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Бул макалада сызыктуу программалоо түшүнүгү, 
ошондой эле математикалык моделдөөнүн берилген 
классынын кеңири жайылтылган маселеси – транспорт-
тук маселе каралат. Ар түрдүү белгилер боюнча клас-
сификациялоо келтирилет: убакыт жана нарк, баланс-
туулук критерийлери. MathCAD автоматташтырылган 
проектирлөө системасында программалоону колдонуу 
менен чыгаруунун иштелип чыккан алгоритми  баяндалат. 

Негизги сөздөр: сызыктуу программалоо, транс-
порттук маселе, автоматташтырылган проектирлөө 
системасы (АПРС), MathCAD, программалоо. 

В данной статье рассматривается понятие линей-
ного программирования, а также наиболее распростра-
ненная задача данного класса математического модели-
рования – транспортная задача. Приводится классифика-
ция по разным признакам: критериям времени и стои-
мости, сбалансированности. Описывается разработан-
ный алгоритм решения с использованием программиро-
вания в САПР  

Ключевые слова: линейное программирование, 
транспортная задача, система автоматизированного 
проектирования, MathCAD, программирование. 

This article considers the concept of linear 
programming, as well as the most common problem of this 
class of mathematical modeling - transport problem. A 
classification according to various criteria: the criteria of time 
and cost balance. Describes the algorithm developed solutions 
using CAD software 

Key words: linear programming, transportation task, 
computer-aided design, MathCAD, programming. 

Математикалык билимдер жана көндүмдөр 
практикада дээрлик бардык кесиптерде, барынан 
мурда табигый илимдер, техника жана экономика 
менен байланышкан кесиптерде керек болот. 
Сызыктуу программалоо математикалык программа-
лоонун бир бөлүгү болуп саналат. Математикалык 
программалоо- бул, чектөөлөр менен берилген көп 
өлчөмдүү маселелердин теориясын жана аларды 
сандык чыгаруу методдорун иштеп чыккан мате-
матиканын бөлүмү. Сызыктуу программалоо маселе-
леринин бири транспорттук маселе – өндүрүш 
пункттарындагы  бир тектүү продуктыны керектөө 
пункттарына көбүрөөк үнөмдүү планда ташуу 
жөнүндөгү маселе. 

Изилдөөнүн актуалдуулугу: математикалык 
моделдөөнү колдонуу чөйрөсүнүн  кеңейиши; мате-
матиканын жана экономиканын реалдуу маселелерин 
чыгарууда  каралган методдордун практикалык кол-
донулушу;  

Изилдөө максаты: транспорттук маселелерди 
чыгаруу методдорун үйрөнүү жана  аларды Math 
CAD  автоматташтырылган проектирлөө системасын 
колдонуу менен тажрыйба-эксперименталдык иште 
апробациялоо.   

Изилдөө маселелери: 
1. Транспорттук маселенин математикалык 

моделин жана типтерин кароо. 
2. MathCAD да транспорттук маселелерди 

чыгаруу методдорун реализациялоо үчүн алгоритмди 
түзүү. 

3. MathCADда программалоо элементтерин 
колдонуу менен эксперименталдык иште иштелип 
чыккан алгоритмди апробациялоо. 

Транспорттук маселенин математикалык 
модели. 

Транспорттук маселе – сызыктуу прогорам-
малоонун типтүү маселелеринин бири, ал өтө рацио-
налдуу жүк ташуунун пландаштырууда каралат. Өтө 
рационалдуу жүк ташууну пландаштыруу деп бирде 
наркы минималдуу болгон, бирде убакыттан ута 
турган жүк ташуунун планын табуу түшүнүлөт. 
Биринчи маселе – критерийи нарк болгон транспорт-
тук маселе, экинчиси – критерийи убакыт болгон 
транспорттук маселе деп аталат.  

