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Въведение
Една от основните и важни дейности във всички сфери
на икономиката е свързана с доставката на суровини, материали, продукция, услуги и др. В този процес участват две страни – доставчици и потребители, като редица случаи от практиката показват, че не винаги тези връзки са подходящи и рационални, а понякога дори противоречиви и не водят до желания икономически ефект. Това налага необходимостта да се
търсят научно обосновани подходи за оптимално прикрепване
на потребителите към съответни доставчици в системите на
снабдяване.
От оптималното прикрепване на потребителите към доставчиците в значителна степен зависи ефективността на системата за снабдяване. Тук под оптимален приемаме такъв план на прикрепване, който позволява да се осигури възможно
най-рационалното използване на производствените мощности на доставчиците и
равномерно снабдяване на потребителите в системата на снабдяване, при съблюдаване на някакъв критерий за оптималност (например минимални разходи по организацията на доставките и поддържане на запасите, минимални разходи за производство и транспортиране, минимално време за осъществяване на превозите и др.).
Оптималното прикрепване следва да се оценява не само от гледна точка на всеки
потребител, но и за цялата разглеждана система на снабдяване.
На практика специалистите, при условие че са добре запознати и имат необходимата информация за доставчиците и потребителите, осъществяват прикрепването на потребителите към доставчиците, отчитайки такива фактори като транспортни разходи, ограничения върху транспортираната продукция, възможностите
на всеки от доставчиците, опита от удачно прикрепване за минали периоди и др.
За такива системи на снабдяване, където броят на доставчиците и потребителите е твърде голям, работата на специалистите обаче става изключително сложна.
Във връзка с това някои специалисти предлагат евристични алгоритми за прикрепване, с използване на експертни методи. Например един от тези алгоритми се осно133

вава на сравнителни оценки на доставчиците1. Пресмятането включва два етапа. В
първия етап на всеки критерий се присвоява определено тегло, отразяващо относителната значимост за потребителя. На втория етап се оценява ефективността на
доставчика по всеки от критериите, при това също се използва трибална скала.
Рейтингът по всеки критерий се определя като се умножават оценките за „относителна значимост” и „ефективност”, а общият рейтинг на доставчика – като сума от
оценките (табл. 1).
Таблица 1
Оценка на доставчици: пример
Относителна
значимост
1

Ефективност на
доставчика
1

Рейтинг на
доставчика
1

2. Транзитно време

3

2

6

3. Надеждност

1

2

2

4. Технически възможности

2

2

4

5. Достъпност

2

2

4

6. Безопасност

2

3

6

Сумарно

–

–

23

Критерий за оценка
1. Разходи

Принципните различия при други автори2 се състоят в това, че те предлагат
два подхода:
– аналитичен, предполагащ и осъществяващ прикрепването с използване на
формули, които включват редица параметри, характеризиращи доставчиците;
– експертен, в основата на който са заложени оценки на специалисти – експерти за параметрите, характеризиращи доставчиците и данните, получени
от последователността на интегрални експертни оценки (рейтинги).
В икономическата литература са описани и други методи за прикрепване на
потребителите към доставчиците, като например осигуряващи минимални тонкилометри превози на продукция3. По-важните от тях са: метод на съпоставяне на разстоянията, метод на кръговата зависимост и метод за избор на най-голямата разлика между разстоянията. Тяхното използване при голям брой доставчици и потребители е изключително много затруднено. Много често тези методи определят само един
от възможните варианти, който в редица случаи е различен от оптималния.
1

2

3

Бауэрсокс, Д. Дж., Д. Дж. Клосс. Логистика: интегрированная цепь поставок. Москва: ОЛИМПБИЗНЕС, 2001, с.72.
Вж. Джонсон, Дж. С. и др. Современная логистика. (7-е изд.). Москва: Вильямс, 2002; Сергеев, В.
И. Менеджмент в бизнес-логистике. Москва: Филинь, 1992; Миротин, Л. Б. Транспортная логистика: Учебное пособие. (Под ред. Л. Б. Миротина). Москва: МГАДИ (ТУ), 1996 и др.
Вж. Беленький, А. С. Исследование операции в транспортных системах: идеи и схемы методов
оптимизации планирования. Москва: Мир, 1992; Лукинский, В. С. и др. Логистика автомобильного
транспорта. Концепция, методы, модели. Москва: Финансы и статистика, 2000.
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Целта на настоящото изследване е, на основа модифициране на съществуващи и конструиране на нови статични и динамични модели, да се предложат възможности за оптимално прикрепване на потребителите към доставчиците в системата
на снабдяване.
За постигане на така поставената цел авторите правят опит да решат следните основни задачи:
1. Да се извърши анализ и оценка на статичните модели за прикрепване на
потребители към доставчици, като се обоснове техният принос за подобряване
транспортните дейности в практиката и се изтъкнат някои недостатъци на статичните модели. Да се допълнят и обобщят някои от анализираните статични модели,
като на тази основа се направи опит да се конструират нови такива, отчитащи в поголяма степен факторите, влияещи върху взаимоотношенията между потребителите и доставчиците и се апробират теоретичните постановки.
2. Да се конструират динамични модели за прикрепване на потребителите
към доставчиците и се предложат методи за тяхното решаване, базирани на:
• известни интензивности на производство на доставчиците и интензивности
на потребление на потребителите за подпериодите на целия планов период;
• стационарно детерминирано търсене и прикрепване на потребителите към
единствен доставчик при критерий минимални разходи за осъществяване
на доставките;
• еднакъв обем на доставката за всички доставчици.
Обект на изследването е взаимовръзката между потребители и доставчици
в системата на снабдяване, а предмет при анализа на тази проблематика е оптималното прикрепване на потребителите към доставчиците.
По отношение на методологията, авторите се придържат към използване на
методите на линейното, частично-целочисленото и динамичното оптимиране, както и към принципите за решаване на някои видове транспортни задачи и задачата за
назначенията.
Участието на авторите в разработката е, както следва:
доц. д-р Росен Николаев – първа глава – т. 1, т. 2 и глава втора – т. 1;
гл. ас. д-р Танка Милкова – въведение, глава първа – т. 3, глава втора – т.
2, т. 3 и заключение.

