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18. ДИСКРЕТНІ МЕТОДИ 
ОПТИМІЗАЦІЇ 

ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО 
ПРОГРАМУВАННЯ 

 
Метою даного аналізу є спрощення розрахунків при дискретному 

програмуванні та розробка універсальних ітераційних методів для 
оптимізації лінійних чи нелінійних багатокритеріальних процесів з 
математичною моделлю у вигляді 

min;)( →XFe  ,0)( ≤Xgi   (18.1) 

де X = {x1, x2, ..., xj, ..., xn} – вектор вхідних змінних; e = 1, 2, ..., E, j = 1, 
2, ..., n, i = 1, 2, ..., m – порядкові номери функцій мети Fe(X), 
змінних xj та нерівностей-обмежень gi(X) ≤ 0, включаючи однозначні 
нечіткі обмеження [68]. 
Дискретна сітківка спостереження виходу. Якщо змінювати 

значення вільного члена однієї функції мети F(X) від максимального 
значення (воно позначене цифрою 100 % і точкою «С» – рис. 18.1) до 
мінімального значення (воно позначене цифрою 0 % і точкою «0»), то 
отримуємо номограму. Подібні номограми розглянуті в [56] для розв’язку 
багатокритеріальних двомірних задач лінійного програмування. Таким 
чином, на межевих точках ділянки існування рішень (ДІР), яка виділена 
сірим кольором, функція мети поступово змінюється від 0 % до 100 %. 
Якщо отримати координати ряду точок на границі існування рішень, то 
сукупність координат точок з найліпшими величинами функцій мети 
дозволять виділити в ДІР оптимальну множину точок. Це стосується 
задач лінійного та нелінійного програмування, для яких оптимальна 
точка функції мети )(XF  знаходиться ззовні ДІР. 

Розглянемо дві дискретні сітківки спостереження осей на прикладі 
двомірної моделі (рис. 18.1). Для цього осям {x1; x2}, які існують 
паралельно, уводимо довільну допоміжну цілочислову дискретну систему 
координат спостереження { y1; y2} з власною метрикою, яка охоплює 
по осях {x1; x2} ділянку існування рішень ABCDE0  (вона помічена сірим 
кольором). Дискретність осей {y1; y2} у даному випадку означає, що 
кожна одна цілочислова одиниця осі yj може вміщувати один з наступних 
варіантів значень діапазонів відповідної нецілочислової координати хj: 
будь-який діапазон чисел (цілочисловий чи нецілочисловий), дробове 
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число, цілочислову одиницю (ці числові діапазони можуть бути різними 
для різних осей yj). Можна вважати, що цілочисловим значенням дискретної 
системи координат спостереження {y1; y2} однозначно відповідають 
дискретні нецілочислові значення осей {x1; x2}, які будемо помічати як 

}.;{ 21
CC xx  Тобто дискретну систему координат спостереження {y1; y2} 

можна також розглядати як цілочислові порядкові номери дискретних 
значень осей {x1; x2}. 

 

 
Рис. 18.1. Зміна значень функції мети F(X) на границях ділянки рішень 

 
Паралельно осям {y1; y2} проводимо першу дискретну сітківку 

спостреження осі y1 у вигляді прямої AS та другу дискретну сітківку 
спостреження осі у вигляді прямої ES для осі y2, на які проектуються 
цілочислові значення осьових координат спостереження {y1; y2} та 

нецілочислові дискретні значення осей {x1; x2} у вигляді }.;{ 21
CC xx  

Показані пунктиром прямі ліній спостереження в координатній 
системі { y1; y2} (вони проходять паралельно до осей координат {y1; y2} 
і позначені цифрами 0T...4T для осі y1 та 5

T...9T для осі y2) пересікають 
поверхню ДІР та сітківку спостереження ES та AS. Внаслідок випуклості 
ДІР ми завжди будемо мати лише одну точку перетину границі ДІР 
кожною окремою прямою лінією спостереження 0T...9T (але, як бачимо 
з рис. 18.1, ДІР може мати й деяку невипуклість форми, і однаково 
можна отримати лише одну точку перетину границі ДІР). Таким чином 
можна розглядати навіть деякий клас невипуклих ДІР. 
Кожна сітківка спостережень складається з дискретної системи прямих 

ліній спостереження (0T...4T для осі y1 та 5
T...9T для осі y2), кожна з яких 

пересікає ДІР в одній точці. Визначення координат цієї точки дозволяє 
розрахувати усі функції мети та оцінити напрямок руху до їх взаємного 
узгодження. 
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У загальному випадку для вектора вхідних змінних X = {x1; x2; ...; xm} 
ми повинні виділити одну розрахункову вісь (наприклад, вісь x1); з 
обмежень gi(X) ≤ 0 при заданих фіксованих дискретних значеннях 

