. Тому повторюємо усі описані раніше операції з тією різницею, що для 

першого рядка симплекс-відношення обчисляти не потрібно, тому що цей рядок містить 

від’ємний коефіцієнт a12 = – 3,5.  

Таблиця 8.5  Таблиця 8.6 

Розрахунок даних для 

перетворення (крок  1)  

 Закінчення циклу симплекс-

алгоритму (крок  1)  

Бз\Вл ai x1 x2 t3 t4 ai/aik  Бз\Вл ai 1 x2 t3 t4 

 1 9 

4,5 

2 

0,5 

– 7 

– 3,5 
– 1 

– 0,5 
0 4,5 = 

=min 

 x1 4,5    0,5 – 3,5 – 0,5 0 

2 14 

– 4,5 

1 

– 0,5 

4 

3,5 

0 

0,5 

1 14/1= 

=14 

 2 9,5 – 0,5 7,5 0,5 1 

f 23 

– 13,5 

3 

– 1,5 

– 3 

10,5 

– 1 

1,5 

1   f 9,5 – 1,5 7,5 0,5 1 

Z 0 

4,5 

– 1 

0,5 

2 

– 3,5 

0 

– 0,5 

0   Z 4,5    0,5 – 1,5 – 0,5 0 

Далі одержимо табл. 8.7 і потім табл. 8.8, у якої уже усі коефіцієнти в рядку допоміжної 

цільової функції недодатні, що дозволяє вважати початкову систему рівнянь сумісною, а 

знайдене базисне розв’язання ОЗЛП – допустимим. 

 

Таблиця 8.7  Таблиця 8.8 

Вибір генерального елемента 

(крок 2)  

 Розрахунок даних для перетворення 

(крок  2)  

Бз\Вл ai 1 *x2 t3 t4 ai/aik  Бз\Вл ai 1 x2 t3 t4 
ai/aik 

x1 4,5   0,5 – 3,5 – 0,5 0   x1 4,5  

4,433 

0,5  

– 0,233 

– 3,5 

0,467 

– 0,5 

0,233 

0  

0,467 
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*2 9,5 – 0,5 7,5 0,5 1 1,267  2 9,5  

1,267 
– 0,5 

– 0,067 

7,5  

0,133 

0,5  

0,067 
1  

0,133 
1,267  

=min 

f 9,5 – 1,5 7,5 0,5 1   f 9,5 

– 9,5 

– 1,5 

0,5 

7,5 

– 1 

0,5 

– 0,5 

1 

– 1 

 

Z 4,5   0,5 – 1,5 – 0,5 0   Z 4,5 

1,9 

0,5 

– 0,1 

– 1,5 

0,2 

– 0,5 

0,1 

0 

0,2 

 

 

Відкидаючи колонки вже не потрібних допоміжних змінних, які стали вільними і рівними 

нулю, а також рядок допоміжної цільової функції, переходимо до заключного етапу (див. табл. 

8.9, 8.10, 8.11) симплекс-алгоритму. 

У рядку цільової функції додатним виявився коефіцієнт 0,2 при вільній змінній t4. 

 

 

                            Таблиця 8.9 

Результат  

пошуку допустимого базисного 

розв’язання ОЗЛП: 

Закінчення циклу  

симплекс-алгоритму (крок 2)  
 

Бз\Вл ai 1 2 t3 t4      

x1 8,933 0,267 0,467 – 0,267 0,467  x1 = 8,93 – ( – 0,27  t3 + 0,47  t4); 

x2 1,267 – 0,067 0,133 0,067 0,133  x2 = 1,27 – ( + 0,07  t3 + 0,13  t4); 

f 0,0 – 1,0 – 1,0 0,0 0,0  Z = 6,400 – ( – 0,4  t3 + 0,20  t4). 

Z 6,4 0,4 0,2 – 0,4 0,2      

 

Тоді, виконуючи один крок симплекс-алгоритму, переходимо до заключної таблиці (див. 

табл. 8.12), де в рядку цільової функції додатні коефіцієнти при вільних змінних відсутні, що 

дозволяє вважати оптимальне розв’язання знайденим. 

Таблиця 8.10  Таблиця 8.11 

Вибір генерального 

елемента (крок  3)  

 Розрахунок даних для 

перетворення (крок  3)  

Бз\Вл ai t3 *t4 ai/aik  Бз\Вл ai t3 t4 
ai/aik 

x1 8,933 – 0,267 0,467 19,14  x1 8,933 

– 4,433 

– 0,267 

– 0,233 

0,467 

– 3,5 

19,143 

*x2 1,267 0,067 0,133 9,5   x2 1,267 

9,5 
0,067 

0,5 
0,133 

7,5 

9,5 

Z 6,4 – 0,4 0,2   Z 6,4 

– 1,9 

– 0,4 

– 0,1 

0,2 

– 1,5 

 

Таблиця 8.12 

  Оптимальне 

розв’язання: 
Результат розв’язання 

ОЗЛП 

 

x2 = 0,0; 

Бз\Вл ai t3 x2  t3 = 0,0; 

x1 4,5 – 0,5 – 3,5  x1 = 4,5; 

t4 9,5 0,5 7,5  t4 = 9,5; 

Z 4,5 – 0,5 – 1,5  Z = 4,5 

 



32 

 
Для перевірки правильності отриманих результатів виконаємо контрольну перевірку шляхом 

підстановки знайдених значень у: 

2x1 – 7x2   9; 2  4,5 – 7  0 =9; 9  9 

x1 + 4x2   14; 4,5 + 4  0 = 4,5; 4,5  14 

Z = 1x1 – 2x2; 4,5 – 2  0 = 4,5;  Z = 4,5 

Отже, отримане розв’язання задовольняє початковій системі нерівностей і є правильним. 

Розв’язання закінчене. 

 

Заняття №9. Графічний метод розв’язування задач 

Розглянемо на площині сумісну систему лінійних нерівностей: 

                      (9.1) 

Кожна нерівність цієї системи геометрично визначає півплощину з граничною прямою 

. Умови невід’ємності змінних визначають півплощини з 

граничними прямими  та . Система сумісна, тому півплощини як опуклі 

множини, перетинаючись, утворюють спільну частину, що є опуклою множиною і являє собою 

сукупність точок, координати кожної з яких є розв'язком даної системи (рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1.Область допустимих розв'язків задачі лінійногопрограмування 

Сукупність цих точок (розв'язків) називають багатокутником розв'язків, або областю 

допустимих планів (розв'язків) задачі лінійногопрограмування. Це може бути точка (єдиний 

розв'язок), відрізок, промінь, багатокутник, необмежена багатокутна область. 

Якщо в даній системі обмежень буде три змінних, то кожна нерівність геометрично 

визначатиме півпростір тривимірного простору, граничними площинами якого будуть: 

, ,                                                                 (9.2) 

а умови невід’ємності — півпростори з граничними площинами , де  - 

номер обмеження, а  - номер змінної. Якщо система обмежень сумісна, то ці півпростори як 

опуклі множини, перетинаючись, утворять у тривимірному просторі спільну частину, що 

називається багатогранником розв'язків. Він може бути точкою, відрізком, променем, 

багатокутником, багатогранником, багатогранною необмеженою областю. 

Нехай у даній системі обмежень кількість змінних більша, ніж три: ; тоді 

кожна нерівність визначає півпростір -вимірного простору з граничною гіперплощиною 
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, . Кожному обмеженню відповідають 

гіперплощина та напівпростір, який лежить з одного боку цієї гіперплощини, а умови 

невід’ємності — півпростори з граничними гіперплощинами . 

Якщо система обмежень сумісна, то за аналогією з тривимірним простором вона 

утворює спільну частину в -вимірному просторі — опуклий багатогранник допустимих 

розв'язків. 

Отже, геометрично задача лінійного програмування являє собою відшукання координат 

такої точки багатогранника розв'язків, при підстановці яких у цільову лінійну функцію остання 

набирає максимального (мінімального) значення, причому допустимими розв'язками є усі точки 

багатогранника розв'язків. 

Цільову функцію  в -вимірному просторі основних 

змінних можна геометрично інтерпретувати як сім’ю паралельних гіперплощин, положення 

кожної з яких визначається значенням параметра Z. 

Розглянемо геометричну інтерпретацію задачі лінійного програмування на прикладі. 

Нехай фермер прийняв рішення вирощувати озиму пшеницю і цукрові буряки на площі 

20 га, відвівши під цукрові буряки не менше як 5 га. Техніко-економічні показники 

вирощування цих культур маємо у табл. 9.1: 

 

Таблиця 9.1. 

Показник  

(із розрахунку на 1 га) 

Озима 

пшениця 

Цукрові 

буряки 

Наявний 

ресурс 

Затрати праці, людино-днів 5 25 270 

Затрати праці механізаторів, людино-днів 2 8 80 

Урожайність, тонн 3,5 40 — 

Прибуток, тис. грн. 0,7 1 — 

 

Критерієм оптимальності є максимізація прибутку. 

Запишемо економіко-математичну модель структури виробництва озимої пшениці та 

цукрових буряків, ввівши такі позначення: 

 — шукана площа посіву озимої пшениці, га; 

 — шукана площа посіву цукрових буряків, га. 

Задача лінійного програмування має такий вигляд: за умов:  

                                                                                                      (9.3) 

Геометричну інтерпретацію задачі зображено на рис. 9.2. 
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Рис. 9.2. Область допустимих розв’язків задачі 

Область допустимих розв’язків цієї задачі дістаємо так. Кожне обмеження, наприклад 

, задає півплощину з граничною прямою . Будуємо її і визначаємо 

півплощину, яка описується нерівністю . З цією метою в нерівність  

підставляємо координати характерної точки, скажімо, і . Переконуємося, що ця 

точка належить півплощині . Цей факт на рис. 9.2 ілюструємо відповідною 

напрямленою стрілкою. Аналогічно будуємо  півплощини, яківідповідають й іншим нерівностям. 

У результаті перетину цих півплощин утворюється область допустимих розв'язків задачі (на рис.9.2 

— чотирикутник АВСD). Цільова функція являє собою множину паралельних 

прямих, кожна з яких відповідає певному значенню Z. Зокрема, якщо Z = 0, то маємо 

. Ця пряма проходить через початок системи координат. Коли Z = 3,5, то маємо 

пряму . 

Основні властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Властивості 

розв’язків задачі лінійного програмування формулюються у вигляді чотирьох теорем. 

Теорема 1.Множина всіх планів задачі лінійного програмування опукла. 

Доведення.Необхідно довести, що коли  та  - плани задачі лінійного 

програмування , то їх опукла комбінація  також 

є планом задачі. 

Так як  та  - плани задачі, то виконуються такі співвідношення: 

 

Якщо підставити в систему обмежень значення Х, то отримаємо: 

. 

Отримали, що Х  задовольняє систему обмежень задачі лінійного програмування, і 

оскільки то й , тобто задовольняють і умову. У такий 

спосіб доведено, що Х – план задачі лінійного програмування. 

 

Теорема 2. Якщо задача лінійного програмування має оптимальний план, то 

екстремального значення цільова функція набуває в одній із вершин багатогранника розв’язків. 

Якщо цільова функція набуває екстремального значення більш як в одній вершині цього 

багатогранника, то вона досягає його і в будь-якій точці, що є лінійною комбінацією таких 

вершин. 

Теорема 3. Якщо відомо, що система векторів  у розкладі 

 лінійно незалежна і така, що  
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де всі , то точка  є кутовою точкою багатогранника 

розв’язків. 

Доведення. Припустимо, що точка Х не є кутовою. Тоді вона може бути виражена 

опуклою лінійною комбінацією двох інших точок  та  багатогранника розв’язків, тобто: 

. 

Компоненти векторів  та , значення  та  невід’ємні і останні n-k компонентів 

вектора Х дорівнюють нулю, тому відповідні n-k компонент векторів  та  також мають 

дорівнювати нулю, тобто 

, 

. 

Оскільки  та  - плани, то 

, 

. 

Віднімаючи від першого рівняння друге, отримаємо: 

 

За припущенням вектори лінійно незалежні, тому останнє співвідношення 

виконується, якщо 

 

Звідки: . 

Отже, Х неможливо подати як опуклу лінійну комбінацію двох інших точок 

багатокутника розв’язків. Значить, Х – кутова точка. 

Теорема 4. Якщо  - кутова точка багатогранника розв’язків, то 

вектори в розкладі , що відповідають додатним , є 

лінійно незалежними. 

Наслідки: 

1) Оскільки вектори  мають розмірність m, то кутова точка 

багатокутника розв’язків має не більше, ніж m додатних компонентів . 

2) Кожній кутовій точці багатокутника розв’язків відповідає  лінійно 

незалежних векторів системи . 

З наведених властивостей можна зробити наступні висновки: якщо функціонал задачі 

лінійного програмування обмежений на багатограннику розв’язків, то: 

1) існує така кутова точка багатогранника розв’язків, в якій лінійний функціонал 

досягає свого оптимального значення; 

2) кожний опорний план відповідає кутовій точці багатогранника розв’язків. 

Тому для розв’язання задачі лінійного програмування необхідно досліджувати лише 

кутові точки багатогранника (опорні плани), не включаючи до розгляду внутрішні точки 

множини допустимих планів. 
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Заняття №10-11.  Графічний метод розв'язування задач лінійного програмування 

 

Для розв'язування двовимірних задач лінійного програмування, тобто задач із двома 

змінними, а також деяких тривимірних задач застосовують графічний метод, що ґрунтується на 

геометричній інтерпретації та аналітичних властивостях задач лінійного програмування. 

Обмежене використання графічного методу зумовлене складністю побудови багатогранника 

розв'язків у тривимірному просторі (для задач з трьома змінними), а графічне зображення задачі 

з кількістю змінних більше трьох взагалі неможливе. 

Розглянемо задачу. 

Знайти 

                                                                     (10.1) 

за умов: 

                                                                                          (10.2) 

.                                                                                           (10.3) 

Припустимо, що система (10.2) за умов (10.3) сумісна і багатокутник її розв'язків 

обмежений. 

Згідно з геометричною інтерпретацією задачі лінійного програмування кожне і-те 

обмеження-нерівність у (10.2) визначає півплощину з граничною прямою 

. Системою обмежень (10.2) графічно можна зобразити 

спільну частину, або переріз усіх зазначених півплощин, тобто множину точок, координати 

яких задовольняють всі обмеження задачі - багатокутник розв'язків. 

Умова (10.3) невід'ємності змінних означає, що область допустимих розв'язків задачі 

належить першому квадранту системи координат двовимірного простору. Цільова функція 

задачі лінійного програмування геометрично інтерпретується як сім'я паралельних прямих 

. 

Скористаємося для графічного розв'язання задачі лінійного програмування основними 

властивостями розв’язків задачі лінійного програмування: якщо задача лінійного 

програмування має оптимальний план, то екстремального значення цільова функція набуває в 

одній із вершин її багатокутника розв'язків. Якщо ж цільова функція досягає екстремального 

значення більш як в одній вершині багатокутника, то вона досягає його і в будь-якій точці, що є 

лінійною комбінацією цих вершин. 

Отже, розв'язати задачу лінійного програмування графічно означає знайти таку вершину 

багатокутника розв'язків, у результаті підстановки координат якої в (10.1) лінійна цільова 

функція набуває найбільшого (найменшого) значення. 

Алгоритм графічного методурозв'язування задачі лінійного програмування складається 

з таких кроків: 

1. Будуємо прямі, рівняння яких дістаємо заміною в обмеженнях задачі  знаків 

нерівностей на знаки рівностей. 

2. Визначаємо півплощини, що відповідають кожному обмеженню задачі. 

3. Знаходимо багатокутник розв'язків задачі лінійного програмування. 

4. Будуємо вектор , що задає напрям зростання значення цільової 

функції задачі. 

5. Будуємо пряму , перпендикулярну до вектора . 

  2211minmax xcxcZ 
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6. Рухаючи пряму  в напрямку вектора (для задачі 

максимізації) або в протилежному напрямі (для задачі мінімізації), знаходимо вершину 

багатокутника розв'язків, де цільова функція набирає екстремального значення. 