Глава първа

СТАТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРИКРЕПВАНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
1.1. Анализ и оценка на статичните модели
за прикрепване на потребители към доставчици
За най-елементарен икономико-математически модел на задачата за прикрепване на потребителите към доставчиците може да се приеме класическата транс135

портна задача4. Възможни са различни модификации на нейната постановка, например въвеждане на междинни звена (складове) между потребителите и доставчиците в системата на снабдяване. Като се реши задачата по известните методи, може
да се определи оптималният план X *  xij* на връзките, т.е. оптималното прикрепване на потребителите към доставчиците от гледна точка на общите транспортни разходи. Следва да се отбележи, че познаването на възможния оптимален
план на превозите е съществен етап от осъществяване на прикрепването на потребителите към доставчиците.
В процеса на определяне и приложение в практиката на оптимален план за
прикрепване на потребителите към доставчиците възникват и някои доста сложни
задачи, които могат да се сведат до най-елементарния икономико-математически
модел на транспортна задача.
Постановката на една от тези по-сложни задачи може да се сведе до следното5:
 Налични са m производствени (отправни) пункта или доставчици (i = 1,2...,m),
във всеки от които се произвеждат k вида продукция (p = 1,2...,k). Общият
обем на произвежданата продукция в i-тия доставчик не може да надвишава количеството от ai единици, а максималното количество от p-тия вид
продукция, което може да бъде запланувано в i-тия доставчик е в обем от
aip единици. При това разходите за производството на единица продукция
от p-тия вид са равни на sip.
 Налични са n потребители (j = 1,2...,n), на всеки от които трябва да се
доставят bjp единици продукция. Известни са разходите cijp за транспортиране на единица от p-тия вид продукция, от i-тия доставчик до j-тия потребител.
От гледна точка на пълното задоволяване потребностите на потребителите
предполагаме, че сумарното количество на продукцията от p-тия вид във всички
доставчици (производители) е не по-малка от сумата на потребностите във всички
потребители на същия този вид продукция, а общият обем на всички видове продукция в доставчиците е равна на сумарните потребности на потребителите от
всички видове продукция.
Необходимо е така да се натоварят мощностите на доставчиците, че да се
задоволят потребностите на всички потребители с необходимите количества от
всички видове продукция, при достигане на минимални разходи за производство и
транспортиране.
Следователно необходимо е да се намерят такива неотрицателни стойности
xip на обемите произвеждана продукция от p-ти вид в i-ти производител и обемите
xijpна доставките от i-ти производител до j-ти потребител на p-ти вид продукция,
като:
- общият обем на доставките от i-тия производител на p-тия вид продукция
до всички потребители трябва да е равен на общия обем на произведената
продукция от този производител, т.е.
4
5

Атанасов, Б. и др. Моделиране и оптимиране. Варна: Наука и икономика, 2008, с. 211.
Михно, М. К., Ю. М. Ермольев. Об одном классе задач оптимального планирования материальнотехнического снабжения. // Экономика и математические методы, 1969, т. V, № 3.
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n

x
j 1

ijp

 xip , i  1,2,..., m ; p  1,2,..., k ;

(1.1)

- сумата на доставените количества от p-тия вид продукция до j-тия потребител от всички доставчици трябва да е равна на потребностите на този
потребител от дадения вид продукция, т.е.
m

x

ijp

i 1

 x jp , j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ;

(1.2)

- общото количество на произведената и транспортирана продукция от всички k вида в i-тия доставчик не трябва да надвишава допустимия производствен капацитет на този доставчик, т.е.
k

x
p 1

ip

 ai , i  1,2,..., m .