}...;;;{ 32
C
n

CС xxx  розрахувати x1i і серед отриманих i = 1, ..., m значень 

x1i обрати її найменшу величину .1
Tx  Нерівність, яка не вміщує x1, не 

бере участі у визначенні його значення, але використовується в 
розрахунках для перевірки, чи дотримується нерівність при інших 

заданих значеннях координат }...;;;{ 32
C
n

CС xxx . У результаті ми отри-

муємо точку перетину прямої лінії спостереження з поверхнею ДІР 

};...;;{ 21
C
n

CTT xxxX = . Для цієї точки ми повинні розрахувати усі функції 

мети. Це дозволяє виділити сукупність точок з найліпшими значеннями 
функції мети і через їх координати визначити множину ДІР з розумним 
компромісом між критеріями. 
Таким чином, сітківка спостереження ES використовується, якщо 

обирається основною вісь спостереження y1 (тобто розраховується 

координата Tx1  при заданих значеннях Cx2 ). Для цього застосовуються 

прямі спостереження 0T...4T: підставляємо в обмеження-нерівності значення 

constxy C == 22  і серед кількох отриманих значень для різних нерівностей 

обираємо найменшу величину .1
Tx  Для отриманої точки з координатами 

};{ 21
CT xx розраховуємо усі функції мети ).(XFe  

Сітківка спостереження AS використовується, якщо обирається 

основною вісь спостереження y2 (розраховується координата 
Tx2  при 

заданих значеннях Cx1 ). Для цього застосовуються прямі спостереження 

5T...9T: підставляємо в обмеження-нерівності значення constxy C == 11  

і серед кількох отриманих значень для різних нерівностей обираємо 

найменшу величину .2
Tx  Для отриманої точки з координатами };{ 21

TC xx  

розраховуємо усі функції мети Fe(X). 
Кількість осей цілочислових координат спостереження yj дорівнює 

кількості змінних xj. При цьому для аналізу можна обирати лише одну 

основну вісь спостереження yj, для якої розшукується значення ,T
jx  а 

оптимум функції мети ми розшукуємо при зміні інших значень .C
jx  

Сітківка спостереження виходу для тримірних задач складається з трьох 
площин, для чотирьохмірних задач – з чотирьох гіперплощин і т. д. 
Одну з цих площин, яка належить відповідній осі, можна обирати 
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для розрахунків: сукупність їх дискретних координат у вигляді 

};...;;...;{ 1
C
n

T
j

CT xxxX =  надає можливість за нерівностями 0)( ≤Xgi  

визначити найменшу координату .T
jx  

Починати розрахунки бажано з кутової точки осей xj ДІР з 
найліпшими значеннями функцій мети. Можлива організація випадкового 
пошуку оптимуму по сітківці yj. 
Таким чином, кожна цілочислова поверхня спостереження yj має на 

поверхні ДІР: точку перетину з координатами спостереження TX  = 

;}...;;...;;;{ 21
C
n

T
j

CC xxxx  цілочислові значення координат точки перетину 

границі ДІР YT = }...;;...;;;{ 21
C
n

T
j

CC yxyy  (тут значення T
jx  звичайно є 

нецілочисловим); значення усіх функцій мети для точки перетину з 
границею ДІР Fe(X). 
У результаті можна виділити сукупність точок з найліпшими 

значеннями функції мети і через їх координати виділити ту оптимальну 
множину точок ДІР, яка має ліпші значення функцій мети з розумним 
компромісом між ними. Очевидно, що розрахунки бажано починати з 
кутової точки на осях {x1; x2}, яка має найкраще значення функції 
мети, і з зупинкою розрахунків при погіршенні значення функції мети. 
Тобто ми не повинні переглядати усі можливі комбінації за заданими 
координатами {y1; y2; ...; yn}. 
Для сукупності точок з найліпшими значеннями функції мети можна 

отримати математичну модель за методом найменших квадратів, планування 
експериментів, однозначних нечітких систем [57; 58]. 