7. Визначаємо координати точки, в якій цільова функція набирає максимального 

(мінімального) значення, і обчислюємо екстремальне значення цільової функції в цій точці. 

У разі застосування графічного методу для розв'язування задач лінійного програмування 

можливі такі випадки: 

1. Цільова функція набирає максимального значення в єдиній вершині Абагатокутника 

розв'язків (рис. 10.1). 

2. Максимального значення цільова функція досягає в будь-якій точці відрізка АВ(рис. 10.2). 

Тоді задача лінійного програмування має альтернативні оптимальні плани. 

3. Задача лінійного програмування не має оптимальних планів: якщо цільова функція 

необмежена згори (рис. 10.3) або система обмежень задачі несумісна (рис. 10.4).  

 
Рис. 10.1                           Рис. 10.2 

 

 
Рис. 10.3.                          Рис. 10.4 

4. Задача лінійного програмування має оптимальний план за необмеженої області 

допустимих розв'язків (рис. 10.5 та 10.6). На рис. 10.5 у точці Вмаємо максимум, на рис. 10.6 у точці 

А— мінімум, на рис. 10.7 зображено, як у разі необмеженої області допустимих планів цільова 

функція може набирати максимального чи мінімального значення у будь-якій точці променя. 

constxcxc  2211 N
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Рис. 10.5.                                 Рис. 10.6. 

 
Рис. 10.7. 

Розв'язувати графічним методом можна також задачі лінійного програмування n-вимірного 

простору, де n>3, якщо при зведенні системи нерівностей задачі до системи рівнянь шляхом 

введення додаткових змінних кількість змінних nна дві більша, ніж число обмежень m, тобто 

. 

Тоді, як відомо з курсу вищої математики, можна дві з nзмінних, наприклад  та , 

вибрати як вільні, а інші mзробити базисними і виразити через вільні. Припустимо, що це 

зроблено. Отримаємо  рівнянь виду: 

                                                                                     (10.4) 

Оскільки всі значення , то мають виконуватись умови: 

 

                                                                                  (10.5) 

Розглянемо, як можна зобразити ці умови геометрично. Візьмемо, наприклад, першу з 

них: . 

Узявши величину  рівною своєму крайньому значенню — нулю, отримаємо рівняння: 
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Це рівняння прямої. Для такої прямої , по одну сторону від неї , а по другу 

— .  Відмітимо ту сторону прямої , де . 

В аналогічний спосіб побудуємо і всі інші обмежуючі прямі:  і 

відмітимо для кожної з них півплощину, де відповідна змінна більше нуля. 

У такий спосіб отримують прямі та дві осі координат . Кожна з 

них визначає півплощину, де виконується умова . Частина площини в 

належить водночас всім півплощинам, утворюючи багатокутник допустимих розв'язків. 

Припустимо, що в задачі необхідно знайти максимальне значення функціонала:  

,                                                                         (10.6) 

Підставивши вирази для з останньої системи у цей функціонал, зведемо 

подібні доданки і отримаємо вираз лінійної функції Fвсіх nзмінних лише через дві вільні змінні 

 та : 

                                                                                           (10.7) 

де  — вільний член, якого в початковому вигляді функціонала не було. 

Очевидно, що лінійна функція  

                                                                                        (10.8) 

досягає свого максимального значення за тих самих значень  та , що й 

. Отже, процедура відшукання оптимального плану з множини 

допустимих далі здійснюється за алгоритмом для випадку двох змінних. 

Задача Розв'язати графічним методом задачу лінійного програмування 

 

                                                                                  (10.9) 

. 

Маємо — кількість змінних,  — кількість обмежень. Виберемо як вільні 

змінні та і виразимо через них всі інші базисні змінні. З першого рівняння маємо: 

. З третього рівняння: , а з четвертого: . 

Підставляючи значення  в друге рівняння системи і  в останнє, розв'язуємо їх 

відносно  та . Отримаємо: 

; .                                                             (10.10) 

Далі за алгоритмом беремо  та  — координатні осі; інші обмежуючі прямі 

знаходимо, узявши Багатокутник допустимих розв'язків 

зображено на рис. 10.8. 
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Рис. 10. 8.Рис. 10.9. 

Знайдемо вигляд функціонала, вираженого через та . Для цього знайдені щойно вирази 

для та  через вільні змінні і підставимо у функціонал і, звівши подібні члени, 

отримаємо: . Відкидаючи вільний член, маємо: . 

Будуємо вектор , перпендикулярно до нього — пряму . Рухаючи пряму 

в напрямку, протилежному  (необхідно знайти мінімальне значення функції ), отримаємо 

точку мінімуму — А (рис.10.9). 

У точці А перетинаються дві обмежуючі прямі:  та . Отже, для відшукання її 

координат необхідно розв'язати систему рівнянь: 

 

Розв'язком системи є . Підставивши ці значення у відповідні вирази, 

знайдемо оптимальні значення базисних змінних: 

 

Підстановкою значень  та в лінійну функцію отримуємо значення цільової 

функції:  

 

Заняття №12. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування 

Графічний метод для визначення оптимального плану задач лінійного програмування 

доцільно застосовувати лише для задач із двома змінними. За більшої кількості змінних 

необхідно застосовувати інший метод. З властивостей розв'язків задачі лінійного 

програмування відомо: оптимальний розв'язок задачі має знаходитись в одній з кутових точок 

багатогранника допустимих розв'язків. Тому найпростіший спосіб відшукання оптимального 

плану потребує перебору всіх кутових точок (допустимих планів задачі, які ще називають 

опорними). Порівняння вершин багатогранника можна здійснювати тільки після відшукання 

якоїсь однієї з них, тобто знайшовши початковий опорний план. Кожний опорний план 

визначається системою mлінійно незалежних векторів, які містяться в системі обмежень задачі 

з nвекторів nPPP ,...,, 21 . Отже, загальна кількість опорних планів визначаєтьсякількістю 

комбінацій  
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 .                                                                                       (12.1) 

Задачі, що описують реальні економічні процеси, мають велику розмірність, і простий 

перебір всіх опорних планів таких задач є дуже складним, навіть за умови застосування 

сучасних ЕОМ. Тому необхідне використання методу, який уможливлював би скорочення 

кількості обчислень. 1949 року такий метод був запропонований американським вченим 

Дж.Данцігом — так званий симплексний метод, або симплекс-метод. 

Ідея цього методу полягає в здійсненні спрямованого перебору допустимих планів у 

такий спосіб, що на кожному кроці здійснюється перехід від одного опорного плану до 

наступного, який за значенням цільової функції був би хоча б не гіршим за попередній. 

Значення функціонала при переході змінюється в потрібному напрямку: збільшується (для 

задачі на максимум) чи зменшується (для задачі на мінімум). 

Процес розв'язання задачі симплекс-методом має ітераційний характер: однотипні 

обчислювальні процедури (ітерації) повторюються у певній послідовності доти, доки не буде 

отримано оптимальний план задачі або з'ясовано, що його не існує. 

Отже, симплекс-метод — це ітераційна обчислювальна процедура, яка дає змогу, 

починаючи з певного опорного плану, за скінченну кількість кроків отримати оптимальний 

план задачі лінійного програмування. 

Симплексний метод є ефективною, досить простою процедурою, проте не позбавленою деяких 

недоліків. Цей факт пояснює численні спроби модифікування симплексного методу, які можна 

зустріти в літературі.Хоча теоретична основа симплексного методу гарантує збіжність до 

оптимального розв’язку за скінченну кількість кроків, але труднощі обчислювального 

характеру, що виникають внаслідок помилок округлення в процесі машинних розрахунків, у 

цьому методі не враховані. Такі проблеми зустрічаються передусім тоді, коли штучні змінні є 

частиною початкового базисного розв’язку. Використання як ± М у цільовій функції дуже 

великих чисел може призвести до помилки округлення, що зумовлена операціями над групою 

чисел, яка містить як дуже великі, так і відносно малі числа. 

На першому етапі розв’язується задача виду: 

                                                                              (12.2) 

за обмежень: 

                                                                            (12.3) 

 

де xj (j=n+1,…,n+m)– штучні змінні. 

Очевидно, значення цільової функції для оптимального плану буде F0(X0)=0. Отже, при 

F0(X0)=0початкова задача має допустимий базисний розв’язок, причому такий, що не містить 

штучних змінних. На другому етапі розв’язування задачі як початковий опорний план береться 

Х0, і процес продовжується за звичайним алгоритмом симплексного методу. Завдяки поділу 

розв’язування задачі на два етапи на кожному з них у процесі обчислень використовуються 
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майже однакові за значеннями числа. Перший етап характеризується використанням лише 

великих чисел як коефіцієнтів цільової функції, проте на другому етапі задача не містить 

штучних змінних, отже, значення, що відповідають ±М,не розглядаються. 

Крім того, якщо на першому етапі розв’язання задачіF0(X0)<0, то це означає, що деякі зі 

штучних змінних додатні, тобто допустимих планів для початкової задачі не існує, її система 

обмежень несумісна, задача розв’язків не має. Отже, немає потреби переходити до другого 

етапу. 

Двохетапний метод застосовують до задач, що вимагають операцій над дуже великими 

числами, які входять у цільову функцію. Однак навіть за умови, що така ситуація не склалася, 

тобто задача не містить штучних змінних, проблеми обчислювального характеру залишаються. 

Застосування методу виключення змінних Жордана—Гаусса для отримання послідовного ряду 

симплексних таблиць призводить до накопичення і поширення помилок округлення в такій 

мірі, що вони спотворюють початкові дані задачі. Розглянемо приклад, в якому помилки 

округлення пов’язані з визначенням умов допустимості розв’язку. Допустимо, що точне 

значення деякої базисної змінної , вибрано деякий напрямний векторAj і в цьому векторі 

єдина невід’ємна компонента, що відповідає і-ій (нульовій) базисній змінній, також дорівнює 

нулю. Тоді вектор Ajвводити до базису не можна. Однак, унаслідок помилки округлення 

можлива ситуація, коли розраховане значення базисного вектора , а значення 

коефіцієнта, що відповідає і-ій базисній змінній та j-му вектору в симплексній таблиці — 

. Тоді вектор буде вибрано для введення до базису. 

З метою зменшення впливу помилок округлення був розроблений модифікований 

симплексний метод. Основні етапи його алгоритму по суті такі ж, як і для симплексного 

методу. Головна відмінність полягає в тому, що для отримання послідовності симплексних 

таблиць у модифікованому симплексному методі не застосовується метод виключення змінних 

Жордана—Гаусса. Допустимо, що розглядається задача лінійного програмування, де базис 

утворюють останні n + m векторів, які позначимо через Х2, а відповідні їм коефіцієнти цільової 

функції — через С2.Аналогічно перші n змінних позначимо через Х1, а відповідні коефіцієнти 

цільової функції — через С1. Коефіцієнти векторів Х1 у системі обмежень утворюють матрицю 

А. Тоді схематично першу та останню симплексні таблиці можна подати у вигляді (табл. 12.1): 

Таблиця 12.1 

 

де В
–1

 — матриця, обернена до одиничної, з першої симплексної таблиці. Як видно з наведеної 

табл. 12.1, вся симплексна таблиця сформована шляхом використання початкових даних 

(матриця А) та обернення поточного базису В
-1

. Отже, в обчислювальних процедурах 
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модифікованого симплексного методу головна увага зосереджена на мінімізації помилок 

округлення при обчисленні матриці В
–1

. 

Крім зменшення помилок округлення, модифікований симплексний метод уможливлює також 

зменшення тривалості розрахунків. Зокрема, якщо в матриці обмежень А відносна кількість 

нульових елементів велика, то модифікованим симплексним методом можна скористатись для 

зменшення кількості операцій множення (порівняно зі звичайним симплексним методом, у 

якому елементи таблиці, особливо нульові, в процесі послідовних операцій постійно 

змінюються). Взагалі відомо, що потрібний для реалізації модифікованого симплексного 

методу обсяг обчислень тим менший, чим менша щільність матриці А (щільність — це 

відношення кількості ненульових елементів до загальної кількості елементів матриці) та 

відношення кількості обмежень до кількості змінних. 

Заняття №13 -14. Алгоритм симплексного методу 

Алгоритм та приклад симплекс-методу 

 

Рис. 13.1.Алгоритм симплекс-методу 
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                                                                                           (13.1) 

Приклад. Розв’язати наступну задачу лінійного програмування симплекс-методом: 

 

 

                                     (13.2) 

 

Розв’язок: 
I ітерація: 

1етап: формування вихідноїсимплекс-таблиці. 

Вихідна задачалінійного програмуваннязаданавстандартній формі. Зведемоїїдо канонічного 

виглядушляхом введення в кожне зобмежень-нерівностей додаткової невід’ємної змінної, тобто 

                                                                                                           (13.3) 

 

 

В отриманій системі рівнянь приймемо як дозволених(базисних) змінні х3, х4, х5, 

х6,тодівільними зміннимибудутьх1, х2. Виразимобазисні зміннічерезвільні. 

Зведемо цільову функцію до наступного  виду: 

                                                                                 (13.4) 

На основі одержаної задачі сформуємо вихідну симплекс-таблицю:  

Таблиця13.1.Вихідна симплекс-таблиця 

БЗ βі х1 х2 Оціночнівідношення 

 

18 1 3   

 

16 2 1   

 

5 0 1   

 

21 3 0   

 

0 –2 –3   

 

2 етап: визначення базисного розв’язку. 

Згідно з визначенням базисного розв’язку вільні змінні дорівнюють нулю, а значення базисних 

змінних - відповідним значенням вільних чисел, тобто: 

http://www.ikasteko.ru/photo/simmet/image004.gif
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 Х=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (0, 0, 18 , 16, 5, 21)                               (13.5) 

3 етап: перевірка сумісності системи обмежень ЗЛП.  

На даній ітерації (у таблиці 13.1) ознаки несумісної системи обмежень (ознака 1) не виявлено 

(тобто немає рядка з від’ємним вільним числом (крім рядка цільової функції), в якій не було б 

хоча б одного від’ємного елементу (тобто від’ємного коефіцієнта при вільній змінній)). 

 

4 етап: перевірка обмеженності  цільової функції. 

На даній  ітерації (у таблиці 13.1) ознаки необмеженості цільової функції (ознака 2) не виявлено 

(тобто немає колонки з від’ємним елементом у рядку цільової функції (крім колонки вільних 

чисел), в якій не було б хоча б одного додатнього елементу) . 

 

5 етап: перевірка допустимостізнайденого базисного розв’язку. 

Так як знайдений базисний розв’язок не містить від’ємних компонентів, то він є допустимим. 

 

6 етап: перевірка оптимальності. 

Знайдений базисний  розв’язок не є оптимальним, тому що відповідно до ознаки оптимальності 

(ознака 4) у рядку цільової функції не повинно бути від’ємних елементів (вільне число цього 

рядка при розгляді даної ознаки не враховується). Отже, згідно з алгоритмом симплекс-методу 

переходимо до 8 етапу. 

 

8 етап: визначення  результуючого  елемента. 

 

8.1. Визначення  роздільної  колонки. 

    Так як знайдений базисний розв’язок допустимий, то пошук роздільної колонки будемо 

проводити за наступною схемою: визначаємо колонки з від’ємними елементами в рядку 

цільової функції (крім колонки вільних членів). Згідно таблиці 13.1, таких колонок дві: колонка 

«х1» і колонка «х2». З таких колонок вибирається та, яка містить найменший елемент у рядку 

цільової функції. Вона і буде роздільною. Колонка «х2» містить найменший елемент (-3) 

порівняно з колонкою «х1». Отже, її приймаємо в якості дозволеної. 

 

8.2. Визначення роздільної рядка. 

Для визначення роздільного рядка знаходимо додатні  оціночні відношення вільних членів до 

елементів роздільної колонки, рядок, якому відповідає найменше додатнє оцінне ставлення, 

приймається як дозволений. 