(1.3)

При това общите разходи за производство и транспортиране на продукцията
трябва да са минимални, т.е. целевата функция приема вида
m

k

m

n

k

Z   sip xip   cijp xijp ,
i 1 p 1

i 1 j 1 p 1

(1.4)

на която се търси минимумът, където:
sip – разходите за производство на една единица продукция от p-ти вид, произведена от i-тия доставчик;
cijp – разходите за транспортиране на една единица продукция от вид p (p = 1,2...,k)
от i-тия доставчик до j-тия потребител.
Трябва да отбележим, че въведените ограничителни условия осигуряват удовлетворяването на две изисквания:
1) Общото количество произведена продукция от p-ти вид от всички производители трябва да не е по-малко от общия обем на потребността на потребителите от този вид продукция
m

n

i 1

j 1

 aip   b jp , p  1,2,..., k .

(1.5)

2) Общото количество произведена продукция от всички видове от всички
производители трябва да не е по-малко от сумата на потребностите на потребителите от всички видове продукция, т.е.
m

n

k

 a   b
i 1

i

j 1 p 1

jp

.

(1.6)

В случаите, при които разходите sip за производство на единица продукция от
всички видове са еднакви или не се отчитат, първото събираемо в целевата функm

ция

k

 s
i 1 p 1

x

ip ip

може да се пренебрегне.

По наше виждане описаният модел може да бъде допълнен, до известна степен модифициран и опростен, което дава възможност, от една страна, да бъде ре137

шен с помощта на познати вече методи, а от друга страна, се разширява сферата
на практическата му приложимост. За тази цел предлагаме следното:
1. Параметрите ai могат да бъдат пренебрегнати, като се изразят с помощта
на aip (i = 1,2...,m; p = 1,2...,k). Сумата от заплануваните количества от всеки вид
продукция в i-тия доставчик (i = 1,2...,m) дава общия заплануван обем, т.е.
k

a

ip

p 1

 ai , i  1,2,..., m .

(1.7)

2. Необходимо е да бъдат въведени параметрите aij (i = 1,2...,m; j = 1,2...,n),
изразяващи максималното общо количество продукция (от всички видове), което
може да бъде транспортирано от i-тия доставчик до j-тия потребител. Това се
налага например от ограничеността на капацитетите на превозните средства. Така
достигаме до ограничителните условия
k

x
p 1

ijp

 aij , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n .

(1.8)

3. В описания от Михно и Ермольев6 модел променливите са xijp (i = 1,2...,m;
j = 1,2...,n; p = 1,2...,k), xip (i = 1,2...,m; p = 1,2...,k), xjp (j = 1,2...,n; p = 1,2...,k), което
прави техния брой значително голям, а именно mnk+mk+nk.
От една страна, ако заместим равенствата (1.1) в целевата функция (1.4), тя
ще придобие вида
m

k

n

m

n

k

j 1

i 1 j 1 p 1

Z   sip  xijp   cijp xijp 
i 1 p 1
m

k

n

m

n

k

  sip xijp   cijp xijp 
i 1 p 1 j 1
m

n

i 1 j 1 p 1

k

  ( sip  cijp ) xijp
i 1 j 1 p 1

и след полагането
 , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ,
sip  cijp  cijp
целевата функция приема вида
m

n

k

 xijp .
Z   cijp

(1.9)

i 1 j 1 p 1

От друга страна, в предходния модел не са наложени ограничения, произтичащи от лимитите aip (i = 1,2...,m; p = 1,2...,k). Общото количество от p-ти вид продукт, налично в i-тия доставчик и транспортирано до всички потребители, не трябва да надвишава aip, т.е.
6

Михно, М. К., Ю. М. Ермольев. Об одном классе задач оптимального планирования материальнотехнического снабжения. Цит. съч.
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n

x
j 1

ijp

 aip .

(1.10)

По този начин условие (1.3) може да отпадне от ограничителните условия.
4. Липсва ограничително условие относно потребностите от p-ти вид продукт, т.е.
x jp  b jp .
Като се използва условие (1.2), се получават неравенствата
m

x
11

ijp

 b jp , ( j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ).

(1.11)

Така достигаме до следната постановка на задачата: да се определят количествата xijp от p-ти вид продукт, които i-тият доставчик трябва да транспортира до
j-тия потребител, така че общите разходи за производство и доставка да бъдат
минимални, като са изпълнени условията, свързани с лимитите на производство и
на превоз, и се задоволяват изискванията на потребителите. Това води до формулиране на следния икономико-математически модел:
Да се намери минимумът на целевата функция
m

n

k

 xijp
Z   cijp

(1.12)

i 1 j 1 p 1

при ограничителни условия:
n

x
j 1

ijp

m

x
i 1

ijp

k

x
p 1

ijp

 aip , i  1,2,..., m ; p  1,2,..., k ,

(1.13)

 b jp , j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ,

(1.14)

 aij , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n ,

(1.15)

xijp  0 , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k .