P жөнөтүү пункттарынын ар биринде бир өңчөй 
жүктүн бирдиги  (i=1,2, …, p) q керектөөчү пункт-

тардын ар биринде  (k=1,2, … , q) бирдикте жетки-

рилүүгө тийиш болсун, i  жөнөтүү пункттан k керек-
төө пунктуна жүктүн бирдигин жеткирүүгө кеткен 
нарк  берилсе, анда  менен i  жөнөтүү пункттан 

k керектөө пунктка жеткирилген жүктүн бирдигинин 
саны белгиленет. 
   болсо, анда  

өзгөрмөлөрү төмөнкү чектөө шарттарын канааттан-
дырышы керек: 

1)  

2)      

3)  

Жүк ташууга кеткен жалпы чыгым: 

 

чоңдугуна барабар. Демек көрсөтүлгөн 1-, 2-, 3- 
шарттарын канааттардырган жана L функциясын 
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(максат функциясын) минималдаштырган pq сандагы 
өзгөрмөлөрдү табуу керек.  

Эгерде бардык p пункттарынан жөнөтүлгөн 
жүктөрдүн саны керектөөчү q  пункттарына 
ташылган жүктөрдүн санына барабар болсо, анда 

                                                                                            

шарты орун алат. Транспорттук маселенин 
математикалык модели:  

      

    

чектөө системалары берилсе, анда      
 

АПРС MathCAD жардамы менен транспорт-
тук маселени чыгаруу 

Баланстуулук шартында транспорттук маселе-
нин мисалын карайлы.  

Кондитердик концернге үч фабрика жана беш 
дүкөн кирет. Фабрикалар жумасына 250, 275 жана 
225 бирдик продукцияларды өндүрүшөт. Беш 
дүкөнгө жумасына 100, 200, 50, 275 жана 125 бирдик 
продукциялар талап кылынат. Заводдон дүкөнгө 
продукциянын бирдигин ташуунун наркы таблицада 
көрсөтүлгөн. 

Дүкөндөр 

1 2 3 4 5 

Фабрика 1 1.5 2 1.75 2.25 2.25 

Фабрика 2 2.5 2 1.75 1 1.5 

Фабрика 3 2 1.5 1.5 1.75 1.75 

Жалпы транспорттук чыгымды минимизация-
лоо максатында жүк ташуу планын түзүү керек. 
Маселенин математикалык моделин карайлы.  

xik - i-фабрикадан k-дүкөнгө жеткизилген белги-
сиз көлөм.  

 жалпы транспорттук 

чыгымды минималдаштыруу керек, мында cik – i-
фабрикадан k-дүкөнгө жүк ташуунун наркы. xik  
өзгөрмөлөрү төмөнкү чектөөлөрдү канааттанды-
рышы керек: 

- жүктүн көлөмү терс эмес ( ); 

- бардык продукция заводдон ташылып чыгат 
 мында ai – i- заводдогу 

өндүрүш көлөмү; 
- бардык дүкөндөрдүн керектөөсү толугу менен 

канааттандырылган болушу керек  
, мында bk – k- дүкөндүн 

керектөөсү. 
Демек, төмөндөгүдөй оптимизация маселеси 

алынат.  Z максат функциясы өзүнүн минималдуу 
маанисине жеткен жана жогоруда келтирилген 
чектөөлөрдү  канааттандырган X(xij) матрицанын 
маанилерин тапкыла.  [4, с.84] 

АПРС MathCAD да чечүүчү блоктун жардамы 
менен транспорттук маселени чыгарууда: 

1. С матрицасын жана a жана b векторлорун 
аныктоо керек. 

2. Z максат функциясын түзүү керек. 
3. X баштапкы жакындатылган матрицаны 

берүү керек.  
4. Чечүүчү блокто чектөөлөрдү киргизебиз, ал 

үчүн  жана сакталган массивдерди 

түзүү керек.  
5. Решить задачу оптимизации с помощью 

функции Minimize функциясынын жардамы менен 
оптимизация маселесин чыгарабыз. 

АПРС MathCADда каралып жаткан транспорт-
тук маселе үчүн баштапкы берилгендер төмөн-
дөгүдөй түрдө болот: 

 

1-сүрөт. АПРС MathCadдагы транспорттук маселенин баштапкы маалыматтарын түзүү 
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Андан кийин Given — Minimize блогун 
колдонуу менен маселенин оптималдуу чыгары-
лышын издөө керек. [1, с.29] Шарт катары төмөнкү 
ырастоолор кабыл алынат: 

1. Изделүүчү бардык өзгөрмөлөрдүн маанилери 
терс эмес. 