Відомо, що округлення T
jx  у векторі TY  = }...;;...;;;{ 21

C
n

T
j

CC yxyy  

до найближчого дискретного значення може не дати оптимального 
дискретного рішення. Разом з тим слід сказати, що, якщо воно може не 
дати точного оптимального цілочислового рішення, то в усякому разі 
отримане рішення не є найгіршим. 
Як відомо, окремий клас методів оптимізації складають методи прямого 

пошуку [49] (типу Хука-Дживса, Нелдера-Міда, Давідсона-Флетчера-
Пауела та ін.), які розглядають функцію мети без обмежень. Якщо ми 
задамося значеннями універсумів вхідних змінних, то (знаючи функції 
мети в початках та на кінцях універсумів) для кожної ліній спостереження 
0T...9T (рис. 18.1) ми можемо всередині відрізків ліній спостереження 
визначити функції мети з наступним пошуком узгодженого оптимуму, 
наприклад, діленням відрізків за методом «золотого перетину» [49]. 
Алгоритм розрахунків: 
1. Рішення можна отримати, якщо виконувати розрахунки за однією 

будь-якою площиною спостереження. Але рекомендується обрати 
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площину спостереження осі xk, яка має найліпшу кутову точку серед 
осей ДІР. Це означає, що координату цієї осі xk розраховуємо, а усі інші 

координати задаються у вигляді фіксованих значень C
jx  при j ≠ k. 

2. По черзі змінюємо одну координату C
jx  на )( C

j
C
j hx +  (де C

jh  – 

дискретність осі C
jx ). Кількість подібних змін дорівнює (n – 1) і для 

кожної такої зміни m разів розраховуємо величину xk за нерівностями 
gi(X) ≤ 0, з яких обираємо одне, найменше значення. Загальна кількість 
таких розрахунків дорівнює (n – 1) · m. 

3. Якщо знайшли ліпшу точку з розумним компромісом між функціями 
мети, то вважаємо її новою точкою спостереження xk з продовженням 
розрахунків згідно з п. 2. 

Приклад розв’язання задачі лінійного програмування. Розглянемо 
спочатку розв’язок задачі лінійного програмування з однією функцією мети 

max;3238 4321 →+++= xxxxF  (18.2) 

;2000328 321 ≤++ xxx  (18.3) 

;800326 4321 ≤+++ xxxx  (18.4) 

;200235,1 431 ≤++ xxx  (18.5) 

4,3,2,1,0 =≥ jx j  

з оптимальним рішенням, отриманим за симплексним методом: 

;3501=optF  ;01 =optx  ;3502 =optx  ;03 =optx  .1004 =optx  З нерівностей 

(18.3)-(18.5) випливає, що вхідні змінні xj мають по осях максимальні 

значення ;3,133max
1 =x  ;400max

2 =x  ;6,66max
3 =x  ,100max

4 =x  які обмежу-
ють ДІР, з відповідними функціями мети 

max
1xF (х1; х2; х3; х4) = max

1xF (133,3; 0; 0; 0) = 1065; max
2xF (0; 400; 0; 0) = 1200; 

max
3xF (0; 0; 66,6; 0) = 133,3; max

4xF (0; 0; 0; 100) = 300. 
Діапазони зміни осей координат спостереження yj візьмемо рівними 

відповідним цілим числам максимального значення по осях xj, тобто 
max
jy  = :max

jx  ,133max
1 =y  ,400max

2 =y  ,66max
3 =y  .100max

4 =y  Особливих 

застережень щодо визначення максимального значення max
jy  немає. 

Цю величину можна брати або рівною чи кратною округленому цілому 

значенню ,max
jx  або довільною і різною для різних осей. Її слід розглядати 

лише як необов’язковий для виконання намір обмеження можливого 
атомарного досліджуваного об’єму оптимальної частини ДІР, бо при 
практичних розрахунках розглядаються лише обрані комбінації зі 
значеннями yj. 
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Дані розрахунків наведені в табл. 18.1. При цьому: 
– розрахунки починаємо з точки з найліпшим значенням функції 

мети 2001)0;0;400;0(max
2 =xF  при початкових значеннях ,00

1 =y  ,4000
2 =y  

,00
3 =y  .00

4 =y  Основний принцип пошуку полягає в тому, що як тільки 

виявляється точка з найліпшою функцією мети, потрібно саме цю точку 
обстежити на оптимум шляхом визначення функцій мети усіх сусідніх 
по відношенню до неї точок із заданою мірою дискретності. Це дозволяє 
або визначити нову, найкращу точку, або визначити оптимальну частку 
ДІР, або отримати ітераційний розв’язок задачі (з розумними співвідно-
шеннями між функціями мети). 