(1.16)

За разрешимостта на задачата (1.12) – (1.16), между известните входни параметри, е необходимо да са изпълнени условията:
m

a
i 1

ip

n

n

  b jp , p  1,2,..., k ,
k

a  a
j 1

ij

(1.17)

j 1

p 1

ip

, i  1,2,..., m .

(1.18)

Условие (1.17) осигурява задоволеността на потребителите от всеки вид продукт, а условие (1.18) осигурява необходимите капацитети за транспортиране на
продукцията.
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*

След определяне на оптималните стойности xijp на база равенствата (1.1) и
*
*
(1.2), ще бъдат намерени и оптималните стойности xip и x jp , а именно количестваата, които всеки доставчик трябва да транспортира от всеки вид продукт и съответно количествата, които всеки потребител ще получи от всеки вид продукт. В същото време равенствата
k

x
p 1

*
ijp

 xij* , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n

(1.19)

представят общите количества продукция, които i -тият доставчик ще осигури на j тия потребител.
В така предложения модел броят на променливите е значително намален.
Така конструираният икономико-математически модел е трииндексен (ijp ) , но
може да се сведе до j на брой двуиндексни (ip ) транспортни задачи, където всеки jти пункт на потребление условно се представя като k на брой потребители, според
всеки вид произвеждана продукция. Решението на тези задачи позволява едновременно да се определят количествата от всички видове продукция, които се произвеждат във всеки от производителите, както и към кои потребители да се насочат съответните доставки. Обикновено при това се получават по-добри резултати, отколкото
ако задачата се решава поотделно за всеки от различните видове продукция.
С помощта на транспортна задача може да се моделира и задачата за прикрепване на потребители към доставчици на взаимозаменяема продукция7. Тук всеки
i -ти отправен пункт или производител се представя като k на брой пункта, където
k е броят на видовете взаимозаменяема продукция, която се произвежда, а всеки
потребител се представя условно като l пункта, където l е броят на видовете
употребявана от него взаимозаменяема продукция и още един условен пункт на
потребление на взаимозаменяеми продукти. За всички взаимозаменяеми продукти
са известни коефициентите на взаимозаменяемост, позволяващи да се приведат
към един еквивалентен продукт. Тези коефициенти се използват, за да се премине
към еквивалентни показатели cijp ( p  1,2,..., k ). За тези комуникации между потребители и доставчици, където един вид продукт не може да бъде заменен с друг, се
полага cijp  M (M е достатъчно голямо положително число). Така полученият икономико-математически модел се решава като транспортна задача с блокирани превози. Опитите за решаване на такива задачи показват, че отчитането на взаимозаменяемостта на продукцията позволява значително да се намалят общите транспортни разходи.
Като пример за друг статичен модел за прикрепване на потребители към доставчици, може да се посочи задачата за максимално използване на производствените мощности на доставчиците. В общия си вид математическата постановка на
задачата се състои в това да се намерят такива неотрицателни стойности xip , съответстващи на количеството произведен продукт от p-тия вид в i-ти производител,
така че да не се надхвърля допустимото време за работа на оборудването в предприятията производители:
7

Бирман, И. Я. Транспортная задача линейного программирования. Москва: Экономиздат, 1962, с.
61– 70.
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k

t
p 1

x  Ti , i  1,2,..., m ,

ip ip

където:
tip – е разходът на време за производството на единица от p-тия вид продукт
в i-ти производител;
Ti – е допустимото време за работа на оборудването в i-то предприятие производител.
При това общият обем произвеждана продукция трябва да е максимален:
m

k

max : Z   xip .
i 1 p 1

Като друга разновидност на тази задача може да се посочи случаят, когато
трябва да се определят количествата на производство xip от всеки p-ти вид продукция, с общ обем Qp от всеки i-ти производител, т.е.
m

x

ip

i 1

 Q p , p  1,2,..., k ,

където:
Qp – е планираното количество произвеждана продукция от р-тия вид.
В случай че времето за работа на оборудването в i-то предприятие производител е в рамките на планираното време Ti:
k

t
p 1

x   i  Ti , i  1,2,..., m ,

ip ip

където:
τi – е резервът от време за работа на оборудването на i-тия производител.
При това общият резерв от време за работа на оборудването на всички предприятия производители трябва да е минимално, т.е.
m

min : Z   i .
i 1

Задачата за производствено натоварване може да се формулира и при критерий за оптималност „минимални производствени разходи”. В този случай икономико-математическият модел на задачата ще има следния вид:
Необходимо е да се определят такива неотрицателни стойности xip, съответстващи на количествата на произвежданата продукция от k-ти вид в p-ти производител, така че да се произведе планираното количество от всеки вид продукция, т.е.
m

x
i 1

ip

 Q p , p  1,2,..., k ,

(1.20)

като при това времето за работа на оборудването в i-то предприятие производител
е в рамките на планираното време Ti, т.е.
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k

t
p 1

x  Ti , i  1,2,..., m .

ip ip

(1.21)