2. Жолчо боюнча суммалоо функциясын колдо-
нууда алынган массив, фабрикалардын өндүрүштүк 
кубаттуулуктары векторуна барабар болушу тийиш. 

3. Мамыча боюнча суммалоо функциясын 
колдонууда алынган массив, дүкөндөр боюнча 
керектөөлөрдүн массивине барабар болушу тийиш.  

 

2-сүрөт.  MathCADда балансталган маселе үчүн 
чечүүчү блок 

Бул алгоритмди аткаруу жыйынтыгында берил-
ген шарттар үчүн оптималдуу планды жана максат-
тык функциянын туура келген маанисин алабыз.  

Эми, продукциянын ашык өндүрүлгөн шар-
тында берилген транспорттук маселени чыгаруу 
алгоритмин карайлы.   

Кондитердик концернге үч фабрика жана беш 
дүкөн кирет. Фабрикалар жумасына 250, 275 жана 
235 бирдик продукцияларды өндүрүшөт. Беш дүкөн-
гө жумасына 100, 200, 50, 275 жана 125 бирдик 
продукциялар талап кылынат. Заводдон дүкөнгө про-
дукциянын бирдигин ташуунун наркы таблицада 
көрсөтүлгөн. Жалпы транспорттук чыгымды мини-
мизациялоо максатында жүк ташуу планын түзүү 
керек.  

Маселе балансталбаган болуп саналат. Аны 
чыгаруу үчүн фиктивдүү дүкөндү киргизебиз жана 
ага бардык фабрмкаларда өндүрүлгөн продукция 
менен дүкөндөрдүн бардык керектөөлөрүнүн орто-
сундагы айрыманы жеткирүү керек. Бул учурда 
айрыма 10 жана жеткирүү наркы 0. Жогорку маселе-
нин чыгарылышына кээ бир өзгөрүүлөрдү киргизүү 
менен, продукцияны ашык өндүрүү шартындагы 
транспорттук маселенин чечүүчү блогун алабыз.  

 

 

3-сүрөт. MathCADда ашык өндүрүү шартындагы транспорттук маселенин чечүүчү блогу 
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Продукциянын жетишсиз шартында берилген транспорттук маселенин чечүүчү блогу ушул сыяктуу 
түзүлөт. Мисалга: Кондитердик концернге үч фабрика жана беш дүкөн кирет. Фабрикалар жумасына 250, 275 
жана 225 бирдик продукцияларды өндүрүшөт. Беш дүкөнгө жумасына 100, 200, 50, 275 жана 150 бирдик 
продукциялар талап кылынат. Заводдон дүкөнгө продукциянын бирдигин ташуунун наркы таблицада 
көрсөтүлгөн. Жалпы транспорттук чыгымды минимизациялоо максатында жүк ташуу планын түзүү керек. 
Маселе балансталбаган болуп саналат. Аны чыгаруу үчүн фиктивдүү фабриканы киргизебиз жана ал жетишсиз 
сандагы продукцияны өндүрөт, андан дүкөнгө ташуу наркы 0 гө барабар деп алабыз.  

 

 

4-сүрөт. MathCADда жетишсиздик шартындагы транспорттук маселе үчүн чечүүчү блок 

Транспорттук маселе көп ыкмалар менен чыгарылышы мүмкүн: кол менен эсептөө, стандарттык 
программалык каражаттардын (Excel) жардамы менен, же атайын программалардын жардамы менен. Берилген 
класстагы маселелерди заманбап программалык каражаттарды  колдонбостон үйрөнүү, бул областта 
жетиштерлик терең билимдин болушун талап кылат жана көп убакытты алат.  

Бул макалада математикалык моделдөө областындагы MathCAD  автоматташтырылган проектирлөө 
системасынын мүмкүнчүлүктөрү каралган. Ар түрдүү шарттардагы транспорттук маселени чыгаруу үчүн 
алгоритмдер түзүлдү. Бул изилдөөнүн практикалык маанилүүлүгү, мектепте жана жогорку окуу жайларында 
математиканын, экономиканын кээ бир темаларын үйрөнүүдө  ошондой эле, реалдуу экономикалык жана 
техникалык маселелерди чыгаруу үчүн изилдөө иштерин жүргүзүүдө, транспорттук маселени чыгаруу 
методдору жана алгоритмдери колдонулгандыгында.  
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