– дискретність визначимо на рівні ∆yj = 50;  
– задаємось цілочисловими значеннями точки спостереження 

};;{ 431
CCC yyy  і підставляємо відповідні їм змінні };;;{ 4321

CCTC xxxx  в 

обмеження (18.3)-(18.5) і визначаємо нецілочислові величини Tx1  з 

відповідним знаком обмеження; для знака обмеження «≤» серед трьох 
значень (за кількістю обмежень-нерівностей) обираємо найменшу величину 

.1
Tx  Якщо маємо знак обмеження «≥», то серед обмежень з цим знаком 

обираємо найбільше значення T
Gx1  (при цьому повинні отримати T

Gx1  ≤ Tx1 ). 

Вектор };;;{ 4321
CCTCT xxxxX  і надає координати точки перетину з 

поверхнею ДІР прямих ліній спостереження. Для отриманої точки 

};;;{ 4321
CCTCT xxxxX  розраховуються усі функції мети з наступним 

переміщенням у бік зваженого оптимуму. 
 

Таблиця 18.1 
Розрахунки значень функції мети задачі (2)-(5) для осі розрахунку x2 

№ Cx1  T
ix2  Cx3  Cx4  F  Нерівність Примітка 

1 
0 ≤ 1000 0 0 – (18.3) 

Початок розрахунків: 
кутова точка осі x2 

0 ≤ 400* 0 0 1200 (18.4) 
0 – 0 0 – (18.5) 

2 
50 ≤ 800 0 0 – (18.3) 

Пошук навколо точки T
ix2  = 

400, згідно з найліпшою 
точкою п. 1, зміною значення 

C
jx  при j ≠ 2 

50 ≤ 250* 0 0 1150 (18.4) 
50 – 0 0 – (18.5) 

3 
0 ≤ 925 50 0 – (18.3) 
0 ≤ 325* 50 0 1075 (18.4) 
0 – 50 0 – (18.5) 

4 
0 ≤ 925 0 50 – (18.3) 
0 ≤ 375* 0 50 1275 (18.4) 
0 – 0 50 – (18.5) 
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Закінчення таблиці 18.1 

5 
50 ≤ 800 0 50 – (18.3) 

Пошук навколо точки T
ix2  = 375, 

згідно з найліпшою точкою п. 4, 

зміною значення C
jx  при j ≠ 2 

50 225* 0 50 825 (18.4) 
50 – 0 50 – (18.5) 

6 
0 ≤ 925 50 50 – (18.3) 
0 ≤ 300* 50 50 1150 (18.4) 
0 – 50 50 – (18.5) 

7 
0 ≤ 1000 0 100 – (18.3) 
0 ≤ 350* 0 100 1350 (18.4) 
0 – 0 100 – (18.5) 

8 
50 ≤ 800 0 100 – (18.3) 

Пошук навколо точки T
ix2  = 350, 

згідно з найліпшою точкою п. 7, 

зміною значення C
jx  при j ≠ 2.  

У п. 10 забороняються розрахунки 
за нерівністю (18.5). 

50 ≤ 200* 0 100 1300 (18.4) 
50 – 0 100 – (18.5) 

9 
0 ≤ 925 50 100 – (18.3) 
0 ≤ 225* 50 100 1075 (18.4) 
0 – 50 100 – (18.5) 

10 
0 ≤ 1000 0 150 – (18.3) 
0 ≤ 325 0 150 – (18.4) 
0 – 0 150 – (18.5) 

 

У табл. 18.1 обрані значення T
ix2  позначені зірочками. Внаслідок 

того, що в обмеженні (18.5) немає змінної х2, то воно не застосовується 
для його визначення і використовується лише для перевірки обмеження за 
іншими змінними. 

Розв’язання задачі нелінійного програмування. Якщо яка-небудь 
нерівність обмеження з (18.3)-(18.5) є нелінійною і має вигляд 

,000202
4

2
3

2
2

2
1 ≤+++ xxxx  (18.6) 

то для визначення координати перетину прямої лінії Tx2  з поверхнею 
ДІР використовуємо залежність 

.00020)()()()( 2
4

2
3

2
2

2
1 =+++ CCTC xxxx  

З отриманих точок перетину з обмеженнями-нерівностями обираємо 
одну з найменшими значеннями координати і отримуємо точку перетину 

з поверхнею ДІР }.;;;{ 4321
CCTCT xxxxX  Можна також застосувати ітераційне 

визначення величини .2
Tx  

Розглянемо розв’язок задачі нелінійного програмування 
max;15312024 2

2
2
121 →−−+= xxxxF  (18.7) 

;644 2
2

2
1 ≤+ xx  (18.8) 

;2434 21 ≤+ xx  (18.9) 

2,1,0 =≥ jx j  
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З нерівностей (18.8)-(18.9) випливає, що вхідні змінні xj мають по 

осях максимальні значення ;6max
1 =x  ,4max

2 =x  які обмежують ДІР, з від-

повідними функціями мети ;36)0;6();( max
121

max
1 == xx FxxF  .240)4;0(max

2 =xF  

Візьмемо за основну вісь спостереження x1 і зведемо розрахунки в 
табл. 18.2. 