При това е необходимо разходите за производство да бъдат минимални, т.е.
m

k

min : Z   sip xip ,

(1.22)

i 1 p 1

където:
sip – разходи за производство на единица продукция от p-ти вид в i-тия производител.
При решаването на тази задача могат да се отчитат и някои допълнителни
условия, които се наблюдават в практиката при планиране на производството на
различни предприятия. Така например може да се въведе допълнителното условие
размерът на печалбата на всяко предприятие да не е по-малка от някаква предварително определена стойност. В този случай за всеки i-ти производител се налага
ограничителното условие
k

 (u
p 1

p

 sip ) xip  Ri , i  1,2,..., m ,

(1.23)

където:
up – е цената на единица продукция от p-ти вид;
Ri – е размерът на планираната печалба на i-тото предприятие производител.
В разгледаните дотук икономико-математически модели за определяне на
оптимални обеми на производство на предприятията доставчици се отчитат само
техните производствени мощности и не намират отражение процесите на доставяне на продукцията от производителите до потребителите. В някои случаи транспортните разходи могат да бъдат съизмерими с разходите за производство, а дори и
по-големи от тях. Поради това като най-обща може да се определи задачата за
определяне на обемите на производство в предприятията производители, съобразно техните мощности и прикрепването на доставчиците към тях. Постановката на
задачата има следния вид:
Необходимо е да се определят неотрицателните количества xijp произвеждана
продукция от p-ти вид в i-ти производител, които са предназначени за j-ти потребител. Трябва да бъдат изпълнени следните условия:
- потребността на j-ти потребител от p-ти вид продукция трябва да бъде
напълно удовлетворена
m

x

ijp

i 1

 b jp , j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ;

(1.24)

- времето за използване на оборудването на i-тия производител трябва да
бъде в рамките на планираното време Ti
n

k

 t
j 1 p 1

x  Ti , i  1,2,..., m ,

ip ijp
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където:
tip – е разходът на време за производството на единица от p-тия вид продукт
в i-ти производител.
При това разходите за производство и доставка на продукцията от доставчиците до потребителите трябва да бъдат минимални, т.е.
m

n

k

min : Z   (cijp  sip ) xijp ,

(1.25)

i 1 j 1 p 1

където:
cijp – са разходи за транспортиране на единица продукция от p-ти вид, от i-ти
доставчик до j-ти потребител.
Така конструираният икономико-математически модел представлява известната в литературата разпределителна задача, за чието решаване има разработен
специален алгоритъм, значително намаляващ времето за намиране на оптимален
план, в сравнение с прилагане на симплекс метода8.
По наше виждане този модел може да бъде обобщен, като се съчетаят модела (1.12) – (1.16) и модела (1.20) – (1.22) и се въведе и изискването (1.23). В същото време условията (1.20) и (1.24) могат да бъдат разгледани като неравенства от
вида „  ” и се приеме, че
n

b

jp

j 1

 Q p , p  1,2,..., k .

Това, от една страна, показва, че планираното количество от р-ти вид продукция е стойността на сумарните потребности на такава у потребителите, а от друга,
че доставката на p-ти вид продукция до j-тия потребител може да надхвърля потребностите й. Така може да се достигне до презадоволяване, като неизползваните количества продукция генерират допълнителни разходи, но този проблем може
да бъде обект на друго изследване.
1.2. Обобщен статичен модел за прикрепване
на потребители към доставчици
Като резултат от извършения анализ, можем да предложим следния обобщен
модел:
Да се определи минимумът на целевата функция
m

n

k

 xijp ,
min : Z   cijp

(1.26)

i 1 j 1 p 1

при ограничителни условия
n

x
j 1

8

ijp

 aip , i  1,2,..., m ; p  1,2,..., k ,

(1.27)

Гольштейн, Е. Г., Д. Б. Юдин. Задачи линейного програмирования транспортного типа. Москва:
Наука, 1969, гл.7; Лурье, А. Л. О математических методах решения задач на оптимум при планировании социалистического хозяйства. Москва: Наука, 1964, гл. 10; Бирман, И. Я. Оптимальное программирование. Москва: Экономика, 1968, гл. XII–XIII.
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 b jp , j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ,

(1.28)

 aij , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n ,

(1.29)
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j 1 p 1
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j 1 p 1
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 sip ) xijp  Ri , i  1,2,..., m ,

x  Ti , i  1,2,..., m ,

ip ijp

xijp  0 , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n ; p  1,2,..., k ,

(1.30)
(1.31)

(1.32)