 

 

Таблиця13.2 

Вихідна симплекс-таблиця 

 
В таблиці13.2 найменше додатнє оціночне відношення відповідає рядку «х5», відповідно, він 

буде роздільним. 
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Елемент, розташований на перетині роздільної колонки і роздільного рядка, приймається як 

дозволяючий. У нашому прикладі - це елемент, який розташований на перетині рядка «х5» і 

колонки «х2».  

 

9 етап: перетворення симплекс-таблиці. 

Дозволяючий елемент показує одну базисну і одну вільну змінні, які необхідно поміняти 

місцями в симплекс-таблиці, для переходу до нового «поліпшеного» базисного розв’язку. У 

даному випадкуце змінніх 5 і х2, в новій симплекс-таблиці (таблиці 13.3) їх міняємо місцями. 

 

9.1. Перетворення дозволяючого  елемента. 

Дозволяючий елемент таблиці 13.2 перетворюється наступним чином:   

Отриманий результат вписуємо в аналогічну клітину таблиці 13.3. 

 

9.2. Перетворення роздільного рядка. 

Елементи роздільного рядка таблиці 13.2 ділимо на дозволяючий елемент даної симплекс-

таблиці, результати вписуються в аналогічні клітинки нової симплекс-таблиці (таблиці13.3). 

Перетворення елементів роздільного рядка наведено у таблиці 13.3. 

 

9.3. Перетворення роздільної колонки. 

Елементи роздільної колонки таблиці 13.2 ділимо на дозволяючий елемент даної симплекс-

таблиці, а результат береться з протилежним знаком. Отримані результати вписуються в 

аналогічні клітинки нової симплекс-таблиці (таблиці 13.3). Перетворення елементів роздільної 

колонки наведені в таблиці 13.3. 

 

9.4. Перетворення інших елементів симплекс-таблиці. 

  Перетворення інших елементів симплекс-таблиці (тобто елементів не розташованих у 

роздільному рядку і роздільній колонці) здійснюється за правилом «прямокутника». 

     Наприклад, розглянемо перетворення елемента, розташованого на перетині рядка «х3» і 

колонки «β1», умовно позначимо його «х3». У таблиці 13.2 умовно викреслюємо прямокутник, 

одна вершина якого розташовується в клітинці, значення якої перетворимо (тобто в клітці «х3»), 

а інша (діагональна вершина) - у клітинці з дозволяючим елементом. Дві інші вершини (друга 

діагональ) визначаються однозначно. Тоді перетворене значення клітинки «х3» дорівнюватиме 

попередньому значенню даної клітини мінус дріб, у знаменнику якого дозволяючий елемент (з 

таблиці 13.2), а в чисельнику добуток двох інших невикористаних вершин, тобто: 

«х3βі»:                     
   

 
  .                                                                       (13.6) 

Аналогічно перетворюються значення інших клітинок: 

«х3 х1»:                   
   

 
  ;                                                                          (13.7) 

«х4 βі»:                    
   

 
   ; (13.8) 

«х4 х1»:                    
   

 
  ; (13.9) 

«х6 βі »:                     
   

 
   ;  (13.10) 

«х6 х1»:                    
   

 
  ;                                                                     (13.11) 

«Fmaxβi»:                     
      

 
   ;                                                            (13.12) 

«Fmaxx1»:                        
      

 
   .                                                        (13.13) 

В результаті даних перетворень отримали новусимплекс- таблицю (таблиця13.3). 

 

II  ітерація: 

1 етап: складання симплекс-таблиці. 

За результатами симплекс-перетворень попередньої ітерації складаємо нову симплекс-таблицю: 
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Таблиця 13.3  

Симплекс-таблиця II  ітерації 

       ВЗ 

БЗ  
 

 

Оціночні 

відношення 

 

 

 

–(3/1)=–3   

 

 

 

–(1/1)=–1   

 

5/1=5 0/1=0 (1)–1=1   

 

 

 

–(0/1)=0   

 

 

 

–(–3/1)=3   

 

2 етап: визначення базисного розв’язку. 

В результаті проведених симплекс-преобразований отримали новий базисний розв’язок 

(таблиця 13.3) :  

X=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (0, 5, 3, 11, 0, 21). 

Як видно, за даного базисного розв’язку  значення цільової функції Fmax=15, що більше, ніж при 

попередньому базисному  розв’язку . 

 

3 етап: перевірка сумісності системи обмежень. 

Не сумісність системи обмежень у відповідності з ознакою 1 в таблиці 13.3 не виявлена. 

 

4 етап: перевірка обмеженості цільової функції. 

Необмеженість цільової функції у відповідності  з ознакою 2 в таблиці13.3 не виявлена. 

5 етап: перевірка допустимості знайденого базисного розв’язку. 

Знайдений базисний розв’язок у відповідності з ознакою 3 допустимий, так як не містить 

від’ємного компоненту. 

 

6 етап: перевірка оптимальності знайденого базисного розв’язку. 

Знайдений базисний розв’язок у відповідності з ознакою 4 не оптимальний, так як уядку 

цільової функції симплекс-таблиці (таблиця13.3) міститься від’ємний компонент: –2 (вільне 

число даногорядка при розгляді даноїознаки не враховується). Відповідно, переходимодо 8 

этапу. 

 

8 етап: визначення дозволяю чого елемента. 

 

8.1. Визначення дозволяючої колонки. 

Знайдений  базисний розв’язок допустимий, визначаємо колонки з від’ємними елементами в 

рядку цільової функції (крім колонки вільних чисел). Згідно таблиці 13.3, такою колонкою є 

тільки одна колонка: «х1». Відповідно її приймаємо  в якості дозволяючої. 

 

8.2. Визначення дозволяючого рядка. 

Відповідно до знайдених значень додатніх оціночних відношень у таблиці 5.6, мінімальним  є 

відношення, що відповідає рядку «х3». Відповідно, його приймаємо в якості дозволяючого. 

 

 

 



48 

 
Таблиця 13.4 

Симплекс-таблиця II ітерації 

       ВЗ 

БЗ 
βi x1 x5 

Оціночні 

відношення 

x3 3 1 –3 3/1=3 – min 

x4 11 2 –1 11/2=5,5 

x2 5 0 1 – 

x6 21 3 0 21/3=7 

Fmax 15 –2 3   

 

9 етап: перетворення симплекс-таблиці. 

Перетворення симплекс-таблиці (таблиці 13.4) виконується аналогічно, як і в попередній 

ітерації. Результати перетворень елементів симплекс-таблиці приведені в таблиці 13.5. 

 

III ітерація 

 

1 етап: побудова  нової  симплекс-таблиці. 

За результатами симплекс-перетворень попередньої ітерації складаємо нову симплекс-таблицю: 

 

Таблиця13.5 

Симплекс-таблиця  III ітерації 

ВЗ 

БЗ    

Оціночні 

відношення 

x1 3/1=3 (1)–1=1 –3/1=–3   

x4 
 

–(2/1)=–2 
 

  

x2 
 

–(0/1)=0 
 

  

x6 
 

–(3/1)=–3 
 

  

Fmax 
 

–(–2/1)=2 
 

  

  

2 етап: визначення базисного розв’язку. 

В результаті  проведених симплекс-перетворень отримали новий базисний розв’язок  

(таблиця13.5): 

X=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (3, 5, 0, 5, 0, 12). 

 

3 етап: перевірка сумісності  системи обмежень. 

Несумісність системи обмежень у відповідності з ознакою 1 в таблиці13.5 не виявлена. 

 

4 етап: перевірка обмеженості  цільової  функції. 

Необмеженість цільової функції у відповідності з ознакою 2 в таблиці13.5 не виявлена. 
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5 етап: перевірка допустимості знайденого базисного розв’язку. 

Знайдений базисний розв’язок у відповідності з ознакою 3 допустимий, так як не містить 

від’ємного  компоненту. 

 

6 етап: перевірка оптимальності знайденого базисного розв’язку. 

Знайдений базисний розв’язок у відповідності з ознакою 4 не оптимальний, так як в рядку 

цільової функції симплекс-таблиці (таблиця13.5) міститься від’ємний елемент: –3 (вільне число 

даного рядка при розгляді даної ознаки не враховується). Відповідно, переходим до 8 етапу. 

 

8 етап: визначення дозволяючого  елемента. 

8.1. Визначення дозволяючої колонки. 

Знайдений базисний розв’язок допустимий, визначаємо колонки з від’ємними елементами в 

рядку цільової функції (крім колонки вільних чисел). Відповідно таблиці 13.5, такою  колонкою 

є тільки одна колонка: «х5». Відповідно, її приймаємо в якості дозволяючої. 

 

8.2. Визначення дозволяючого рядка. 

Відповідно отриманим значенням позитивних оціночних відношень в таблиці 13.6, мінімальним 

є відношення, яке відповідає рядку «х4». Відповідно, його приймаємо в якості дозволяючого. 

 

Таблиця 13.6 

Симплекс-таблиця III ітерації 

       ВЗ 

БЗ 
βі х3 х5 

Оціночні 

відношення 

x1 3 1 –3 – 

x4 5 –2 5 5/5=1 – min 

x2 5 0 1 5/1=5 

x6 12 –3 9 12/9=1⅓ 

Fmax 21 2 –3   

 

 

9 етап: перетворення  симплекс-таблиці. 

Перетворення симплекс-таблиці (таблиці13.6) виконується аналогічно, як і в попередній 

ітерації. Результати перетворень елементів симплекс-таблиці приведені в таблиці13.7. 

 

IV ітерація 

1 етап: побудова нової симплекс-таблиці. 

За результатами симплекс-перетворень попередньої ітерації складаємо нову симплекс-таблицю: 

Таблиця 13.7 

Симплекс-таблиця IV ітерації 

      ВЗ 

БЗ   
 

Оціночні 

відношення 

 

  

–(–3/5)=3/5   

 

5/5=1 –2/5 
(5)–1=  

  

 

  

–(1/5)=–1/5   

 

  

–(9/5)=–9/5   

Fmax 
  

–(–3/5)=3/5   
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2 етап: визначення базисного розв’язку. 

В результаті проведених симплекс-перетвореньотримали новий базисний розв’язок, згідно 

таблиці 13.7 розв’язок наступний: 

X=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (6, 4, 0, 0, 1, 3). 

 

3 етап: перевірка сумісності  системи обмежень. 

Несумісність системи обмежень у відповідності з ознакою 1 в таблиці 13.7 не виявлена. 

 4 етап: перевірка обмеженості  цільової  функції. 

Необмеженість цільової функції у відповідності з ознакою 2 в таблиці 13.7 не виявлена. 

 

 5 етап: перевірка допустимості знайденого базисного розв’язку. 

Знайдений базисний розв’язок у відповідності з ознакою 3 допустимий, так як не містить 

від’ємного компонента. 

 

 6 етап: перевірка оптимальності знайденого базисного розв’язку. 

Знайдений  базисний розв’язок у відповідності з ознакою 4 оптимальний, так як в рядку 

цільової функції симплекс-таблиці (таблиця13.7) немаєвід’ємних элементів (вільне число 

даногорядка при розгляді  даної ознаки  не враховується). 

 

7 етап: перевірка альтернативностірозв’язку. 

Знайденийрозв’язокє  єдиним, так як урядку цільової  функції (таблиця13.7) немає нульових 

елементів (вільне число даногорядка при розгляді даної ознаки не враховується). 

Відповідь: оптимальне значення цільової функціїданої задачі Fmax=24, яке досягається при 

X=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (6, 4, 0, 0, 1, 3). 

 

Приклад. Розв’язати вище наведену задачу лінійного програмування при умові, що цільова 

функція мінімізується: 

 

                                                                                            (13.14) 

Розв’язок: 
I ітерація: 

1 етап: формування вихідної  симплекс-таблиці. 

Вихідна задача лінійного програмування задана в стандартній формі. Приведемо її до 

канонічного виду шляхом введення в кожне з обмежень - нерівностей додаткової від’ємної 

змінної, тобто.  

 

                                                                                         (13.15) 
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В отриманій системі рівнянь приймемо в якості дозволених (базисних) змінних  х3, х4, х5, х6, 

тоді вільними змінними будуть х1,х2. Виразимо базисні змінні через вільні: 

 

 

 

                                                                                         (13.16) 

 

 

 

Приведемо цільову функцію до наступного  вигляду: 

 
 

На основі отриманої задачі сформуємо вихідну симплекс-таблицю:  

Таблиця13.8 

Вихідна симплекс-таблиця 

       ВЗ 

БЗ 
 

  

Оціночні 

відношення 

 

18 1 3   

 

16 2 1   

 

5 0 1   

 

21 3 0   

 

0 –2 –3   

 

2 етап: визначення  базисного розв’язку. 

Відповідно до визначення базисного розв’язку вільні змінні дорівнюють нулю, а значення 

базисних змінних  – відповідним  значенням  вільних чисел, тобто: 

X=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (0, 0, 18, 16, 5, 21). 

 

 3 етап: перевірка сумісності  системи обмежень  ЗЛП.  

На даній ітерації (в таблиці13.8)  ознака несумісності системи обмежень  (ознака 1) не виявлена 

(тобто, немає рядка з від’ємним вільним числом (крім рядка цільової функції), в якому  не було 

б хоча б  одного від’ємного елемента (тобто від’ємного коефіцієнта при вільній змінній)). 

 

 4 етап: перевірка обмеженості  цільової функції. 

На даній ітерації (в таблиці13.8) ознака необмеженості цільової функції (ознака 2) не виявлена 

(тобто,  немає колонки с додатнім елементом в рядку цільової функції (колонка вільних чисел 

не розглядається), в якій не було б  хоча б одного додатного елемента). 

 

5 етап: перевірка допустимості знайденого базисного розв’зку. 

Так як знайдений базисний розв’язок не містить від’ємних компонентів, то він є допустимим. 

 

6 етап: перевірка оптимальності знайденого базисного розв’зку. 
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Знайдений  базисний розв’язок  у відповідності з ознакою 4 оптимальний, так як в рядку 

цільової функції симплекс-таблиці (таблиця13.8) немає додатніх елементів (вільне число даного 

рядка при розгляді даної ознаки  не враховується). 

  

7 етап: перевірка альтернативності розв’зку. 

Знайдений розв’язок є єдиним, так як в рядку цільової функції  (таблиця 5.10) немає нульових 

елементів (вільне число даного рядка  при розгляді даної ознаки  не враховується). 

Відповідь:  оптимальне значення цільової функціїданої задачі  Fmin=0, яке досягається при 

X
опт

=(х1, х2, х3, х4, х5, х6 ) = (0, 0, 18, 16, 5, 21). 

 

 Приклад. Розв’язати наступну задачу лінійного програмування симплекс-методом: 

 

                                                                             (13.17) 

Розв’язок: 
I ітерація 

1 етап: складання вихідної симплекс-таблиці. 

Задача лінійного програмування задана в канонічному вигляді. Складемо розширену матрицю і 

виділимо з допомогою метода Жордана-Гаусса базисні змінні. Приймемо в якості базисних – 

змінні х1та х2. 

 
Помножимо (поелементно) перший рядок  на –3 і сумуємоз другим: 

. 

Помножимодругий рядок  на 
 

 
 : 

. 

Додамо другий рядок до  першого : 

. 

В результаті система обмежень набуде наступного вигляду: 

 

 

                                                                                           (13.18) 

 

 

Виразимо базисні змінні через вільні: 
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(13.19) 

 

Виразимо цільову функцію також через вільні змінні, для цього підставимо отримані значення 

базисних змінних  в цільову функцію: 

(13.20) 

Запишемо цільову функцію в наступному вигляді: 

.(13.21) 

Складемо вихідну  симплекс-таблицю: 

 

Таблиця13.9 

Вихідна симплекс-таблиця 

       ВЗ 

БЗ   
 

Оціночнівідношення 

 

–1 
 

0   

 

0 
 

2   

 

4 
–  

–3   

 

2 етап: визначення базисного розв’язку. 

