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ІТЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ 

ДИСКРЕТНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ З ЛІНІЙНИМИ НЕРІВНОСТЯМИ 
 
 

Розроблений багатокритеріальний дискретний метод оптимізації матема-
тичної моделі з упорядкованим розміщенням значень лінійних чи нелінійних 
функцій мети на поверхні ділянки існування рішень при лінійних обмеженнях. 

Ключові слова: ітераційний метод, дискретні задачі, математичне 
програмування, лінійні нерівності. 

 
Разработан многокритериальний дискретний метод оптимизации матема-

тической модели с упорядоченным размещением значений линейных или 
нелинейных функций цели на поверхности участка существования решений при 
линийных ограничениях. 

Ключевые слова: итерационный метод, дискретные задачи, матема-
тическое программирование, линейные неравенства. 

 
The multicriterial numerical discrete method is developed for optimization of 

mathematical models with regularized nonlinear or linear goal functions and linear 
restraints in Operations Research. 

Key words: iteration method, discrete tasks, mathematical programming, linear 
inequalities. 

 
 
Недоліком існуючих ітераційних методів оптимізації задач дослідження операцій [1] є 

розгляд точок в середині і зовні випуклої ділянки існування рішень (ДІР), достатня складність 
визначення координат точок на поверхні ДІР і неупорядкованість їх розміщення. Все це 
ускладнює процес оптимізації. Затруднення виникають також, коли при проектуванні потрібно 
мати дискретні, цілочислові та точні рішення в одній задачі по різних координатах. Наприклад, 
відстань між шпангоутами на судні може мати дискретні задані значення, а товщина обшивки 
судна повинна визначатись ітераційно точно [2]. 

Метою аналізу є усунення вказаних недоліків на базі розробленого ітераційного дискретного 
метода для оптимізації задач дослідження операцій [1, 2, 3]. 

                                                     min;max/)( →XFe ,0)( ≤Xg i     (1) 

де },...,,...,,{ 21 nj xxxxX =  – вектор вхідних змінних; Ee ,...,2,1= , nj ,...,2,1= , mi ,...,2,1=  – 

порядкові номери лінійних чи нелінійних монотоних функцій мети )(XFe , змінних jx  та 

лінійних нерівностей 0)( ≤Xg i .  

Якщо змінювати значення вільного члену однієї функції мети )(XF  від максимального 

(100 %) до мінімального (0 %) значення, то отримуємо номограму для розв’язку двомірної 
задачі нелінійного програмування (рис. 1), з якої видно, що в ділянці існування рішень (ДІР) 

ABCDF0 , що виділена сірим кольором, існує множина дискретних точок з найліпшими 

величинами функцій мети. Дозволений діапазон значень змінної max...0 jj xx =  визначається як 

мінімальна розрахована величина з обмежень 0)( ≤Xg i , коли усі інші змінні дорівнюють 

нулю. Для отримання дискретної упорядкованої сітківки спостереження функцій мети, 
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паралельно осям },{ 21 xx  вводимо цілочислову систему координат },{ 21 yy , яку можна 

розглядати як порядкові номери дискретних значень },{ 21
CC xx  осей },{ 21 xx . 

 

 
Рис. 1. Зміна значень функції мети F(X) на границях ділянки рішень 

 

Кількість осей цілочислових координат jy  та кількість сітківок спостережень дорівнюють n 

(кількості змінних jx ). Масштаб кожної осі jy  обирається окремо, і її одиниція може 

вміщувати один із варіантів диапазонів координати jx : будь-який диапазон чисел 

(цілочисловий чи не цілочисловий), дробове число, цілочислову одиницю. Паралельно осям 

},{ 21 yy  проводимо пунктирні лінії спостреження ( TT 4...0  для осі 1y  та TT 9...5  для осі 2y ), 

кожна з яких пересікає поверхню ДІР в одній точці спостереження. Дві лінії спостреження 

AS та ES , на які проектуються цілочислові значення осьових координат },{ 21 yy  та дискретні 

значення },{ 21
CC xx  осей },{ 21 xx , складають дві сітківки спостережень. Для вектора вхідних 

змінних },...,,{ 21 nxxxX =  звичайно використовують лише одну сітківку спостережень (з n 

можливих), яка належить до відповідної осі jx  і призначена для розрахунків не дискретного 

значення однієї змінної T
jx  (інші змінні є дискретними і задаються з сітківки спострежень). В 

точках пересічення ліній спостереження ( TT 4...0  або TT 9...5 ) з границею ДІР можна 

розрахувати усі функції мети та оцінити в діалоговому режимі напрямок руху до оптимуму по 
поверхні ДІР.  