където:
xijp – количество от p-ти вид продукция, произведено от i-ти производител и
транспортирано до j-ти потребител;
 – общи разходи за производство и транспортиране на една единица отт
cijp
всеки вид продукт;
aip – лимит за производство на продукция от p-ти вид на i-тия доставчик;
aij – максимален капацитет за транспортиране от i-ти доставчик до j-ти потребител;
bjp – потребности на j-ти потребител от p-ти вид продукт;
up – цена на единица продукция от p-ти вид;
sip – разходи за производство на i-ти доставчик на една единица продукция от
p-ти вид;
Ri – размер на минималната планирана печалба на i-тия доставчик;
tip – време, необходимо на i-ти производител за производство на една единица
от p-ти вид продукт;
Ti – допустимото време за работа на оборудването в i-то предприятие доставчик.
Конструираният обобщен икономико-математически модел (1.26) – (1.32) дава
възможност за оптимизиране на общите разходи, с отчитане лимитите на производство, капацитетите на транспортиране на продукцията, задоволяване потребностите
на потребителите от всеки вид продукт, ненадминаване допустимото време за производство на оборудването във всяко предприятие и удовлетворяване изискванията на
всеки доставчик за предварително определена минимална печалба. Този модел е
съчетание на трииндексна транспортна задача и разпределителна задача. Предстои
да бъдат анализирани съществуващи методи и на база модификации да бъде предложен подходящ метод за намиране на оптимално решения на модела (1.26) – (1.32).
Този подход на модифициране и изследване на икономико-математически модели за планиране на производството и прикрепване на потребителите към доставчици следва да продължава както в икономически, така и в математически аспект.
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Необходимо е също да отбележим, че в процеса на определяне и внедряване
в практиката на оптималните планове за производство и прикрепване на потребители към доставчици съществуват трудности, свързани не толкова с конструиране на
модела и определяне на решението му, а по-скоро свързани със събиране и обработване на необходимата първична информация. Затова основната задача при непрекъснатото прилагане на тези модели в практиката е свързана не с изчислителните процедури, а с набиране и съхраняване на необходимата информация.
Въпреки наличието на сериозни трудности, свързани със събиране и обобщаване на необходимата първична информация, авторите правят опит да демонстрират
икономическия ефект от приложението на предложения статичен модел (1.12)–(1.16)
за прикрепване на потребителите към доставчиците на примера на основната дейност на „Автомагистрали – Черно море” АД гр. Шумен9, а именно произвеждане на
асфалтобетонни смеси и полагане на асфалтобетонни пътни настилки. Производството
на асфалтобетонни пътни настилки е специфична дейност, за която е характерна необходимостта от използване на специално оборудване. Фирмата разполага с четири
стационарни асфалтови бази („Шумен”, „Хитрино”, „Припек” и „Бургас”), във всяка
от които е налично оборудване с различни технически характеристики и капацитет, а
това дава отражение върху допустимия обем произвеждана продукция във всяка
асфалтова база. В зависимост от нуждите на потребителите, „Автомагистрали –
Черно море” АД гр. Шумен предлага асфалтобетонни смеси, произведени по различни рецепти, съобразени с наложените технически изисквания10. Фирмата работи и с
частни клиенти, но за основната си дейност разчита на спечелени обществени поръчки
за проектиране, строителство, надзор и поддържане на републиканските пътища11.
С оглед на това да бъде представено приложението на статичния икономикоматематическия модел за прикрепване на потребители към доставчици, ще ограничим броя на произвежданите от фирмата продукти до два, а именно:
9