Згідно визначення базисного розв’язку вільні змінні дорівнюють нулю, а значення базисних 

змінних – відповідним  значенням вільних чисел, тобто 

. 

Знайдений базисний розв’язок є виродженим, так як є базисна змінна х2, яка дорівнює нулю. 

 

3 етап: перевірка сумісності  системи обмежень ЗЛП.  

Так як в таблиці 13.9 є рядок з від’ємним вільним числом (–1), в якому немає жодного 

від’ємного елемента (тобто, від’ємного коефіцієнта при вільній змінній), то згідно ознаки  

несумісності  (ознака 1) система обмежень даної задачі не сумісна (рядок цільової функції при 

розгляді даної ознаки не враховується). Відповідно, дана задача лінійного програмування не 

має розв’язку. 

 

Відповідь: дана задача лінійного програмування не має розв’язку в силу несумісності її  

системи  обмежень.  

 

Заняття №15. Геометрична інтерпретація симплексного методу 

Геометричну інтерпретацію симплексного методу можна подати двома різними способами. 

В одному разі ілюструється зміна базису, яка здійснюється вибором векторів, які включаються 

до базису та виключаються з нього. В другому, простішому та наочному випадку, процес 

симплексного методу інтерпретується як послідовний рух через сусідні кутові точки 

багатогранника розв’язків, що пов’язано зі збільшенням (зменшенням) значення цільової 

функції. 
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Дві кутові точки назвемо сусідніми, якщо вони розташовані на одному ребрі багатогранника. 

Допустимо, що розглядається задача на відшукання максимального значення лінійної функції 

і маємо певний багатокутник її розв’язків (рис.15.1). 

 

 

 

 

Рис.15.1. Розв’язки задачі на відшукання максимуму лінійної функції 

 

Допустимо, що початковий опорний план відповідає кутовій точці А. Тоді наступний крок 

симплексного методу приведе до точки Q, (Z(Q) > Z(A)), а в результаті ще однієї ітерації — до 

точки K, де лінійна функція набуває максимального значення. Проте, якщо початковим 

опорним планом буде точка В, то включення вектора до базису за критерієм  

min θj(Zj-Cj) приводить до того, що пряма C1x1+C2x2=const проходитиме через точку С і 

алгоритм симплексного методу приведе до точок С, D, E, F, K, тобто для отримання 

оптимального плану необхідно буде виконати ще чотири ітерації. 

Отже, очевидно, що застосування симплексного методу не дає змоги одразу перейти від 

опорного плану (точки В) до оптимального (точки К). Фактично розв’язок отримують, 

рухаючись вздовж межі (ребер) простору розв’язків, причому не завжди такий шлях буде 

найкоротшим. Кількість ітерацій за реалізації симплексного алгоритму визначається вибором 

початкового опорного плану та кількістю кутових точок, що траплятимуться на шляху прямої 

C1x1+C2x2=const. 

Контрольні запитання 

 Запишіть загальну математичну модель задачі лінійного програмування. 

 Як звести задачу лінійного програмування до канонічної форми? 

 Які є форми запису задач лінійного програмування? 

 Поясніть геометричну інтерпретацію задачі лінійного програмування. 

 Який розв’язок задачі лінійного програмування називається допустимим? 

 Поясніть, що називається областю допустимих планів. 

 Який план називається опорним? 

 Який опорний план називається невиродженим? 

 Сформулюйте основні аналітичні властивості розв’язків задачі лінійного 

програмування. 

 Які задачі лінійного програмування можна розв’язувати графічним методом? 

 За яких умов задача лінійного програмування з необмеженою областю допустимих 

планів має розв’язок? 

 Суть алгоритму графічного методу розв’язання задач лінійного програмування. 

 Для розв’язування яких математичних задач застосовується симплексний метод? 

 Суть алгоритму симплексного методу. 
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 Сформулюйте умови оптимальності розв’язку задачі симплексним методом. 

 Як вибрати спрямовуючий вектор-стовпець? 

 Як вибрати розв’язувальний елемент? 

 Суть методу Жордана—Гаусса. 

 Суть методу штучного базису. 

Приклади та завдання для самостійної роботи 

 

Розв’язати графічним методом такі задачі. 

 

Задача 15.1. Комерційна фірма рекламує свою продукцію, використовуючи місцеві радіо- та 

телевізійну мережі. Витрати на рекламу в бюджеті фірми становлять 10 000 грн на місяць. Одна 

хвилина радіореклами коштує фірмі 5 грн, а телереклами — 90 грн. Фірма має намір 

використовувати радіорекламу принаймні вдвічі частіше, ніж рекламу на телебаченні. Досвід 

свідчить, що обсяг збуту, який забезпечує 1 хв телереклами, у 30 разів перевищує обсяг збуту, 

що забезпечує 1 хврадіореклами. 

Визначити оптимальний розподіл коштів, які щомісяця мають витрачатися на рекламу, за якого 

обсяг збуту продукції фірми був би найбільшим. 

 

Задача 15.2. Невелике сільськогосподарське підприємство спеціалізується на вирощуванні 

овочів, зокрема капусти та томатів, використовуючи для підвищення їх урожайності мінеральні 

добрива (фосфорні та калійні). Норми внесення мінеральних добрив під кожну культуру та їх 

запаси у господарстві наведені в таблиці: 

 

Таблиця 15.1 

НОРМИ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ЇХ ЗАПАСИ 

Мінеральні добрива  

Норма внесення добрива під культури, кг 

діючої речовини / га 

Запас добрив, кг 

діючої речовини 

капуста  томати 

Фосфорні 150 400 6000 

Калійні 500 300 9000 

 

Для вирощування овочів відведено земельну ділянку площею 20 га. Очікуваний прибуток 

господарства від реалізації 1 ц капусти становить 10 умовних одиниць, а 1 ц томатів — 20. 

Середня врожайність капусти в господарстві дорівнює 300 ц/га, а томатів— 200 ц/га.Визначити 

такий варіант розміщення культур на земельній ділянці, який максимізував би прибуток 

господарства за умови, що витрати мінеральних добрив не перевищують їх запасів. 

Задача 15.3. Фірма виготовляє продукцію А та В, використовуючи для цього два види 

сировини, добові запаси якої мають не перевищувати відповідно 210 та 240 кг. Витрати 

сировини для виготовлення одиниці продукції кожного виду наведені в таблиці: 

Таблиця 15.2 

НОРМИ ВИТРАТ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 
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Сировина 

Норма витрат сировини для виготовлення одиниці продукції, кг 

А В 

1 2 5 

2 3 4 

Працівники відділу збуту фірми рекомендують, щоб виробництво продукції В становило не 

більш як 65 % загального обсягу реалізації продукції обох видів. Ціни одиниці продукції А та В 

дорівнюють відповідно 10 та 40 грн. 

Визначити оптимальний план виробництва продукції, за якого максимізується дохід фірми.  

Задача 15.4. Фірма виготовляє деталі видів А та В до автомобілів, ринок збуту яких практично 

необмежений. Будь-яка деталь має пройти послідовну обробку на трьох верстатах, тривалість 

використання кожного з яких становить 10 год/добу. Тривалість обробки однієї деталі на 

кожному верстаті наведена в таблиці: 

Таблиця 15.3 

ТРИВАЛІСТЬ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

Деталь Тривалість обробки деталі за верстатами, хв. 

А 10 6 8 

В 5 20 15 

 

Прибуток від оптової реалізації однієї деталі видів А та В становить відповідно 20 та 30 грн. 

Визначити оптимальні добові обсяги виробництва деталей кожного виду, що максимізують 

прибуток фірми.  

Задача 15.5. Підприємство виготовляє письмові столи типів А та В. Для одного столу типу А 

необхідно 2 м
2
 деревини, а для столу типу В — 3 м

2
. Підприємство може отримувати до 1200 м

2
 

деревини на тиждень. Для виготовлення одного столу типу А потрібно 12 хв роботи 

обладнання, а для моделі В — 30 хв. Обладнання може використовуватися 160 годин на 

тиждень. Оцінено, що за тиждень можна реалізувати не більше 550 столів. Відомо, що прибуток 

від реалізації одного письмового столу типу А становить 30 грн, а типу В — 40 грн. Скільки 

столів кожного типу необхідно виготовляти за тиждень, щоб прибуток підприємства за 

вищезазначених умов був максимальним?  

 

Заняття №16.  Відшукання першого базису 

1. Початковий опорний план 

Розглянемо задачу лінійного програмування, записану в канонічній формі: 

nnxcxcxcF  ...max 2211 , 
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 .,...,2,10 njx j                                             (16.1) 

Не порушуючи загальності, допустимо, що система рівнянь містить перші m одиничних 

векторів. Отримаємо: 
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nnxcxcxcF  ...max 2211 (16.2) 
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 .,...,2,10 njx j  (16.4) 

Система обмежень (16.3) у векторній формі матиме вигляд: 

0112211 ...... PxPxPxPxPxP nnmmmm   ,        (16.5) 

де  
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mPPP ,...,, 21  - лінійно незалежні одиничні вектори m-вимірного простору, що утворюють 

одиничну матрицю і становлять базис цього простору. Тому в розкладі (5.1.4) базисними 

змінними будуть mxxx ,...,, 21 , а інші змінні – вільні. Прирівняємо всі вільні змінні до нуля, 

тобто 0...,,0,0 21   nmm xxx . Оскільки  mibi ,10  , а вектори mPPP ,...,, 21  - 

одиничні, то отримаємо один із розв’язків системи обмежень (16.3): 

 0,...,0,,...,, 122110   nmmm xxbxbxbxX ,           (16.6) 

тобто допустимий план. 

Такому плану відповідає розклад 

02211 ... PxPxPxP mm  ,                                                (16.7) 

де mPPP ,...,, 21  - лінійно незалежні вектори і за теоремою 4.3 план 0X  є кутовою точкою 

багатогранника розв’язків, а отже, може бути початковим опорним планом. 

2. Оптимальний розв’язок. Критерій оптимальності плану 

Симплексний метод уможливлює направлений перебір опорних планів, тобто перехід від 

одного плану до іншого, який є хоча б не гіршим від попереднього за значенням функціонала. 

Отже, окремим питанням стає вибір вектора, який необхідно вводити в базис при здійсненні 

ітераційної процедури симплексного методу. 

Розглянемо задачу лінійного програмування (16.2)-(16.4). 

Допустимо, що вона має опорні плани і вони є не виродженими. Розглянемо початковий 

опорний план виду (16.6), якому відповідає розклад за базисними векторами (16.7) та значення 

функціонала 
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 02211 ... XFxcxcxcF mm  .                                                                   (16.8) 

Кожен з векторів mPPP ,...,, 21  можна розкласти за векторами базису, причому у єдиний 

спосіб: 

 njPxPxPxP jmjmjj ,1...2211  ,                                                             (16.9) 

тому такому розкладу відповідатиме і єдине значення функціонала: 

 njxcxcxcF mjmjjj ,1...2211  .                                                                (16.10) 

Позначимо через jc  коефіцієнт функціонала, що відповідає вектору jP , та 

jjj cF   ( їх називають оцінками відповідних векторів плану)  nj ,1 . Тоді 

справедливим є таке твердження (умова оптимальності плану задачі лінійного 

програмування): якщо для деякого плану 0X  розклад всіх векторів jP  nj ,1  у даному 

базисі задовольняє умову: 0 jjj cF ,то план 0X  є оптимальним розв’язком задачі 

лінійного програмування (16.2 - 16.4). 

Аналогічно формулюється умова оптимальності плану задачі на відшукання 

мінімального значення функціонала: якщо для деякого плану 0X  розклад всіх векторів jP

 nj ,1  у даному базисі задовольняє умову: 0 jjj cF ,то план 0X  є оптимальним 

розв’язком задачі лінійного програмування. 

Отже, для того щоб план задачі лінійного програмування був оптимальним, необхідно і 

достатньо, щоб його оцінки jjj cF   були невід’ємними для задачі на максимум та 

недодатними для задачі на мінімум. 

Умови оптимальності планів задач лінійного програмування є наслідками двох теорем 

(наведемо їх без доведень). 

Теорема 16.2.1. Якщо для деякого вектора jP  виконується умова 0 jj cF , то план 

0X  не є оптимальним і можна відшукати такий план X, для якого виконуватиметься нерівність 

   0XFXF  . 

Теорема 16.2.2. Якщо для деякого вектора jP  виконується умова 0 jj cF , то план 0X  не є 

оптимальним і можна відшукати такий план X, для якого виконуватиметься нерівність 

   0XFXF  . 

3. Розв’язування задачі лінійного програмування симплексним методом 

Розглянемо, як, виходячи з початкового опорного плану задачі лінійного програмування, 

за допомогою симплексного методу знайти оптимальний план. 

Продовжимо розгляд задачі (16.2)-(16.4), опорний план якої має вигляд (16.6). для 

дослідження даного плану на оптимальність (за умовою оптимальності плану задачі лінійного 

програмування) необхідно вектори jP  nj ,1  системи обмежень (16.3) розкласти за 
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базисними векторами mPPP ,...,, 21  і розрахувати значення оцінок jjj cF  .Всі подальші 

обчислення зручно проводити в симплексній таблиці(табл. 16.1). 

Таблиця 16.1. 

 

i 

 

Базис 

 

базC  

 

План 

1c  … 
mc  1mc  … 

kc  … 
nc   

i  
1x  … 

mx  1mx  … 
kx  … 

nx  

1 
1x    

1 … 0 
1,1 ma  … 

ka1  … 
na1  1  

… … … … … … … … … … … … … 

l 
lx  lс  lb  0 … 0 

1, mla  … 
lka  … 

nla  l  

... … … … … … … … … … … … … 

m 
mx  mс  mb  0 … 1 

1, mma  … 
 

… 
mna  m  

m+1 0 jj cF   0XF  0 … 0 
1m  … 

k  … 
n   

 

У стовпці «Базис» записані змінні, що відповідають базисним векторам, а в стовпці «

базC » - коефіцієнти функціонала відповідних базисних векторів. У стовпці «План» - 

початковий опорний план 0X , в цьому ж стовпці в результаті обчислень отримують 

оптимальний план. У (m+1)-му рядку в стовпці «План» записують значення функціонала для 

початкового опорного плану  0XF , а в інших стовпцях jx  - значення оцінок jjj cF  . 

Цей рядок симплексної таблиці називають оцінковим. 

Значення  0XF  знаходять підстановкою компонент опорного плану в цільову 

функцію, а значення  jXF  - при підстановці коефіцієнтів розкладу кожного j -го вектора за 

векторами базису, тобто ці значення в табл. 16.1 отримують як скалярний добуток: 

  



m

i
iiбаз bcXCXF

1
00 ;                                                                                     (16.11) 

  



m

i
ijijбазjj njacXCXFF

1

,...,2,1, ,                                                        (16.12) 

де ic  - коефіцієнти функціонала, що відповідають векторам базису. 

Після заповнення табл. 16.1 розраховують значення оцінок плану (останній рядок): 

  .,...,2,1,
1

njcaccXFcF j

m

i
ijijjjjj 







 



 

Потім згідно з умовою оптимальності плану задачі лінійного програмування, якщо всі 

0 jjj cF  (для задачі на максимум), то план є оптимальним. Допустимо, що одна з 

1с 1b

mka
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оцінок 0 jjj cF , тоді план 0X  не є оптимальним і необхідно здійснити перехід до 

наступного опорного плану, якому буде відповідати більше значення функціонала. Якщо 

від’ємних оцінок кілька, то включенню до базису підлягає вектор, який вибирається як 

 jj cF min . Мінімум знаходять для тих індексів j , де 0 jjj cF . Якщо існує кілька 

однакових значень оцінок, що відповідають  jj cF min , то з відповідних їм векторів до 

базису включають той, якому відповідає максимальне значення функціоналу. 

Якщо хоча б для однієї від’ємної оцінки 0 jjj cF  всі коефіцієнти розкладу ija  

відповідного вектора недодатні, то це означає, що функціонал є необмеженим на 

багатограннику розв’язків, тобто багатогранник у даному разі являє собою необмежену область 

і розв’язком задачі є X . 