При визначенні, наприклад, змінної Tx1  усі інші змінні задаються як фіксовані дискретні 

значення constxC
j =  з відповідної сітківки спостережень; далі для кожного обмеження 

0)( ≤Xgi  розраховують T
ix1  і серед розрахованих mi ,...,1=  недискретних значень T

ix1  обрають 

найменшу величину  01 ≥Tx . В результаті ми отримуємо координати точки пересічення лінії 

спостереження з випуклою поверхнею ДІР },...,,{ 21
C
n

CTT xxxX =  (нерівність, яка не вміщує 1x , 

не приймає участь у визначенні його значення T
ix1 , але використовується для перевірки, чи 

дотримується нерівність при заданих значеннях координат },...,,{ 32
C
n

CС xxx ). Для цієї точки TX  

на поверхні ДІР розрахувуються усі лінійні чи нелінійні функції мети. Це дозволяє виділити 
сукупність точок з найліпшими значеннями функції мети і визначити напрямок подальшої 
оптимізації.  

Спочатку застосовують великі кроки ітераційного переміщення (наприклад, вони можуть 

дорівнювати третині найбільшого можливого значення max
jx ), які поступово зменшують. В 

результаті можна виділити ділянку ДІР з розумним компромісом між функціями мети  і 
організувати найліпший напрямок переміщення до оптимуму. Точку оптимуму бажано 
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перевірити по відношенню до сусідніх точок із заданим мінімальним кроком дискретизації. 
Приклад можливого алгоритму розрахунків:  

1. З нерівностей 0)( ≤Xg i  визначаємо максимальні значення вхідних змінних max
jx , які 

обмежують ДІР. Максимальний (початковий) дискретний крок обираемо, наприклад, рівним 

max

3

1
j

C
j xh ≤  з округленням до найближчого меншого дискретного значення. Обираємо одну 

сітківку спостереження (гіперплощину) для осі kx , яка має кутову точку серед осей ДІР з 

найліпшою сукупністью функцій мети. Початкова координата точки цієї осі kx = max
kx , а усі 

інші координати 0=C
jx  при kj ≠ .  

2. Для пошуку частини ДІР з оптимальною сукупністю функцій мети по черзі змінюємо C
jx  

на )( C
j

C
j hx ±  (де max

j
C
j hh ≤  визначає дискретний крок переміщення по осі C

jx ) і для кожної такої 

зміни розраховуємо нову недискретну величину T
kix  по нерівностях 0)( ≤Xg i  (ці нерівності 

замінюємо на рівності), з яких обираємо одне, найменше недискретне значення 0≥T
kx . Для 

отриманої точки },...,,...,,{ 21
C
n

T
k

CC xxxx  з недискретною координатою T
kx  (усі інші – дискретні) 

визначаємо всі функції мети. Точка },...,,...,,{ 21
C
n

T
k

CC xxxx  знаходиться на поверхні ДІР, на якій 

функції мети змінюються монотонно.  
3. В діалоговому режимі відсікаємо значення координат, в яких оптимальність сукупності 

функцій мети погіршується. В результаті для кожної осі отримуємо нові межеві обмеження 
CB
j

CM
j

C
j xxx ...= , які повинні охоплювати хоча б одне задане дискретне значення. В результаті 

продовження розрахунків зі зменшенням кроку отримуєтся спочатку рішення на випуклій 

поверхні ДІР лише з одним недискретним значенням 0≥T
kx . Координату T

kx  бажано обирати 

таку, яка вимагає ітераційно «точного» недискретного визначення.  