Необходимите стойности на параметрите за приложение на предложения статичен модел за прикрепване на потребителите към доставчиците са предоставени от фирмата.
10
Национална агенция „Пътна инфраструктура” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството регламентира проблемите на пътното строителство в своята нормативна база (http://
api.government.bg/index.php/Нормативна-база, 03.2013). Според тези нормативни документи: „Покритията от асфалтобетон представляват асфалтови смеси, приготвени в асфалтови бази чрез смесване в нагрято състояние на каменни фракции, трошен или естествен пясък, каменно брашно (при
необходимост) и пътни битуми, взети в определени съотношения. Асфалтобетонните смеси се използват за покрития и основи на настилки на пътища от всякаква категория на движението, включително
и автомагистрали, улици, площади, алеи, площадки, паркинги и др. В зависимост от предназначението им се избира вида на асфалтобетоновите смеси и използваните за тяхното получаване материали,
които трябва да отговарят на съответните технически спецификации”. Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтобетонни пластове
трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта „Асфалтови
пластове” в „Техническа спецификация” – НАПИ (http://api.government.bg/index.php /Нормативнабаза/технически-спецификации, 03.2013).
11
Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://api.government.bg/index.php/Нормативна-база, 03.2013), в съответствие със Закона за обществените поръчки (Закон за обществени поръчки. // ДВ, № 28, 06.04.2004, изм. ДВ, № 38, 18.05.2012),
организира провеждането на обществените поръчки за проектиране, строителство, надзор и поддържане на републиканските пътища.
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1. Асфалтобетонна плътна смес (условно означена по-нататък като Пр. 1).
2. Асфалтобетонна неплътна смес (условно означена по-нататък като Пр. 2).
Доставчиците на продукцията се представляват от четирите асфалтови бази
на фирмата, като всяка от тях има следните капацитети за производство на всеки
от двата вида продукта:
1. Асфалтова база „Шумен”: 420 тона асфалтобетонна плътна смес и 700 тона
асфалтобетонна неплътна смес.
2. Асфалтова база „Хитрино”: 840 тона асфалтобетонна плътна смес и 280
тона асфалтобетонна неплътна смес.
3. Асфалтова база „Припек”: 390 тона асфалтобетонна плътна смес и 650 тона
асфалтобетонна неплътна смес.
4. Асфалтова база „Бургас”: 800 тона асфалтобетонна плътна смес и 480 тона
асфалтобетонна неплътна смес.
Като потребители на продукцията се разглеждат трите обекта, на които трябва да бъде положена асфалтобетонна пътна настилка в даден период от време,
всеки от които има необходимост от определено количество от двата вида настилки, а именно12:
1. Обект 1 – участък от път Е70 от Републиканската пътна мрежа в района на
с. Ветрино, с потребност от асфалтобетонна плътна настилка – 1000 тона, а
от асфалтобетонна неплътна настилка – 700 тона.
2. Обект 2 – участък от път Е73 от Републиканската пътна мрежа в района на
гр. Дългопол, с потребност от асфалтобетонна плътна настилка – 600 тона,
а от асфалтобетонна неплътна настилка – 1000 тона.
3. Обект 3 – участък от път Е87 от Републиканската пътна мрежа в района
между гр. Бяла и гр. Обзор, с потребност от асфалтобетонна плътна настилка – 850 тона, а от асфалтобетонна неплътна настилка – 400 тона.
Обобщена е информация за разходите за производство на един тон асфалтобетонна смес от всеки от двата вида във всяка една от четирите асфалтови бази на
фирмата, както и за разходите за транспортиране на един тон от всеки от двата вида
асфалтобетонна смес от всяка асфалтова база (доставчик) до всеки обект, на който
се полага пътната настилка (потребител). Разходите за производство (sip, i = 1,2,3,4,
p = 1,2) на произвежданата продукция е един от най-специфичните и трудни за определяне показатели, тъй като те зависят от себестойността на влаганите в производството суровини и материали. Силно влияние върху цените на асфалтобетонните пътни настилки в момента в България оказват динамично изменящите се цени
на битума и горивата, които са основна суровина за производството на този вид
продукция. Тези цени дават отражение и върху стойността на транспортирането на
необходимите за производството инертни материали. Разходите за производство
на продукцията зависят също така и от конкретната рецепта за производство на
асфалтобетонни смеси, която се прилага, тъй като различните рецепти се характеризират с различни съотношения на влаганите суровини и материали. Осреднени
12

Номерата на пътищата, по които се намират предложените обекти, са в съответствие със СПИСЪК НА
РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (приет с Решение № 945 на МС от
2004г.; обн. ДВ, № 109, 14 декември 2004.)
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стойности на разходите (в лв.) за производство на един тон от всеки вид продукт, във
всяка от асфалтовите бази, са представени в таблица 1.2 (в горния ляв ъгъл на клетките). Разходите за транспортиране на асфалтобетонни смеси (cijp, i = 1,2,3,4, j = 1,2,3,
p = 1,2 ), независимо от техния тип, са фиксирани и възлизат на 0,14 лв. за тон на
километър, което означава, че разходите за транспортиране на един тон от всеки от
двата вида асфалтобетонна смес между доставчиците и потребителите ще зависи
от разстоянията между асфалтовите бази и обектите, на които се полагат пътните
настилки. Определени са разстоянията между всяка асфалтова база и всеки обект
в километри и са представени в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Разстояния (в км) между асфалтови бази (доставчици)
и обекти (потребители)

Асфалтова база

Обект за полагане на асфалтобетонна пътна настилка
Обект 1

Обект 2

Обект 3

Шумен

52,70

56,60

130,00

Хитрино

59,70

74,80

118,00

Припек

34,20

57,80

73,50

Бургас

125,00

89,10

74,50

Въз основа на така посочените разстояния са определени и разходите за транспортиране (в лв.) на един тон от двата вида асфалтобетонна смес, от всяка асфалтова база до всеки обект, на който се полага пътна настилка и са представени в
табл. 1.2 (долния десен ъгъл на клетките).
 , (i = 1,2...,m;
Като се вземе под внимание направеното полагане sip + cijp = cijp
j = 1,2...,n; p = 1,2...,k) се преминава към обобщаване на параметрите на модела в
табл. 1.3, където в клетките на таблицата са записани общите разходи (в лв.) за
производство и транспортиране на един тон от продукцията, от всяка асфалтова
база до всеки обект, където се полагат асфалтобетонните пътни настилки.
При осъществяване на дейността си фирма „Автомагистрали – Черно море”
АД гр. Шумен разчита предимно на собствени транспортни средства и това обяснява наличието на определени капацитети на възможните общи количества от двата вида асфалтобетонни смеси за транспортиране от всяка асфалтова база до всеки обект, на който се полагат пътни настилки. Тези капацитети за транспортиране
на продукцията се изразяват в модела чрез параметрите aij ( i = 1,2,3,4, j = 1,2,3) и
са представени в табл. 1.4.
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Таблица 1.2
Параметри на модела за прикрепване на потребители към доставчици
Обекти
Асфалтови бази
Пр. 1
Шумен