Нехай   kkkjj cFcF min , тобто мінімальне значення досягається для k-го 

вектора nkm  . Тоді до базису включається вектор kA . Відповідний стовпчик симплексної 

таблиці називають напрямним. 

Для того, щоб вибрати вектор, який необхідно вивести з базису ( згідно з процедурою 

переходу від одного опорного плану задачі до іншого), розраховують останній стовпчик табл. 

16.1 – значення i . 

.0,,...,2,1,  ik

ik

i
i ami

a

b
  

З розрахованих значень необхідно вибрати найменше 0,,...,2,1,min*  iki ami

.Тоді з базису виключають і-ий вектор, якому відповідає 
* . 

Допустимо, що 

lk

l
i

a

b
  min*

 відповідає вектору, що знаходиться в l-му рядку табл. 

16.1. Відповідний рядок симплексної таблиці називають напрямним. 

Перетином напрямного стовпчика та напрямного рядка визначається елемент 

симплексної таблиці lka , який називають розв’язувальним елементом. За допомогою елемента 

lka  і метода Жордана-Гаусса розраховують нову симплексну таблицю, що визначатиме 

наступний опорний план задачі. 

 

Заняття № 17. Транспортна задача. Постановка задачі та її математична модель 

Транспортна задача є типовою задачею лінійного програмування, отже, її розв’язок можна 

отримати звичайним симплексним методом. Однак, у деяких випадках застосування 

універсальних алгоритмів є нераціональним. Специфічна структура транспортної задачі дає 

змогу отримати альтернативний метод відшукання оптимального плану у вигляді простішої у 

порівнянні з симплексним методом обчислювальної процедури. Транспортна задача належить 

до типу розподільчих задач лінійного програмування. Економічний зміст таких задач може 

стосуватися різноманітних проблем, що переважно зовсім не пов’язано із перевезенням 

вантажів, як, наприклад, задачі оптимального розміщення виробництва, складів, оптимального 

призначення тощо. Деякі з таких задач розглянемо в цьому розділі. 

1. Економічна і математична постановка транспортної задачі 
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Класична транспортна задача лінійного програмування формулюється так: деякий однорідний 

продукт, що знаходиться у m постачальників Аі в обсягах a1,a2,...,am одиниць відповідно 

необхідно перевезти n споживачам  в обсягах b1,b2,...,bn одиниць. При цьому виконується 

умова, що загальний наявний обсяг продукції у постачальників дорівнює загальному попиту 

всіх споживачів. Відомі вартості  перевезень одиниці продукції від кожного Аі-го 

постачальника до кожного Вj-го споживача, що подані як елементи матриці виду: 

        C11   C12 … C1n 

Сij=  C21    C22 … C2n 

         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

         Cm1    Cm2 … Cmn                                                                                 (17.1) 

 Необхідно визначити план перевезень, за якого вся продукція була б вивезена від 

постачальників, повністю задоволені потреби споживачів і загальна вартість всіх перевезень 

була б мінімальною. 

 У такій постановці задачі ефективність плану перевезень визначається його вартістю і така 

задача має назву транспортної задачі за критерієм вартості перевезень. 

 Запишемо її математичну модель. Позначимо через  обсяг продукції, що перевозиться від  

поcтачальника до споживача ( j=1,m; j=1,n) 

Мають виконуватися такі умови: 

1.Сумарний обсяг продукції, що вивозиться з кожного і-го пункту, має дорівнювати запасу 

продукції в даному пункті: 

Х11+Х12+….+Х1n=a1 

X21+X22+….+X2n=a2 

……………………….. 

Xm1+Xm2+….+Xmn=am                                                                                (17.2) 

2.Сумарний обсяг продукції, що ввезений кожному j-му споживачеві, має дорівнювати його 

потребам: 

X11+X12+…+X1n=b1 

X21+X22+…+Xmn=b2 

………………………… 

Xm1+Xm2+…+Xmn=bn                                                                                  (17.3) 

3. Сумарна вартість всіх перевезень повинна бути мінімальною: 

minF=C11 X11+C12 X12+…+C1n X1n+C21 X21+C22 X22+C2n X2n+ 

……………………………………………………………………………. 

+Cm1  Xm1+Cm2  Xm2+…+Cmn  Xmn(17.4) 

1. Транспортні задачі - найбільш поширений клас задач лінійного програмування. Їх 

використання в управлінських процесах пов'язано з визначенням такого плану перевезення 

вантажу від постачальників до споживачів, щоб загальні транспортні витрати були 

найменшими за умови, що мають бути задоволені потреби всіх споживачів. 

2. Алгоритм розв'язування транспортної задачі має два етапи. На першому етапі цього 

алгоритму розташовано початковий опорний план транспортної задачі. Для його знаходження 

найчастіше використовуються методи північно-західного кута, мінімальної вартості, подвійної 

переваги тощо. На другому етапі розв'язання транспортної задачі методом потенціалів 

виконується перевірка знайденого опорного плану на оптимальність. Якщо план 

неоптимальний, то потрібно перерозподілити вантаж, зменшуючи вартість транспортування, і 

повернутися до першого етапу алгоритму, розглянувши наступний опорний план. 

3. Транспортна задача може бути узагальнена на випадок "некласичної" постановки: 

трьохіндексна транспортна задача, трьохіндексна транспортна задача з різними видами 

вантажу, чотирьохіндексна транспортна задача тощо. 

4. Транспортна задача за критерієм часу виникає при перевезенні термінових вантажів, коли 

загальна вартість перевезень має другорядне значення, а на перше місце виходить час. Вона не 
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належить до задач лінійного програмування, оскільки її цільова функція не лінійна. Методика 

розв'язування цих задач базується на розвантажувальних циклах. 

5. Багатокритеріальні постановки транспортної задачі є моделями транспортних задач з 

кількома критеріями якості, наприклад загальна вартість перевезення вантажу та загальний час 

перевезення. Ця задача зводиться до скалярної транспортної задачі за допомогою згортки 

критеріїв якості до одного критерію, після чого вона розв'язується стандартними методами. 

 

Економічна і математична постановки транспортної задачі 

Класична транспортна задача лінійного програмування формулюється так: деякий 

однорідний продукт, що знаходиться у m постачальників А i  в обсягах 1a , 2a ,…, ma  одиниць 

відповідно необхідно перевезти n споживачам jB  в обсягах 1b , 2b ,…, nb  одиниць. При цьому 

виконується умова, що загальний наявний обсяг продукції у постачальників дорівнює 

загальному попиту всіх споживачів. Відомі вартості ijc  перевезень одиниці продукції від 

кожного iA -го постачальника до кожного jB -го споживача, що подані як елементи матриці 

виду: ijc = 





















mnmm

n

n

ccc

ccc

ccc

...

............

...

...

21

22221

11211

.                        (17.5) 

 Необхідно визначити план перевезень, за якого вся продукція була б вивезена від 

постачальників, повністю задоволені потреби споживачів і загальна вартість всіх перевезень була б 

мінімальною. 

У такій постановці задачі ефективність плану перевезень визначається його вартістю і така 

задача має назву транспортної задачі за критерієм вартості перевезень. 

Запишемо її математичну модель. Позначимо через ijx  обсяг продукції, що перевозиться 

від iA  постачальника до jB споживача ( mi ,1 ; nj ,1 ). Тоді умови задачі зручно подати у вигляді 

такої таблиці: 

Таблиця 17.1. 

Умови задачі 

Споживачі 

 

Постачальники 

1B  2B            … 
nB  

 2b            … 
nb  

1A  1a  11c 11x  12c 12x            … 
nc1 nx1  

2A   21x  22c 22x           … 
21c nx2  

        …         …        …        …          …         … 

mA  ma  1mc 1mx  2mc 2mx           … 
mnc mnx  

 

Мають виконуватися такі умови: 

1) сумарний обсяг продукції, що вивозиться з кожного i -го пункту, має дорівнювати 

запасу продукції в даному пункті: 
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                                                                                          (17.6) 
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2) сумарний обсяг продукції, що ввезений кожному j -му споживачеві, має дорівнювати 

його потребам: 
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                                                                                          (17.7) 

3) сумарна вартість всіх перевезень повинна бути мінімальною:  

mnmnmmmmnnnn xcxcxcxcxcxcxcxcxcF  ............min 221122222221211112121111  

Очевидно, що njmixij ,1;,1,0  .          (17.8) 

У скороченій формі запису математична модель транспортної задачі за критерієм вартості 

перевезень має такий вигляд: 
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ijij xcF
1 1

min  (17.9) 

за обмежень: 

 miax
n

j

iij ,1
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;                                            (17.10) 

 njbx
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;                                           (17.11) 

0ijx   ( mi ,1 ; nj ,1 ).                               (17.12) 

У розглянутій задачі має виконуватися умова: 

 
 


m

i

n

j

ii ba
1 1

.                                              (17.13) 

Транспортну задачу називають збалансованою, або закритою, якщо виконується умова 

(17.13). Якщо ж така умова не виконується, то транспортну задачу називають незбалансованою, або 

відкритою. 

Планом транспортної задачі називають будь-який невід'ємний розв'язок системи 

обмежень (17.10)—(17.12), який позначають матрицею ijxX   ( njmi ,1;,1  ). Значення 

невідомих величин ijx - обсяги продукції, що мають бути перевезені від i -х постачальників до j

-х споживачів, називатимемо перевезеннями. 

Оптимальним планом транспортної задачі називають матрицю 
**

ijxX   ( njmi ,1:;,1  ), 

яка задовольняє умови задачі, і для якої цільова функція (17.9) набирає найменшого значення. 

Теорема (умова існування розв'язку транспортної задачі): необхідною і достатньою 

умовою існування розв'язку транспортної задачі(17.9)—(17.12) є її збалансованість:  
 


m
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n

j

ii ba
1 1

. 

Доведення. Необхідність. Нехай задача (17.9)—(17.12) має розв'язок  **

12

*

11

* ,...,, mnxxxX , 

тоді для нього виконуються рівняння - обмеження (17.10) і (17.11). Підсумуємо відповідно ліві та праві 

частини систем рівнянь (17.10) і (17.11). Матимемо: 
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Оскільки ліві частини рівнянь (17.14) та (17.15) збігаються, то праві також рівні одна одній, 

отже, виконується умова: 

 
 


m
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j

ii ba
1 1

.                                            (17.16) 

Достатність. Потрібно показати, що за заданої умови (17.16) існує хоча б один план 

задачі, і цільова функція на множині планів обмежена. 

Нехай 0
1 1

 
 

Wba
m
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n
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ii . Розглянемо величину 
W

ba
x ii

ij   ( njmi ,1:;,1  ). 

Підставивши значення ijx  в систему обмежень задачі (17.9)-(17.12), матимемо: 
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Оскільки умови (17.10) та (17.11) виконуються, то 
W

ba
x ii

ij   ( njmi ,1:;,1  ) є планом 

наведеної транспортної задачі. 

Виберемо з елементів ijc ( njmi ,1:;,1  ) найбільше значення і позначимо його через 

ijcc max . Якщо замінити в цільовій функції (17.9) всі коефіцієнти на c , то, враховуючи (17.10), 

матимемо:  
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iijijij Wcacxcxc
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. 

Виберемо з елементів ijc ( njmi ,1:;,1  ) найменше значення і позначимо його через 

ijcc min . Якщо замінити в цільовій функції (17.9) всі коефіцієнти на c , то, враховуючи (17.10), 

матимемо:  
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. 

Тобто цільова функція на множині допустимих планів транспортної задачі є обмеженою: 
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. Теорему доведено. 

Якщо при перевірці збалансованості (17.13) виявилося, що транспортна задача є відкритою, 

то її необхідно звести до закритого типу. Це здійснюється введенням фіктивного (умовного) 

постачальника 1mA  у разі перевищення загального попиту над запасами ( 
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ресурсом обсягом  
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1 . Якщо ж загальні запаси постачальників перевищують 

попит споживачів ( 
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), то до закритого типу задача зводиться введенням фіктивного 

(умовного) споживача 1nB  з потребою  
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Вартість перевезення одиниці продукції від фіктивного постачальника 1mA  (або фіктивного 

споживача 1mB ) до кожного зі споживачів (виробників) має дорівнювати нулю або бути набагато 

більшою за реальні витрати ijc ( njmi ,1:;,1  ). Як правило, у такому разі використовують нульові 

значення вартостей перевезень, що дає змогу спростити обчислення. 

Як згадувалося вище, транспортна задача (17.9)-(17.12) є звичайною задачею лінійного 

програмування і може бути розв'язана симплексним методом, однак особливості побудови 

математичної моделі транспортної задачі дають змогу розв'язати її простіше. Легко помітити, що 

всі коефіцієнти при змінних у рівняннях (17.10), (17.11) дорівнюють одиниці, а сама система 

обмежень (17.10), (17. 11) задана в канонічній формі. Крім того, система обмежень (17.10), 

(17.11) складається з mn невідомих та m+n рівнянь, які пов'язані між собою співвідношенням 

(17.16). Якщо додати відповідно праві та ліві частини систем рівнянь (17.10) та (17.11), то 

отримаємо два однакових рівняння: 
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. 

Наявність у системі обмежень двох однакових рівнянь свідчить про її лінійну залежність. Якщо 

одне з цих рівнянь відкинути, то в загальному випадку система обмежень буде містити 1 nm  

лінійно незалежне рівняння, отже, їх можна розв'язати відносно 1 nm  базисних змінних. Назвемо 

опорним планом транспортної задачі такий допустимий її план, що містить не більш ніж 1 nm
додатних компонент, а всі інші його компоненти дорівнюють нулю. Такий план є невиродженим. Якщо 

ж кількість базисних змінних менша, ніж 1 nm , то маємо вироджений опорний план. 

Заняття №18 - 19. Побудова початкового опорного плану 

Методи побудови опорного плану транспортної задачі 

Як і в звичайному симплексному методі, розв'язування транспортної задачі полягає в 

цілеспрямованому переборі та перевірці на оптимальність опорних планів. Початком такого 

ітераційного процесу є побудова першого опорного плану. 

Розглянемо методи північно-західного кута, мінімальної вартості, подвійної переваги та 

метод апроксимації Фотеля. Побудову опорного плану зручно подавати у вигляді таблиці, в 

якій постачальники продукції відповідають рядкам, а споживачі - стовпчикам. 

Нехай умови конкретної транспортної задачі подані в табл. 18.1. 

Таблиця 18.1. 

 

Постачальник 

Споживач  

Запаси 

вантажу 
В1 В2 В3 В4 

А1 4 4 2 5 150 

А2 5 3 1 2 60 

А3 2 1 4 2 90 

Потреба 110 50 60 80  
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Ідея методу північно - західного кута полягає в тому, що заповнення таблиці 

починають не враховуючи вартостей перевезень, з лівого верхнього (північно-західного) кута. 

У клітину записують менше з двох чисел 1a  та 1b . Далі переходять до наступної клітини в 

цьому ж рядку або у стовпчику і заповнюють її, і т.д. Закінчують заповнення таблиці у правій 

нижній клітинці. У такий спосіб значення поставок будуть розташовані по діагоналі таблиці. 

Розглянемо цей процес детальніше на прикладі. 

Спочатку, не враховуючи вартості перевезень, завжди задовольняють потреби першого 

споживача 1B , використовуючи запаси першого постачальника 1A . У нашому прикладі (табл. 