4. У разі необхідності визначення «округленого» дискретного значення CT
kx  рішення 

ускладнюється, бо дискретна ДІР є невипуклою і може мати «кутову» точку оптимуму, 
координати якої можуть кардинально відрізнятись від округлених координат оптимуму кутової 
точки на поверхні випуклої конфігурації ДІР (хоча можуть з ними й співпасти). Тому отриману  
оптимальну точку на випуклій поверхні ДІР треба перевірити на оптимальність відносно 
сусідніх точок дискретної поверхні ДІР. Наприклад, можна отримати подальше зменшення 

диапазонів змінних CB
j

CM
j

C
j xxx ...=  введенням в модель додаткових нерівностей, отриманих з 

функцій мети: якщо на випуклій поверхні ДІР відома точка оптимуму },...,,...,,{ 21
C
n

T
k

CC xxxx , 

функція мети max},...,,...,,{ 21 →C
n

T
k

CC
u xxxxF  спрямована до максимуму, а збільшення значення 

T
kx  збільшує її, то округлюємо T

kx  до найближчого меншого дискретного значення CT
kx  і 

вводимо нерівність AxxxxF nku ≥},...,,...,,{ 21 , де },...,,...,,{ 21
C
n

CT
k

CC
u xxxxFA = . У сукупності з 

іншими нерівностями отримуємо зменшену ДІР, яка вміщує оптимальне недискретне та 
дискретне рішення. Далі продовжуємо розрахунки з п. 2.  

Розглянемо розв’язок задачі лінійного програмування  з однією функцією мети 

                                                     max3238 4321 →+++= xxxxF ;    (2) 

                                                           2000328 321 ≤++ xxx ;     (3) 

                                                        800326 4321 ≤+++ xxxx ;    (4) 

                                                           200235,1 431 ≤++ xxx ;     (5) 

4,3,2,1,0 =≥ jx j  
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з оптимальним рішенням 1350=optF ; 01 =optx ; 3502 =optx ; 03 =optx ; 1004 =optx . З нерівностей 

(3) – (5) випливає, що вхідні змінні jx мають по осях максимальні значення 3,133max
1 =x ; 

400max
2 =x ; 6,66max

3 =x ; 100max
4 =x з функціями мети: 

=);;;( 4321
max
1 xxxxFx ;1065)0;0;0;3,133(max

1 =xF  

1200)0;0;400;0(max
2 =xF ; 

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

300)100;0;0;0(max
4 =xF .  

Диапазони зміни осей координат jy  візьмемо рівними відповідним цілим числам 

максимального значення по осях jx , тобто max
jy  = max

jx :  133max
1 =y , 400max

2 =y , 66max
3 =y , 

100max
4 =y . Величину max

jy  можна брати довільною і різною для різних осей; її слід розглядати 

лише як необов’язковий до виконання намір обмеження можливого атомарного досліджуваного 
об’єму оптимальної частини ДІР, бо при практичних розрахунках розглядаються лише обрані 

комбінацій зі значеннями jy .  

Дані розрахунків наведені в табл. 1. В п. 1 розрахунки виконуємо для визначення 

максимального значення координати 400max
2 =x  осі  з кутової точки з найліпшим значенням 

функції мети 1200)0;0;400;0(max
2 =xF  при початкових значеннях 00

1 =y , 4000
2 =y , 00

3 =y , 00
4 =y . 

Крок 50=∆= jyh .  

Таблиця 1 

Розрахунки значень функції мети задачі (2) – (5) для осі розрахунку 2x  

No Cx1  T
ix2  Cx3  Cx4  F  Нерівність Примітка 

0 ≤ 1000 0 0 – (3) 
0 ≤ 400* 0 0 1200 (4) 

1 

0 – 0 0 – (5) 

Початок розрахунків: отримані 
координати }0;0;400;0{  ліпшої кутової 

точки – по осі 2x .  

50 ≤ 800 0 0 – (3) 
50 ≤ 250 0 0 1150 (4) 

2 

50 – 0 0 – (5) 
0 ≤ 925 50 0 – (3) 
0 ≤ 325 50 0 1075 (4) 

3 

0 – 50 0 – (5) 
0 ≤ 925 0 50 – (3) 
0 ≤ 375* 0 50 1275 (4) 

4 

0 – 0 50 – (5) 

Пошук з кроком 50 значення C
jx  при 

2≠j  навколо ліпшої точки 

}0;0;400;0{  згідно п. 1.  
 