 
Таблиця 18.2 

Розрахунки значень функції мети задачі (18.7)-(18.9) для осі 
спостереження x1 

№ T
ix1  Cx2  F  Нерівність 

1 
≤ 8 0 – (8) 

≤ 6* 0 36 (9) 

2 
≤ 0* 4 240 (8) 

≤ 3 4 – (9) 

3 
≤ 1,78* 3,9 273 (8) 

≤ 3,075 3,9 – (9) 

4 
≤ 2,5* 3,8 280,7 (8) 
≤ 3,15 3,8 – (9) 

5 
≤ 3,87 3,5 – (8) 

≤ 3,375* 3,5 283,1 (9) 

6 
≤ 5,29 3 – (8) 

≤ 3,75* 3 272,8 (9) 

7 
≤ 4,80 3,2 – (8) 

≤ 3,60* 3,2 278 (9) 

8 
≤ 3,69 3,55 – (8) 

≤ 3,34 3,55 283,6 (9) 

9 
≤ 3,49 3,6 – (8) 

≤ 3,3* 3,6 284,1 (9) 

10 
≤ 3,32 3,64 – (8) 

≤ 3,27 3,64 284,4 (9) 

11 
≤ 3,27 3,65 – (8) 

≤ 3,26 3,65 284,5 (9) 

12 
≤ 3,22 3,66 284,48 (8) 
≤ 3,25 3,66 – (9) 

 
Згідно з розрахунками табл. 18.2 ітераційне рішення дорівнює: x1 = 

3,26; x2 = 3,65; F = 284,5. 
Графоаналітичний розрахунок задачі має вигляд рис. 18.2. 
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Рис. 18.2. Задача нелінійного програмування 

 
Розв’язання задачі прямого пошуку. Для визначення оптимуму за 

методом прямого пошуку (без обмежень) задамося значеннями універсумів 
вхідних змінних і (діленням відрізків спостереження, наприклад, за 
методом «золотого перетину» [38]) визначаємо одну координату xk при 
заданих інших координатах точок на прямій спостереження з наступним 
визначенням випуклих чи увігнених функцій мети та зменшенням 

універсумів по їх координатах, або зменшенням кроків по .C
jx  Можна 

також отримати розв’язок, якщо функції мети надати вигляд рівності з 
деяким значенням вільного члена і розглядати її як поверхню, з якою 
перетинаються лінії спостереження. 
Для нелінійних функцій мети є небезпека потрапити в точки локальних 

мінімумів, наприклад, для функції мети 

min,)2()( 2
1

2
21 →−+−= xxxFAB  

локальні мінімуми якої можна уявити собі як «яри», «дно» яких позначене 
прямими A та B, що перехрещуються в точці C глобального мінімуму 
(рис. 18.2). 
 

 
Рис. 18.2. Уявлення поверхні функції FAB 

 
Висновки. 1. Розглянуті два універсальні ітераційні методи оптимізації 

задач лінійного та нелінійного програмування для кількох функцій мети 
дійсних змінних Fe(X) → min, X = {x1, x2, ..., xn}, e = 1, 2, ..., E:  

– метод з використанням обмежень gi(X) ≤ 0, i = 1, 2, ..., m;  
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– метод прямого пошуку для сукупності квадратичних функцій 
мети без урахування обмежень при заданних максимально можливих 
універсумів вхідних змінних. 

2. Методи дозволяють оптимізувати (у тому числі й випадковим 
чином та при деякій невипуклості ДІР) модель математичного програмування 
з розумним компромісом між кількома лінійними чи нелінійними 
квадратичними функціями мети. Форма ДІР може визначатись лінійними, 
нелінійними та однозначними нечіткими обмеженнями. 

3. Методи дозволяють робити скорочений перебір усіх комбінаторних 
можливостей по координатах з можливістю дискретної зміни кроків 
пошуку. 

4. Використання методів однозначних нечітких систем дозволяє 
розглядати задачі оптимізації змішаного характеру, коли частка обмежень 
системи встановлюється експертами або на різному рівні дискретності 
(до отримання «точного» ітераційного рішення за одними змінними та 
дискретного за іншими змінними) та з використанням однозначних 
нечітких обмежень. 