18.1) потреби споживача 1B становлять 1101 b , а запаси постачальника - 1501 a  одиниць 

(тобто із запасів першого постачальника можна повністю задовольнити потреби першого 

споживача), тому в клітину 1A 1B  записуємо менше із значень 11 ,ba , тобто 110. Тепер потреби 

першого споживача повністю задоволені, і переходимо до задоволення потреб наступного 

(другого) споживача 2B . Обсяг Його потреб 502 b . Після задоволення потреб першого 

споживача залишок запасів першого постачальника становить 40110150  . Отже, від 

першого виробника другому споживачеві можна перевезти лише 40 одиниць продукції, тому в 

клітину 1A 2B  записуємо число 40. Після цього, оскільки запаси першого постачальника 

повністю вичерпані, переходимо до використання запасів наступного постачальника 2A . Його 

запаси 602 a , а незадоволені потреби другого споживача 104050  , тому в клітинку 2A 2B

записуємо число 10 , і другий споживач у такий спосіб також повністю отримав необхідну 

кількість продукції. Переходимо до задоволення потреб наступного споживача 3B . У результаті 

часткового використання запасів другого постачальника його залишок продукції становить 

501060  . Отже, від другого виробника до третього споживача можна перевезти 50  одиниць 

продукції. Клітинка 2A 3B міститиме зазначене число 50 , і цим запаси постачальника 2A будуть 

повністю вичерпані. Переходимо до розподілу запасів останнього (третього) постачальника 3A . 

Залишились незадоволеними потреби третього споживача в обсязі 105060  . Для їх 

задоволення скористаємося запасами постачальника 3A . У клітинку 3A 3B , записуємо число 10 , і 

потреби споживача 3B також повністю задоволені. Переходимо до останнього споживача 4B , з 

потребами 804 b , які повністю задовольняються за рахунок залишку запасів третього 

постачальника: 801090  . 

Таблиця 18.2

 



67 

 
Отже, в таблиці 18.2 у заповнених клітинках знаходяться числа, що означають можливий план 

перевезень продукції. Сума чисел (перевезень) по рядках дорівнює обсягам запасів постачальників, а 

сума чисел по стовпцях — обсягам потреб відповідних споживачів. 

Аналогічний результат можна отримати, якщо почати з правого нижнього кута таблиці, 

рухаючись до лівого верхнього. Процедуру методу можна застосовувати також, починаючи розподіл 

поставок з лівого нижнього кута і рухаючись до правого верхнього по діагоналі. В такому разі спосіб 

розподілу перевезень можна було б назвати методом південно-західного кута, тому цей метод ще 

називають діагональним. Метод північно-західного кута є найпростішим, однак і найменш 

ефективним. Процес відшукання оптимального плану після початкового опорного, визначеного 

методом північно-західного кута, пов'язаний зі значним обсягом обчислювальних робіт, тому його 

реалізують на ЕОМ. 

Визначимо загальну вартість перевезень згідно з початковим опорним планом. Від першого 

постачальника до першого споживача необхідно перевезти 110 одиниць продукції за ціною 4 ум. 

од. (ціна записана в правому верхньому куті кожної клітини), отже коштуватиме 4404110   ум. 

од. Крім того, необхідно перевезти від першого постачальника 40 одиниць продукції до другого 

споживача за ціною 4 ум. од. і т. д. У такий спосіб визначимо загальну вартість усіх перевезень: 

8802804101503104404110 F  (ум. од.). 

Якщо за побудови опорного плану враховувати вартості перевезень, то сумарна вартість всіх 

постачань може бути зменшена, і отриманий опорний план буде ближчим до оптимального. 

Ідея методу мінімальної вартостіполягає в тому, що на кожному кроці заповнюють 

клітинку таблиці, яка має найменшу вартість перевезення одиниці продукції. Такі дії повторюють 

доти, доки не буде розподілено всю продукцію між постачальниками та споживачами. 

Складемо за допомогою цього методу план розглянутої задачі (табл. 18.3). 

Найменшу вартість мають перевезення, які здійснюються від 2A до 3B та від 3A до 2B (ціна 

перевезення одиниці продукції – 1 ум. од.). Заповнимо будь-яку з них, наприклад, 32 BA . Оскільки 

постачальник має 60 одиниць продукції, а споживач потребує саме такої її кількості, то в клітину 

32 BA ставимо значення 60. У такий спосіб запаси другого постачальника повністю вичерпані, а 

потреби третього споживача повністю задоволені. Також мінімальною є вартість перевезень від 

третього постачальника до другого споживача, тому заповнимо також клітину 23BA . 

З клітинок таблиці, що залишились незаповненими, вибираємо наступне мінімальне значення 

вартості перевезень, яке дорівнює 2 ум.од. - для клітин 31BA , 42 BA , 13BA  та 43BA . 

 Заповнення клітин 42 BA та 31BA  неможливе, оскільки постачальник А2 вже повністю вичерпав 

власний обсяг запасів, задовольняючи потреби споживача 3B  , а споживач 3B , повністю задовольнив 

свої потреби. Отже, можна заповнити тільки клітину 13BA чи 43BA . Заповнимо 13BA . Обсяг запасів 

903 a , причому 50 одиниць продукції вже надано другому споживачеві. Отже, маємо залишок 

405090  , а потреби 1101 b , тому від третього постачальника до першого споживача плануємо 

перевезти 40 одиниць продукції. Тепер у клітину 43BA неможна записати будь-який обсяг постачання, 

оскільки запаси третього постачальника вже повністю вичерпані. 

Знову вибираємо найменшу вартість для клітин таблиці, що залишилися пустими, і 

продовжуємо процес доти, поки всі запаси не будуть розподілені, а потреби — задоволені. 

В результаті таких міркувань отримали початковий опорний план, загальна  вартість 

перевезень для якого становить: 

870240150160580470 F  (ум. од.). 

Значення цільової функції менше за попередній варіант, значить цей план ближчий до 

оптимального.                                                                    
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Таблиця 18.3. 

jb  

ia  

1101 b  502 b  603 b  804 b  

1501 a                   4 

     70 

                 4                   2                  5 

    80 

602 a                    5 

 

                  3                   1 

    60 

                  2 

903 a                    2 

      40  

                  1 

     50 

                  4                   2 

 

Метод подвійної переваги. Якщо розмірність задачі досить велика, то перебір за 

методом мінімальної вартості ускладнюється. В такому разі спростити пошук клітин з 

найменшими вартостями можна, застосовуючи метод подвійної переваги. 

Згідно з процедурою цього методу перед початком заповнення таблиці необхідно позначити 

будь-якими символами клітинки, які містять найменшу вартість у рядках, а потім — у стовпчиках. 

Таблицю починають заповнювати з клітинок, позначених двічі (які містять вартості, що є 

мінімальними і в рядку, і в стовпчику). Далі заповнюють клітинки, позначені один раз (що містять 

мінімальні вартості або в рядку, або в стовпчику), а вже потім — за методом мінімальної вартості. 

Таблиця 18.4 
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8302401501605404110 F  (ум.од.). 

Застосування для побудови опорного плану даного методу уможливлює отримання 

найменшого у зіставленні з розглянутими вище значення цільової функції. Отже, такий план є 

найближчим до оптимального. 

Метод апроксимації Фогеля. За цим методом на кожному кроці визначають різницю між 

двома найменшими вартостями в кожному рядку і стовпчику транспортної таблиці. Ці різниці 

записують у спеціально відведених місцях таблиці — знизу та справа у кілька рядків та 

стовпчиків, що відповідають крокам заповнення таблиці. З-поміж усіх різниць вибирають 

найбільшу і у відповідному рядку чи стовпчику заповнюють клітинку з найменшою вартістю. 

Якщо ж однакових найбільших різниць кілька, то вибирають будь-який відповідний рядок або 

стовпчик. Коли залишається незаповненим лише один рядок або стовпчик, то обчислення різниць 

припиняють, а таблицю продовжують заповнювати за методом мінімальної вартості. 

Даний метод побудови опорного плану враховує не лише маршрути з мінімальними витратами 

перевезень продукції, але й співвідношення витрат у рядку чи стовпчику, тобто розраховується, на 

скільки може збільшитися вартість постачання на наступних кроках процедури, якщо не 

здійснити на поточному кроці постачання в клітину з мінімальною вартістю. 

Метод апроксимації Фогеля дає змогу особливо для задач великих розмірностей скласти 

найкращий опорний план. 
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У таблиці 18.5 напроти кожного рядка і стовпчика записані величини, які знайдені як різниці 

між мінімальним значенням вартості та наступним за ним по рівню. Максимальне значення такої 

різниці на першому кроці відповідає четвертому стовпчику і означає, що у разі, коли не буде 

задоволена потреба четвертого споживача перевезенням продукції від третього постачальника за 

ціною 2 ум. од. за одиницю, то на наступних кроках вартість перевезення може бути на 3 ум. од. 

більшою. Тобто інакше може статися, що потребу четвертого споживача необхідно буде 

задовольняти перевезенням продукції від першого постачальника, що призведе до збільшення 

вартості цього перевезення в 2,5 рази. Водночас для всіх інших споживачів та постачальників такі 

різниці є меншими. Отже, найдоцільніше на першому кроці заповнити клітину 43BA . Після цього 

потреби 4B повністю задоволені, і всі клітини четвертого стовпчика виключаються з наступного 

розрахунку різниць по рядках і стовпцях. 

Таблиця 18.5. 
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На другому кроці максимальна різниця дорівнює 2 і відповідає першому і другому рядкам та 

першому і другому стовпчикам, тому можна заповнювати будь-яку їх клітину з мінімальною 

вартістю, наприклад, 32 BA . Після цього з розгляду виключаються одразу всі клітини другого рядка 

та третього стовпця, оскільки потреби третьогоспоживача повністю задоволені, а запаси другого і 

постачальника вичерпані.Останній розрахунок різниць (найбільше значення 3 відповідає другому 

стовпчику) свідчить про доцільність введення поставки від третього постачальника до другого 

споживача. Решту клітин заповнимо методом мінімальної вартості та визначимо загальну вартість 

перевезень: 

8302801101604404110 F  (ум.од.). 

Результат збігся із значенням цільової функції для опорного плану, що складений за 

попереднім методом. Ефективність методу апроксимації Фогеля є очевидною для задач більшої 

розмірності. Ефективність наведених методів можна оцінювати лише в середньому, оскільки 

можлива ситуація, що методом мінімальної вартості отримано опорний план транспортної задачі 

кращий, ніж методом подвійної переваги. 

Заняття №20. Метод потенціалів 

Задача, двоїста до транспортної. Один із способів розв’язування транспортної задачі 

ґрунтується на розгляді двоїстої задачі. 

Розглянемо транспортну задачу (17.9 - 17.12). 

Позначимо змінні двоїстої задачі, які відповідають рівнянням (17.10), через ),1( miui  , 

а для рівнянь (17.11) — через ),1( njv j  . Оскільки всі обмеження транспортної задачі є 
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рівняннями, то пара спряжених задач є несиметричною і ніякі обмеження на знаки змінних 

двоїстої задачі ),1( miui  та ),1( njv j  не накладаються. 

Для побудови двоїстої задачі поставимо у відповідність обмеженням початкової задачі 

змінні двоїстої: 
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Згідно з загальними правилами побудови двоїстих задач маємо: 
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за умов 

ijii cvu   (20.4) 

.,1;,1 njmi   

Змінні iu та jv  задачі (20.3), (20.4) двоїстої до транспортної мають назву потенціалів. 

Сформулюємо другу теорему двоїстості для задач (17.9-17.12) та (20.3)-(20.4). 

Для того, щоб плани відповідних спряжених задач були оптимальними, необхідно і 

достатньо, щоб виконувалися умови доповнюючоїнежорсткості: 

 1)   ,0***  ijjiij cvux .,1;,1 njmi  (20.5) 
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(20.6) 

Зауважимо,що друга група умов для транспортної задачі виконується автоматично, 

оскільки всі обмеження задачі є рівняннями. 

Перша умова виконується у двох випадках: 

а) якщо 0* ijx .  Другий  співмножник    ,0**  ijji cvu бо  за умовою   

ijii cvu  ( njmi ,1;,1  ); 

б) якщо 0* ijx , то за умовою транспортної задачі 0* ijx , тоді   0**  ijji cvu 

ijji cvu  **
 ( njmi ,1;,1  ). 

Необхідність і достатність виконання таких умов для оптимальності планів прямої та 

двоїстої задач було доведено раніше. Отже, як наслідок другої теореми двоїстості для 

транспортної задачі отримали необхідні та достатні умови оптимальності плану. 

Теорема (умова оптимальності опорного плану транспортної задачі). Якщо для 

деякого опорного  **

ijxX   існують числа iu  та jv , для яких виконуються умови: 

1) ijii cvu  ,  0ijx ; 

2) ijii cvu  , 0ijx  



71 

 

для всіх njmi ,1,,1  , то він є оптимальним планом транспортної задачі. 

 

Використовуючи наведені умови існування розв'язку транспортної задачі, методи 

побудови опорних планів та умову оптимальності опорного плану транспортної задачі, 

сформулюємо алгоритм методу потенціалів, який по суті повторює кроки алгоритму 

симплексного методу. 

Алгоритм методу потенціалів складається з таких етапів:  

1. Визначення типу транспортної задачі (відкрита чи закрита). За необхідності слід звести 

задачу до закритого типу. 

2. Побудова першого опорного плану транспортної задачі одним з відомих методів. 

3. Перевірка опорного плану задачі на виродженість. За необхідності вводять нульові 

постачання. 

4. Перевірка плану транспортної задачі на оптимальність. 

4.1. Визначення потенціалів для кожного рядка і стовпчика таблиці транспортної задачі. 

Потенціали опорного плану визначають із системи рівнянь ijii cvu  , які записують для всіх 

заповнених клітинок транспортної таблиці, кількість яких дорівнює 1 nm , а кількість 

невідомих -  nm  . Кількість рівнянь на одне менша, ніж невідомих, тому система є 

невизначеною, і одному з потенціалів надають нульове значення. Після цього всі інші 

потенціали розраховують однозначно. 

4.2. Перевірка виконання умови оптимальності для порожніх клітин. За допомогою 

розрахованих потенціалів перевіряють умову оптимальності ijii cvu  для незаповнених 

клітинок таблиці. Якщо хоча б для однієї клітини ця умова не виконується, тобто ijii cvu  , 

то поточний план є неоптимальним, і від нього необхідно перейти до нового опорного плану. 

4.3. Вибір змінної для введення в базис на наступному кроці. Загальне правило переходу 

від одного опорного плану до іншого полягає в тому, що з попереднього базису виводять певну 

змінну (вектор), а на її місце вводять іншу змінну (вектор), яка має покращити значення 

цільової функції. Аналогічна операція здійснюється і в алгоритмі методу потенціалів. 

Перехід від одного опорного плану до іншого виконують заповненням клітинки, для якої 

порушено умову оптимальності. Якщо таких клітинок кілька, то для заповнення вибирають 

таку, що має найбільше порушення, тобто   ijjiij cvu max . 

4.4. Побудова циклу і перехід до наступного опорного плану. Вибрана порожня 

клітина разом з іншими заповненими становить nm , отже, з цих клітин обов'язково 

утвориться цикл. У межах даного циклу здійснюють перерахування, які приводять до 

перерозподілу постачань продукції. Кожній вершині циклу приписують певний знак, причому 

вільній клітинці - знак «+», а всім іншим — за черговістю знаки «-» та «+». У клітинках зі 

знаком «-» вибирають значення ijxmin  і переносять його у порожню клітинку. Одночасно 

це число додають до відповідних чисел, які містяться в клітинках зі знаком «+», та віднімають 

від чисел, що позначені знаком «-». Якщо значенню   відповідає кілька однакових перевезень, 

то при відніманні залишаємо у відповідних клітинках нульові величини перевезень у такій 

кількості, що дає змогу зберегти невиродженість опорного плану. 

 

Внаслідок наведеного правила вибору   дістаємо новий опорний план, який не містить 

від'ємних перевезень і задовольняє умови транспортної задачі. Оскільки кількість всіх клітин 

таблиці, що входять у цикл, є парною і до половини з них те саме чисті   додається, а від 

половини віднімається, то загальна сума перевезень по всіх колонках і рядках залишається 

незмінною. 