50 ≤ 800 0 50 – (3) 
50 ≤ 225 0 50 825 (4) 

5 

50 – 0 50 – (5) 
0 ≤ 925 50 50 – (3) 
0 ≤ 300 50 50 1150 (4) 

6 

0 – 50 50 – (5) 
0 ≤ 1000 0 100 – (3) 
0 ≤ 350* 0 100 1350 (4) 

7 
 

0 – 0 100 – (5) 

Пошук з кроком 50 значення C
jx  при 

2≠j  навколо ліпшої точки 

}50;0;375;0{  згідно п. 4.  
 

50 ≤ 800 0 100 – (3) 
50 ≤ 200 0 100 1300 (4) 

8 

50 – 0 100 – (5) 
9 0 ≤925 50 100 – (3) 

Перевірка з кроком 50 значення C
jx  

при 2≠j  навколо ліпшої точки 

}100;0;350;0{  згідно п. 7  
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0 ≤ 225 50 100 1075 (4) 
0 – 50 100 – (5) 
0 ≤ 1000 0 150 – (3) 
0 ≤ 325 0 150 – (4) 

10 

0 – 0 150 – (5) 

(у п. 10 забороняються розрахунки по 
усіх нерівностях).  
Перевірка показує, що точка 

}100;0;350;0{  згідно п. 7 є опти-
мальною.  

 
Подальший пошук у п. 2-4, а потім у п. 5-7, п. 8-10 полягає у тому, що як тільки серед 

сусідніх точок виявиться точка з ліпшою функцією мети, потрібно саме її обстежити на 

оптимум для осі 2x  шляхом визначення нових координат Cx3  із заданою мірою дискретності та 

перевірити функцій мети усіх сусідніх по відношенню до неї точок. Це дозволяє або визначити 
нову найліпшу точку, або визначити оптимальну частку ДІР, або отримати ітераційний 
розв’язок задачі (з розумними співвідношеннями між функціями мети). Перевірка у п. 8-10 

табл. 1 свідчить про те, що отримане в п. 7 рішення 1350)100;0;350;0(max
1 =xF  є оптимимальним.  

Задаємось цілочисловими значеннями точки спостереження },,{ 431
CCC yyy , підставляємо 

відповідні їм змінні },,,{ 4321
CCTC xxxx  в обмеження (3) – (5) і визначаємо нецілочислові величини 

Tx2  з відповідним знаком обмеження; для знака обмеження «≤» серед трьох значень (по 

кількості обмежень – нерівностей) обираємо найменшу величину Tx2 . Вектор },,,[ 4321
CCTCT xxxxX  

надає координати точки пересічення з поверхнею ДІР прямої лінії спостереження. Для 

отриманої точки },,,[ 4321
CCTCT xxxxX  розраховуються усі функції мети з наступним 

переміщенням у бік зваженого оптимуму.  

В табл. 1 обрані  значення T
ix2  позначені зірочками і виділені сірим фоном. Внаслідок того, 

що в обмеженні (5) немає змінної 2x , воно не застосовується для його визначення і 

використовується лише для перевірки обмеження по інших змінних.  
 
ВИСНОВКИ 
1. Розглянутий дискретний ітераційний метод дозволяє оптимізувати модель 

математичного програмування з розумним компромісом між кількома лінійними чи 
нелінійними функціями мети. Форма ДІР визначається лінійними обмеженнями. Змінні 
можуть мати різні рівні дискретності.  

2. Перевага методу полягає в отриманні координат точок на поверхні ДІР (немає точок в 
середині чи зовні ДІР) з їх упорядкуванням по сітківці спостережень. Це дозволяє 
виділити точки з найліпшою сукупністю функцій мети.  

3. Функції мети не використовуються при визначенні координат точок на поверхні ДІР. 
Тому їх загальна складність, лінійність чи нелінійність не мають суттєвого значення для 
розв’язку задачі.  
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