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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ОБСЯГУ ЗАВДАНЬ МІЖ ВИКОНАВЦЯМИ 
МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

 
Стаття містить постановку, вибір критерію оптимізації і побудову математичної моделі задачі 

розподілу методом динамічного програмування з метою створення Mathcad-програми оптимізації розпо-
ділу обсягу завдань між виконавцями методом динамічного програмування. 

 
Ключові слова: оптимізація розподілу обсягу завдань, метод динамічного програмування, Mathcad-

програма, мінімізація сумарних витрат. 
 

Вступ 
Постановка проблеми і аналіз літератури. 

Аналіз літератури [1 – 5] показує, що програмне за-
безпечення оптимізації розподілу обсягу завдань 
між виконавцями методом динамічного програму-
вання  є важливим напрямком досліджень. 

Метою статті є виклад матеріалів щодо ство-
рення Mathcad-програми оптимізації розподілу об-
сягу завдань між виконавцями методом динамічно-
го програмування. 

Результати досліджень 
Необхідно виконати завдання загальним обся-

гом М одиниць. Завдання можливо здійснити N  ви-
конавцями. Відома залежність вартості i iS (r )  кож-
ного виконавця від наданого йому обсягу ir  робіт. 
Треба  розподілити обсяг завдань між виконавцями  
щоб сумарні витрати були мінімальні. 

Обсяг робіт, що підлягає виконанню 
N

1 2 N i
i 1

M r r ... r r


     . 

Сумарні витрати на виконання завдання скла-
датимуть 

N
1 1 2 2 N N i i

i 1
S S (r ) S (r ) ... S (r ) S (r )


     . 

При цьому повинна виконуватися умова: 
N

i
i 1

r M


 ,          ir 0 (i 1, 2,..., N)  . 

Не зупиняючись на підходах до вибору методу 
рішення задачі застосуємо метод динамічного про-
грамування. Цей метод базується на принципі опти-
мальності. Вибравши деяке початкове Nr , розгля-
дають тільки оптимальні поведінки для (N 1) - 
крокового процесу з ресурсами  N(r r ) . 

Мінімальні витрати 
i

1 2 N{r }
minS(r , r ,...,r )  від опти-

мального розподілу обсягів ir  між  N  виконавцями 

означимо Nf (r) . Якщо r 0 , то Nf (0) 0, N 1,2,...  . 
Якщо N 1 , то при любому обсязі  завдання r  

1 1f (1) S (r) . 
На основі принципу оптимальності можна 

знайти рекурентне співвідношення яке пов’язує  
Nf (r)  і попереднє N 1f (r) , що дає змогу обчислення 

функції if (r)    (i 2,..., N) по відомій функції 1f (r) .  
Якщо початковий обсяг завдання для N - го 

виконавця Nr , то витрати складуть N NS (r ) . Мініма-
льні витрати при оптимальному розподілу обсягу 

N(r r )  завдання, що залишився, між (N 1)  вико-
навцями буде складати N 1 Nf (r r )  . Оптимальним 
буде такий вибір Nr , який мінімізує функцію 

N N N 1 N[S (r ) f (r r )]  . Виходячи з цього, основне 
функціональне рівняння має вигляд 

N N N N 1 Nf (r) min[S (r ) f (r r )]   ,    N0 r r M   ,   

1 1f (r) S (r) . 
Алгоритм методу динамічного програмування 

складається з двох етапів. На першому етапі обчис-
люється N  таблиць. Кожна таблиця містить зна-
чення критерію оптимізації (сумарні витрати), поча-
ткову поведінку для фіксованого числа виконавців і 
добірку початкових обсягів завдань. На другому 
етапі за допомогою N  отриманих таблиць визнача-
ються рішення часткової задачі для певних виконав-
ців і даному початковому стані. 

У якості прикладу вирішується задача, розгля-
нута в [6]. Залежність витрат від обсягу завдання, 
що отримує виконавець надана у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Залежність витрат від обсягу завдання 
Виконавець Витрати i iS (r )  одиниць при обся-

гах завдань r , одиниць 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 

10 
10 
4 
8 

25 
22 
15 
17 

36 
30 
25 
23 

46 
34 
33 
28 
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Відповідна матриця витрат застосування i - го 
виконавця з r - м обсягом завдання: 

 
Треба розподілити обсяг завдань таким чином, 

щоб сумарні витрати були мінімальні. 
Програма задачі оптимізації розподілу методом 

динамічного програмування (рис. 1) розраховує роз-
поділ обсягів завдань між виконавцями: перший и 
другий виконавці не приймають участі у виконанні 
завдання 1 2r 0, r 0  , третій виконавець отримує 
завдання обсягом 3r 1 , а четвертий - 4r 3  одини-
ці. 

 

 

Результат розподілу завдань: 

  
Рис. 1. Розрахунок розподілу обсягів завдань  

між виконавцями 

При знайденому оптимальному розподілу обся-
гів завдань визначаємо мінімальні витрати на вико-
нання завдання (рис. 2). 

При знайденому оптимальному розподілу обся-
гів завдань мінімальні витрати складають S 27  
одиниць (рис. 2). 

 

 
      Розрахунок мінімальних витрат:  

Рис. 2. Результати розрахунку  
мінімальних витрат 

Висновки 
У статті викладене рішення задачі динамічного 

програмування. Отримані результати  дозволяють за 
допомогою створеної Mathcad-програми визначати 
оптимальний розподіл обсягу завдань між виконав-
цями, що мінімізує сумарні витрати. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗАДАЧ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ  

МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В.Ф. Греков, А.А. Пьянков, С.В. Орлов 

Статья содержит постановку, выбор критерия оптимизации и построение математической модели задачи 
распределению методом динамического программирования с целью создания Mathcad-программы оптимизации рас-
пределения объема задач между исполнителями методом динамического программирования. 

Ключевые слова: оптимизация распределения объема задач, метод динамического программирования, Mathcad-
программа, минимизация суммарных затрат. 

 
OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION OF THE VOLUME OF PROBLEMS BETWEEN INITIATORS  

THE DYNAMIC PROGRAMMING METHOD  
V.F. Grekov, А.А. Pjankov, S.V.Orlov 

The paper contains statement, selection of criterion of optimisation and construction of mathematical model of a problem 
to distribution by a method of a dynamic programming for the purpose of creation of the Mathcad-program of optimisation of 
distribution of a volume of problems between initiators a dynamic programming method. 

Keywords: optimisation of distribution of a volume of problems, a dynamic programming method, the Mathcad-program, 
minimisation of summarised costs. 