Доведемо ациклічність нового плану. Вектор умов, який відповідає приєднаній клітині, є 

лінійною комбінацією векторів базису, які утворюють разом з ним цикл, бо ці вектори входять 

у згадану комбінацію з відмінними від нуля коефіцієнтами. Виключення з циклу одного з 

базисних векторів приводить до нової системи з 1 nm  лінійно незалежними векторами, бо 
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інакше введений у новий базис вектор мав би два різних розклади через вектори попереднього 

базису, що неможливо. А системі лінійно незалежних векторів відповідає ациклічна сукупність 

клітин таблиці транспортної задачі, що й потрібно було довести. 

 

Отже, клітинка, що була вільною, стає заповненою, а відповідна клітинка з мінімальною 

величиною ijx
 
вважається порожньою. У результаті такого перерозподілу перевезень продукції 

дістанемо новий опорний план транспортної задачі. 

5. Перевірка умови оптимальності наступного опорного плану. Якщо умова оптимальності 

виконується — маємо оптимальний план задачі, інакше необхідно перейти до наступного 

опорного плану (тобто повернутися до пункту 3 даного алгоритму) .  

Зауважимо, що аналогічно з розв'язуванням загальної задачі лінійного програмування 

симплексним методом, якщо за перевірки оптимального плану транспортної задачі для деяких 

клітин виконується рівність ijii cvu  , то це означає, що задача має альтернативні оптимальні 

плани. Отримати їх можна, якщо побудувати цикли перерозподілу обсягів перевезень для 

відповідних клітин. 

 

Заняття № 21. Відкрита модель транспортної задачі 

На практиці в задачах, що пов’язані з перевезеннями, часто доводиться враховувати додаткові 

умови: неможливість здійснення перевезень за окремими маршрутами; необхідність перевезень 

неоднорідної продукції тощо. Такі умови ускладнюють математичну постановку транспортної 

задачі та вимагають особливих підходів до її розв’язання. 

Відкрита модель транспортної задачі — це транспортна задача з порушеною умовою балансу, 

що означає або перевищення обсягу виробництва над обсягом споживання, або навпаки. Така 

задача зводиться до класичної транспортної задачі шляхом введення фіктивного пункту 

виробництва (чи споживання) з потужністю виробництва (чи споживання), що дорівнює різниці 

обсягів виробництва і споживання. 

Розглянемо кілька особливостей відкритих транспортних задач з додатковими умовами. 

1. Додаткова умова заборони перевезень від певного постачальника до певного споживача. В 

такому разі в оптимальному плані відповідні клітини обов’язково мають бути вільними (xij=0). 

Розв’язуючи транспортну задачу з додатковою умовою на заборону окремих постачань, 

необхідно у відповідних клітинах замінити значення вартостей перевезень одиниці продукції на 

деяке велике число (ставиться досить велике число М). Оскільки розглянуті вище методи 

розв’язання транспортних задач уможливлюють організацію перевезень у такий спосіб, що 

мінімізується загальна вартість витрат на транспортування, то це зумовить виключення з 

розгляду перевезень з надто великими вартостями, що і забезпечить виконання такої додаткової 

умови. 

2. Додаткова умова перевезення за окремими маршрутами строго визначеного обсягу продукції, 

тобто виконання обов’язкових постачань. В оптимальному плані відкритої транспортної задачі 

з такою додатковою умовою клітини відповідних фіктивно введених постачальників чи 

споживачів мають бути вільними. 

Розв’язуючи такого типу транспортну задачу, необхідно у відповідних клітинах також 

збільшити значення вартостей перевезень (ставиться досить велике число М).  

3. Додаткова умова необхідності перевезення від і-го постачальника j-му споживачеві не менше 

kij одиниць продукції, тобто вводиться додаткове обмеження виду: xij≥kij. 

Розв’язуючи транспортну задачу з такою додатковою умовою, необхідно змінити початкові 

умови: обсяг постачання kij відняти від обсягу запасу і-го постачальника (a′i=ai-kij) та від 

потреби j-го споживача (b′j=bj-kij). Знайдений оптимальний план транспортної задачі зі 

зміненими умовами (де використані значення a′ib′j) коригується, враховуючи обмеження xij≥kij. 

4. Додаткова умова необхідності перевезення від і-го постачальника j-му споживачеві не більше 

kij  одиниць продукції, тобто вводиться додаткове обмеження виду: xij≤kij. 
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Для виконання такої додаткової умови необхідно в транспортну таблицю j-го споживача 

записати двічі. Один раз його потреби визначатимуться величиною kij, а другий раз — 

різницею bj-kij =b′j. Витрати на перевезення одиниці продукції в обох стовпцях повинні бути 

однаковими за винятком клітини на перетині і-го постачальника і j-го споживача з потребою 

. У цій клітині ставиться досить велике число М. В такій постановці задача розв’язується 

відомими методами. 

5. На практиці часто потрібно визначити оптимальний план перевезень неоднорідної продукції, 

тобто розв’язати багатопродуктову задачу. Її математична модель має такий вигляд: 

 

 

 

                                                                                         (21.1) 

де k — індекс виду продукції, що необхідно перевезти. 

Розв’язуючи багатопродуктову транспортну задачу, потрібно заблокувати ті клітини, які 

зв’язують постачальників і споживачів щодо постачань різної продукції. Таке блокування 

здійснюється введенням досить високих вартостей перевезень одиниці продукції (великого 

числа М), але слід зауважити, що наявність заблокованих клітин може призвести до 

неможливості розв’язання задачі. Тому в такому разі необхідно перевіряти, чи є достатня 

кількість незаблокованих перевезень для побудови опорного плану задачі, який повинен 

містити додатну змінну. 

 

Задача.Три нафтопереробних заводи А1, А2 та А3 із максимальною щоденною продуктивністю 

відповідно 30, 20 і 15 тис. т бензину забезпечують чотири бензосховища B1, B2, B3, B4, 

щоденна потреба яких становить відповідно 10, 20, 25 та 20 тис. т. бензину. Бензин 

постачається до бензосховищ трубопроводами. Вартості перекачування 1000 т бензину від 

заводів до сховищ (в умовних одиницях) наведені в табл. 21.1. 

Таблиця 21.1 

Завод 

Вартість перекачування 1000 т бензину до сховища, ум. од. 

В1  В2  В3  В4  

А1  4 5 3 7 

А2  7 6 2 5 

А3  1 3 9 8 

 

Сформулювати та розв’язати відповідну транспорту задачу з неодмінним виконанням таких 

умов: 

1) повністю задовольнити потребу бензосховища B4; 

2) за недопостачання бензину до сховища B2 згідно з договором передбачені штрафні санкції: 

5 ум. од. за кожні 1000 т бензину; 

3) у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на трубопроводі постачання бензину із заводу А1 до 

сховища B1 тимчасово неможливе. 

 

Розв’язання. Визначимо, до якого типу належить транспортна задача: 
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, .                                                           (21.2) 

За умовою ця транспортна задача є відкритою, незбалансованою. Зведення її до закритого типу 

потребує введення додаткового фіктивного постачальника А4 з продуктивністю а4 = 75 – 65 = 10 

(тисяч тонн). Кількість бензину, що «відправляється» фіктивним заводом до бензосховищ, в 

оптимальному плані означатиме обсяг незадоволеного попиту в цьому пункті призначення. 

Тому для виконання першої додаткової вимоги задачі необхідно заблокувати клітинку 

фіктивного постачальника А4 та споживача B4, записавши в ній досить високу вартість 

перевезення М. Тоді можна бути впевненим, що в оптимальному плані транспортної задачі ця 

клітинка обов’язково буде незаповненою. 

Виконання другої умови задачі забезпечується тим, що в рядку фіктивного постачальника у 

стовпчику B2 вартість транспортування 1000 т бензину дорівнюватиме 5 ум. од. замість нуля. 

Оскільки неможливо транспортувати бензин від заводу А1 до сховища B1, то необхідно також 

заблокувати маршрут А1B1. Для цього в зазначеній клітинці замість С11 = 4 записуємо величину 

М. 

З огляду на викладене табл. 5.20 з першим планом транспортної задачі має такий вигляд 

(початковий опорний план побудовано методом апроксимації Фогеля): 

 

 

Таблиця 21.2 

 
Отже, перший опорний план задачі неоптимальний. Найбільше порушення умови 

оптимальності відповідає порожнім клітинкам А4B1 та А4B3 таблиці. Оскільки обидві вони 

мають однакові коефіцієнти С41 = С43 = 0, то для заповнення можна вибрати будь-яку з них, 

наприклад, А4B1. Перехід до другого плану виконується за таким циклом: 
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Рис. 21.1.Цикл переходу до другого плану 

 

Після цього кроку заблокована клітинка А4B4 стає порожньою. 

Дальше розв’язування задачі подано у вигляді табл. 21.3 та табл. 21.4. 

 

Таблиці 21.3.-21.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 21.4 маємо оптимальний план транспортної задачі, де: 

. 
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Zmin = 5 x 5 + 3 x 25 + 5 x 20 + 3 x 15 = 245 ум. од. 

Через незбалансованість цієї транспортної задачі спостерігатиметься недопостачання бензину 

до першого бензосховища в обсязі 10000 т. Загальні витрати на транспортування за такого 

плану будуть найменшими і становитимуть 245 ум. од. 

Альтернативний оптимальний план дістанемо, заповнивши клітинку А4В3 (для неї u4 + v3 = c43) 

згідно з таким циклом: 

 
Рис.21.2. Цикл альтернативного плану 

Тоді можна записати: 

. 

Zmin = 5 x 15 + 3 x 15 + 5 x 20 + 1 x 10 + 3 x 5 = 245 ум. од. 

Мінімальні загальні витрати на транспортування обсягом 245 ум. од. відповідають і третьому 

оптимальному плану задачі, згідно з яким третє бензосховище отримає на 10000 т бензину 

менше, ніж потребує. 

Існування двох альтернативних оптимальних планів розглянутої транспортної задачі розширює 

можливості стосовно остаточного прийняття рішення. 

Вирішення транспортної задачі методом північно-західного кута відкритого типу 

 Вартість доставки одиниці вантажу з кожного пункту відправлення у відповідні пункти 

призначення задана матрицею тарифів.  

Таблиця 21.5 

 

 

Перевіримо необхідна і достатня умова розв'язання задачі.  

∑a = 140 + 180 + 160 = 430 ∑b = 60 +70 + 120 + 180 = 480  

Як видно, сумарна потреба вантажу в пунктах призначення перевищує запаси вантажу на базах. 

Отже, модель вихідної транспортної задачі є відкритою. Щоб отримати закриту модель, 

введемо додаткову (фіктивну) базу із запасом вантажу, рівним 50 (480—430). Тарифи 

перевезення одиниці вантажу з бази в усі магазини вважаємо дорівнюють нулю. Занесемо 

вихідні дані у розподільну таблицю 21.6.  

Таблиця 21.6 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10   30   40   20   0   140  

 2   11   12   13   14   0   180  

 3   18   17   5   6   0   160  

 Потреби   60   70   120   180  50     

 

1. Використовуючи метод північно-західного кута, побудуємо перший опорний план 

транспортної задачі (табл.21.7).  

 

    1   2   3   4   Запаси  

 1   10   30   40   20   140  

 2   11   12   13   14   180  

 3   18   17   5   6   160  

 Потреби   60   70   120   180     
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Таблиця 21.7. 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[70]   40[10]   20   0   140  

 2   11   12   13[110]   14[70]   0   180  

 3   18   17   5   6[110]   0[50]   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

  

В результаті отримано перший опорний план, який є допустимим, оскільки всі вантажі з баз 

вивезені, потреба магазинів задоволена, а план відповідає системі обмежень транспортної 

задачі.  

2. Підрахуємо число зайнятих клітин таблиці, їх 7, а має бути m+n-1 = 7. Отже, опорний план є 

невироджених.  

3. Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам 

таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0 (таблиця 21.8).  

 

Таблиця 21.8. 

    v1=10   v2=30   v3=40   v4=41   v5=35  

 u1=0   10[60]   30[70]   40[10]   20   0  

 u2=-27   11   12   13[110]   14[70]   0  

 u3=-35   18   17   5   6[110]   0[50]  

 

 Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких u i + vi>cij 

(1;4): 0 + 41 > 20 (1;5): 0 + 35 > 0 (2;5): -27 + 35 > 0  

Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (1;5): 0  

Для цього в перспективну клітинку (1;5) поставимо знак «+», а в інших вершинах 

багатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці 21.9.  

Таблиця 21.9 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[70]   40[10][-]   20   0[+]   140  

 2   11   12   13[110][+]   14[70][-]   0   180  

 3   18   17   5   6[110][+]   0[50][-]   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

  

З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (1, 3) = 10. 

Додаємо 10 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 10 з Хij, що стоять 

в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план (таблиця 21.10).  

Таблиця 21.10 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[70]   40   20   0[10]   140  

 2   11   12   13[120]   14[60]   0   180  

 3   18   17   5   6[120]   0[40]   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

 4. Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам 

таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0 ( табл.21.11). 

Таблиця 21.11 

    v1=10   v2=30   v3=5   v4=6   v5=0  

 u1=0   10[60]   30[70]   40   20   0[10]  

 u2=8   11   12   13[120]   14[60]   0  

 u3=0   18   17   5   6[120]   0[40]  

 

 Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких u i + vi>cij 
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(2;1): 8 + 10 > 11 

 (2;2): 8 + 30 > 12  

(2;5): 8 + 0 > 0  

(3;2): 0 + 30 > 17  

 Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (2;2): 12  

 Для цього в перспективну клітку (2;2) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника 

чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці 21.12.  

Таблиця 21.12 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[70][-]   40   20   0[10][+]   140  

 2   11   12[+]   13[120]   14[60][-]   0   180  

 3   18   17   5   6[120][+]   0[40][-]   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

 

 З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (3, 5) = 40. 

Додаємо 40 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 40 з Хij, що стоять 

в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план ( табл.21.13).  

Таблиця 21.13 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[30]   40   20   0[50]   140  

 2   11   12[40]   13[120]   14[20]   0   180  

 3   18   17   5   6[160]   0   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

 

 4. Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам 

таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0 (табл.21.14).  

Таблиця 21.14 

    v1=10   v2=30   v3=31   v4=32   v5=0  

 u1=0   10[60]   30[30]   40   20   0[50]  

 u2=-18   11   12[40]   13[120]   14[20]   0  

 u3=-26   18   17   5   6[160]   0  

 

 Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких u i + vi>cij 

(1;4): 0 + 32 > 20  

 Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (1;4): 20  

 Для цього в перспективну клітку (1;4) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника 

чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці 21.15.  

Таблиця 21.15 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[30][-]   40   20[+]   0[50]   140  

 2   11   12[40][+]   13[120]   14[20][-]   0   180  

 3   18   17   5   6[160]   0   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

  

З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (2, 4) = 20. 

Додаємо 20 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 20 з Хij, що стоять 

в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план (табл.21.16).  
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Таблиця 21.16 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[10]   40   20[20]   0[50]   140  

 2   11   12[60]   13[120]   14   0   180  

 3   18   17   5   6[160]   0   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

 4. Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам 

таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0 (табл.21.17).  

Таблиця 21.17 

      v1=10     v2=30     v3=31     v4=20     v5=0    

 u1=0     10[60]     30[10]     40     20[20]     0[50]    

 u2=-18     11     12[60]     13[120]     14     0    

 u3=-14     18     17     5     6[160]     0    

 

 Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких u i + vi>cij 

(3;3): -14 + 31 > 5  

Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (3;3): 5  

 Для цього в перспективну клітку (3;3) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника 

чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці 21.18.  

 

Таблиця 21.18 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30[10][-]   40   20[20][+]   0[50]   140  

 2   11   12[60][+]   13[120][-]   14   0   180  

 3   18   17   5[+]   6[160][-]   0   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

 

 З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (1, 2) = 10. 

Додаємо 10 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 10 з Хij, що стоять 

в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план (табл.21.19).  

Таблиця 21.19 

    1   2   3   4   5   Запаси  

 1   10[60]   30   40   20[30]   0[50]   140  

 2   11   12[70]   13[110]   14   0   180  

 3   18   17   5[10]   6[150]   0   160  

 Потреби   60   70   120   180   50     

5. Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам 

таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0 (табл.21.20).  

Таблиця 21.20 

    v1=10   v2=18   v3=19   v4=20   v5=0  

 u1=0   10[60]   30   40   20[30]   0[50]  

 u2=-6   11   12[70]   13[110]   14   0  

 u3=-14   18   17   5[10]   6[150]   0  

  

Опорний план є оптимальним.  Витрати складуть:  

 F(x) = 10*60 + 20*30 + 0*50 + 12*70 + 13*110 + 5*10 + 6*150  = 4420  
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Заняття № 22 - 23. Транспортні задачі економічного змісту 

Компанія контролює три фабрики А1, А2, А3, здатні виготовляти відповідно 150, 60 та 80 тис. од. 

продукції щотижня. Вона уклала договір із чотирма замовниками В1, В2, В3, В4, яким потрібно 

щотижня доставляти відповідно 110, 40, 60 та 80 тис. од. продукції. Вартість транспортування 

1000 од. продукції замовникам з кожної фабрики наведена в табл. 22.1. 

Таблиця 22.1 

Вартість транспортування продукції 

Фабрика 

Вартість транспортування 1000 од. продукції 

замовнику 

В1 В2 В3 В4 

А1 4 4 2 5 

А2  5 3 1 2 

А3 2 1 4 2 

 

Визначити оптимальний план перевезень продукції від кожної фабрики до замовників, що 

мінімізує загальну вартість транспортних послуг. 

 

Побудова математичної моделі. Нехай xij— кількість продукції, що перевозиться з і-ї фабрики 

до j-го замовника . Оскільки транспортна задача за умовою є збалансованою, 

закритою , то математична модель задачі матиме вигляд: 

                                                                                             (22.1) 

Економічний зміст записаних обмежень полягає в тому, що вся вироблена на фабриках 

продукція має вивозитися до замовників повністю. 

Аналогічні обмеження можна записати відносно замовників: продукція, що може надходити до 

споживача від трьох фабрик, має повністю задовольняти його попит. Математично це 

записується так: 

                                                                                              (22.2) 

Загальні витрати, пов’язані з транспортуванням продукції, визначаються як сума добутків 

обсягів перевезеної продукції на вартості транспортування 1000 од. продукції до відповідного 

замовника і за умовою задачі мають бути мінімальними. Тому формально це можна записати 

так: 

minZ = 4x11 + 4x12 + 2x13 + 5x14 + 5x21 + 3x22 + x23 +  2x24 +  2x31 + + x32 +4x33 +2x34. 

Загалом математична модель сформульованої задачі має вигляд: 

minZ = 4x11 + 4x12 + 2x13 + 5x14 + 5x21 + 3x22 + x23 + 2x24 + 2x31 + x32 + + 4x33 +2x34 

за умов: 
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                                                                                       (22.3) 

 

Розв’язання. Запишемо умови задачі у вигляді транспортної таблиці (табл. 22.2) та складемо її 

перший опорний план у цій таблиці методом мінімальної вартості. 

Таблиця22.2 

 
 

Загальна вартість перевезень продукції згідно з першим опорним планом визначається у такий 

спосіб: 

Z1 = 4 х 110 + 5 х 40 + 1 х 60 + 1 х 40 + 2 х 40 = 820 (ум. од.). 

 

Перший опорний план транспортної задачі вироджений, оскільки кількість заповнених клітинок 

у таблиці дорівнює п’яти, а   (m + n – 1) = 3 + 4 – 1 = 6.  

Для дальшого розв’язування задачі необхідно в одну з порожніх клітинок записати «нульове 

перевезення» так, щоб не порушити опорності плану, тобто можна зайняти будь-яку пусту 

клітинку, яка не утворює замкненого циклу із заповненими клітинами. Наприклад, заповнимо 

нулем клітинку А2В4. Тепер перший план транспортної задачі є невиродженим, і його можна 

перевірити на оптимальність методом потенціалів. 

На основі першої умови оптимальності ui + vj = cij складемо систему рівнянь (для заповнених 

клітин таблиці) для визначення потенціалів першого опорного плану: 
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                                                                                                     (22.4) 

Записана система рівнянь є невизначеною, і один з її розв’язків дістанемо, узявши, наприклад, 

v4 = 0. Тоді всі інші потенціали однозначно визначаються з цієї системи рівнянь: u1 = 5, u2 = 2, 

u3 = 2, v1 = – 1, v2 = – 1, v3 = – 1. Ці значення потенціалів першого опорного плану записуємо у 

транспортну таблицю. 

Потім згідно з алгоритмом методу потенціалів перевіряємо виконання другої умови 

оптимальності ui + vj ≤ cij (для порожніх клітинок таблиці): 

А1B2 : u1 + v2 = 5 + (–1) = 4 = 4; 

А1B3 : u1 + v3 = 5 + (–1) = 4 > 2; 

А2B1 : u2 + v1 = 2 + (–1) = 1 < 5; 

А2B2 : u2 + v2 = 2 + (–1) = 1 < 3; 

А3B1 : u3 + v1 = 2 + (–1) = 1 < 2; 

А3B3 : u3 + v3 = 2 + (–1) = 1 < 4.                                                                        (22.5) 

 

Умова оптимальності не виконується для клітинки А1B3. Порушення D13 = (u1 + v3) – c13 = 4 – 

2 = 2 записуємо в лівому нижньому кутку відповідної клітинки. 

Отже, перший опорний план транспортної задачі неоптимальний. Тому від нього необхідно 

перейти до другого плану, змінивши співвідношення заповнених і порожніх клітинок таблиці. 

Потрібно заповнити клітинку А1B3, в якій є єдине порушення умови оптимальності. Ставимо в 

ній знак «+». Для визначення клітинки, що звільняється, будуємо цикл, починаючи з клітинки 

А1B3, та позначаємо вершини циклу почергово знаками «–» і «+». Тепер необхідно перемістити 

продукцію в межах побудованого циклу. Для цього у порожню клітинку А1B3 переносимо 

менше з чисел хij, які розміщені в клітинках зі знаком «–». Одночасно це саме число хij додаємо 

до відповідних чисел, що розміщені в клітинках зі знаком «+», та віднімаємо від чисел, що 

розміщені в клітинках, позначених знаком «–». 

У даному разі min{60;40}=40, тобто min xij=40. Виконавши перерозподіл перевезень продукції 

згідно із записаними правилами, дістанемо такі нові значення: для клітинки А1B3 — 40 од. 

продукції, а для А2B3 – (60 – 40) = 20 од., а для А2B4 – (0 + 40) = 40 од. Клітинка А1B4 

звільняється і в новій таблиці буде порожньою. Усі інші заповнені клітинки першої таблиці, які 

не входили до циклу, переписуємо у другу таблицю без змін. Кількість заповнених клітинок у 

новій таблиці також має відповідати умові невиродженості плану, тобто дорівнювати (n + m – 

1). 

Отже, другий опорний план транспортної задачі матиме такий вигляд (табл. 22.3): 
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Таблиця 22.3 

 

Розрахуємо значення цільової функції відповідно до другого опорного плану задачі: 

Z2 = 4 х 110 + 2 х 40 + 1 х 20 + 2 х 40 + 1 х 40 + 2 х 40 = 740 (ум. од.). 

Новий план знову перевіряємо на оптимальність, тобто повторюємо описані раніше дії. Другий 

опорний план транспортної задачі також неоптимальний (має місце порушення для клітинки 

А3B1). За допомогою побудованого циклу, виконавши перехід до третього опорного плану 

транспортної задачі, отримуємо табл. 22.4: 

Таблиця 22.4 

Ai 
Bj 

ui 
b1 = 110 b2 = 40 b3 = 60 b4 = 80 

a1 = 150 

4 

90 

4 2 

60 

5 

u1 = 2 

a2 = 60 

5 3 1 2 

60 
u2 = 0 

a3 = 80 

2 

20 

1 

40 

4 2 

20 
u3 = 0 

vj v1 = 2 v2 = 1 v3 = 0 v4 = 2   

Визначимо загальну вартість витрат на транспортування продукції згідно з третім опорним 

планом: 

Z3 = 4 х 90 + 2 х 60 + 2 х 60 + 2 х 20 + 1 х 40 + 2 х 20 = 720 (ум. од.). 

Перевірка останнього плану на оптимальність за допомогою методу потенціалів показує, що він 

оптимальний. Тому: 
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.                                                                                            (22.6) 

За оптимальним планом перевезень перший замовник отримує 90 тис. од. продукції з першої 

фабрики та 20 тис. од. — з третьої. Другий споживач задовольняє свій попит за рахунок 

виробництва та перевезення 40 тис. од. продукції з третьої фабрики і т. д. При цьому загальна 

вартість перевезень всієї продукції є найменшою і становить 720 ум. од. 

Заняття № 24. Транспортна задача за критерієм часу 

Транспортна задача за критерієм часу виникає під час перевезення термінових вантажів, 

наприклад, продуктів, які швидко псуються, в надзвичайних ситуаціях тощо, коли загальна 

вартість перевезень має другорядне значення, а на перше місце виходить час.Як і для класичної 

транспортної задачі, маємо m постачальників із запасами однорідного вантажу в кількості a1, a2, 

am та n споживачів, яким цей вантаж треба доставити в обсязі b1, b2, bn. Припустімо, щоmn,  

виконується умова балансу: 2 at = 2bj.  

Позначимо через Ху обсяг вантажу, що перевозиться від z'-ro постачальника j-му споживачеві. 

Відомий також час ty (i = 1, m; j = 1, n), за який вантаж перевозиться від z'-ro постачальника j-

му споживачеві, й допускається, що він не залежить від обсягів перевезень Ху. 

Треба скласти такий план перевезень, щоб повністю вивезти запаси всіх постачальників, цілком 

задовольнити потреби всіх споживачів, а час доставки вантажу був мінімальний. Складемо 

математичну модель розв'язання такої управлінської проблеми. Система обмежень цієї задачі не 

відрізняється від системи обмежень класичної транспортної задачі. Позначимо через T 

максимальну величину з усіх можливих значень ty, що відповідають ненульовим перевезенням 

(ху> 0): T = max t". 

Критерієм оптимальності плану перевезень є мінімальна тривалість усіх перевезень. Отже, 

математична модель має вигляд: 

T = maxty -" min; 2 ху<ai, i = 1, m; m< 2 Ху ^ bj , j = 1, n;1=1 

Ху > 0, i = 1, m; у = 1, n.                       (24.1) 

Транспортна задача за критерієм часу не належить до задач лінійного програмування, оскільки 

її цільова функція не лінійна від змінних Ху.  

Розв'язування цієї задачі можна звести до послідовного розв'язання декількох задач лінійного 

програмування.Транспортну задачу можна сформулювати та розв'язати за декількома 

критеріями якості. Такі задачі називаються задачами багатокри-теріальної або векторної 

оптимізації. При їх розв'язуванні існує три основні проблеми щодо: 

 а) вибору принципу оптимальності, за яким можна вирішити, чому один розв'язок кращий за 

інший; 

 б) визначення вагових коефіцієнтів кожного показника якості, за якими вирішується, які 

показники важливіші, а які - менш важливі, причому сума ваговихnкоефіцієнтів дорівнює 

одиниці: 2аi = 1  

в) нормування чи нормалізація і=і (масштабування) критеріїв, адже в задачах векторної 

оптимізації часто розглядаються показники, які мають різний масштаб та одиниці вимірювання, 

тому, щоб порівняти показники між собою, їх треба звести до однакових одиниць вимірювання 

або зробити безрозмірними. 

Двокритеріальна транспортна задача, де критеріями якості виступають загальна вартість 

перевезення вантажу та загальний час перевезення, має такий вигляд: 

F (X) = {L( X), T (X )}→min; mnL(X) = Т^ЦСуХу →min; mnT(X) = tjXij →min ( 24.2) 

де c j, t j - вартість і час перевезення одиниці вантажу від i-го постачальника j-му споживачеві. 

Через D тут позначено допустиму множину розв'язків, що описується системою 

2 Xj<at, i = 1, m; m -- Z xij>bj, j =1, n; Xj> 0, i = 1, m; j = 1, n.           (24.3) 
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Одразу досягнути найкращого результату за всіма показниками, як правило, неможливо, тому 

ця задача зводиться до скалярної транспортної задачі за допомогою згортки критеріїв якості до 

одного критерію: 

F(X) = а, L(X)~Lmin + а2 T{X)~Tmin ^ min, LmaxLminTmaxTmin , 

де Ашп = тіпДХІтж = тах ДХX;  Ттіп = ІП Т (Х)' Ттах = Т (Х).                  (24.4) 

Узагальнений критерій і (Х включає нормалізацію критеріїв якості й ураховує важливість 

критеріїв за допомогою коефіцієнтів ваги а1 та а2, які може змінювати особа, що приймає 

управлінські рішення для збільшення (зменшення) важливості критеріїв. Після отримання 

скалярної транспортної задачі вона розв'язується стандартними методами. 

 

Заняття 25-28. Творча лабораторія 

Транспортна задача: Припустимо, що існує m-постачальників з запасом вантажу відповідно та 

n-споживачів, з потребами b1…bn. Загальні запаси = загальним потребам (∑ai=∑bj) ;C=(Cij)mn де 

Сij- означає вартість перевезення одиниці вантажу від I постачальника до j споживачя, треба так 

організувати перевезення вантажу, щоб задовільнити усіх постачальників та споживачів. Для 

розв'язку такої задачі вводяться змінні X=(Xij)mn де Xij- кількість вантажу яка перевозиться від 

"i” постачальника до j споживачя 

z= CijXij ; ∑xij=ai, i=1,m; ∑xij=bjj=1,n ; xij≥0; i=1,m; j=1,n. 

Задача планування виробництва:Припустимо існує m:S1…Sm- ресурсів з яких треба 

виготовити n:P1…Pn продукції , відомі запаси ресурсів b1…bn і задана матриця С=(С1...Сn), Cj- 

прибуток від реалізації одиниці; A=(aij) де aij- кількість ресурсу і яке іде на виготовлення 

одиниці „і” продукції, треба так організувати виготовлення з наявних ресурсів, щоб 

максимізувати прибуток. Введемо змінні Xj ;j=1,n; де xj означає кількість випущеної продукції. 

z= ∑cjxj→max; ∑aijxj≤bi, i=1,m; xj≥0, j=1,n. 

Задача складання раціону: Припустимо для відгодівлі худоби використовують n: P1…Pn 

різних кормів в цих кормах знаходжуються поживні речовини в кількості m:S1…Sm,необхідно 

мінімізувати кількість кожної з них b1…bn. Задана матриця C=(C1…Cn), j=1,n; де Сj-вартість 

одиниці корму. A=(aij)mn де aij– кількість споживних речовин і-типу,які знаходяться від одиниці 

j-корму. Треба так організувати відгодівлю худоби.щоб мінімізувати загальні витрати і 

забезпечити худобу необхідною кількістю споживних речовин.Для постановки задачі вводяться 

змінні xj j=1,n-кількість корму відповідного j- типу: 

z=∑Cjxj→min 

∑aijxj≥bi , i=1,m 

Aj≥xj≥Aj
0
, j=1,n. 

Задача про розкрій матеріалів: Припустимо існує теоритичнонебмежена кількість деякого 

мірного матеріалу, з якого треба виготовити m типів заготовок, припустимо існує nспособів 

розкрою даного матеріалу. Задана матриця Сi=(C1…Cn) де Сi означає відходи з одиниці мірного 

матеріалу при використанні j способу розкрою.Задана матриця B=(b1…bm) bi,i=1,m- min 

необхідної кількості заготовок „і”типу,задана матриця А=(aij)mn aij-кількість заготовок „і”типу 

які отримуються з одиніці мірного матеріалу за j способом розкрою,треба так 

оргонізуватирозкрой щоб, min загальні відходи,введемо змінні xj-кількість мірного матеріалу 

який розкроюється за j способом. Z=∑cjxj→min ; ∑xj≥0 j=1,m; ∑aijxj≥bi i=1,m. 
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