Обект 1
Пр. 1
90
7,378

Хитрино

Припек

Пр. 1
Бургас
Пр. 2
Потребности (тона)

1000

86
10,290

93
12,474
83
17,500
700

600

80
10,290

850

280
390

93
10,430
83
12,474
1000

700
840

80
16,520

80
8,092

Наличности
(тона)
420

82
18,200

80
10,472

80
4,788

Пр. 2

87
16,520

86
8,092

93
17,500

Пр. 1
90
18,200

87
10,472

86
4,788

Обект 3

82
7,924

80
8,358

Пр. 2

Пр. 2

90
7,924

87
8,358

Пр. 2
Пр. 1

Пр. 1

82
7,378

Пр. 2
Пр. 1

Пр. 2

Обект 2

650
800

83
10,430
400

480

Таблица 1.3
Обобщени параметри на модела за прикрепване
на потребители към доставчици
Обекти

Обект 1
Пр. 1

Асфалтови бази
Пр. 1
Шумен
Пр. 2

97,378

Пр. 1

95,358

Хитрино
Припек
Бургас

Потребности (тона)

90,472

1000

103,430
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1000

650
800

93,430
850

280
390

90,290

95,474
600

840

96,290

105,474
700

700

96,520

88,092

100,50

100,20
103,520

94,092

110,50

Пр. 1

89,924

84,788

Пр. 2

Наличности
(тона)
420

Обект 3

108,20

97,472

90,788

Пр. 2

Пр. 2

97,924

88,358

Пр. 2
Пр. 1

Пр. 1

89,378

Пр. 2
Пр. 1

Пр. 2

Обект 2

400

480

Таблица 1.4
Капацитети за транспортиране на продукцията (в тона)
Обекти
Асфалтови бази
Шумен

Обект 1

Обект 2

Обект 3

420

650

700

Хитрино

500

950

600

Припек

1000

650

550

Бургас

700

650

1300

След анализ на обобщената по този начин информация за реалната практическа ситуация, трябва да се определи такъв вариант за прикрепване на потребителите (обекти, на които се полагат асфалтобетонни пътни настилки) към доставчиците, при който се осигуряват минимални разходи за производство и транспортиране на продукцията, като се удовлетворяват потребностите на потребителите,
съобразно капацитета на доставчиците.
След въвеждане на неизвестните величини xijp (i = 1,2,3,4, j = 1,2,3, p = 1,2),
изразяващи количествата от p-ти вид асфалтобетонна смес, които i-тата асфалтова база трябва да транспортира до j-тия обект на потребление се достига до следния икономико-математически модел. Да се намери минимумът на целевата функция (1.12), представяща общите разходи за производство и транспортиране на двата вида асфалтобетонни смеси:
min : Z  97,378x111  89,378x112  97,924 x121  89,924 x122 
 108,2 x131  100,2 x132  95,358 x 211  88,358 x 212 
 97,472 x 221  90,472 x 222  103,52 x 231  96,52 x 232 
 90,788 x311  84,788 x312  94,092 x321  88,092 x322 
 96,29 x331  90,29 x332  110,5 x 411  100,5 x 412 
 105,474 x 421  95,474 x 422  103,43 x 431  93,43 x 432

като са изпълнени следните ограничителни условия:
1) Ограничителни условия (1.13), гарантиращи, че от всяка асфалтова база
ще трябва да се транспортират до потребителите количества от двата вида
асфалтобетонна смес, съобразно производствените капацитети:
x111  x121  x131  420 ,

x112  x122  x132  700 ,

x211  x221  x231  840 ,

x212  x222  x232  280 ,

x311  x321  x331  390 ,

x312  x322  x332  650 ,

x411  x421  x431  800 ,

x412  x422  x432  480 ;
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2) Ограничителни условия (1.14), гарантиращи, че потребностите на потребителите от всеки от двата вида асфалтобетонна смес ще бъдат удовлетворени13:
x111  x211  x311  x411  1000 ,

x112  x212  x312  x412  700 ,

x121  x221  x321  x421  600 ,

x122  x222  x322  x422  1000 ,

x131  x231  x331  x431  850 ,

x132  x232  x332  x432  400 ;

3) Ограничителни условия (1.15), гарантиращи, че от всяка асфалтова база
ще трябва да се транспортира до потребителите общо количество от двата
вида асфалтобетонна смес, ненадвишаващо нейния капацитет за транспортиране:
x111  x112  420 ,

x121  x122  650 ,

x131  x132  700 ,

x211  x212  500 ,

x221  x222  950 ,

x231  x232  600 ,

x311  x312  1000 ,

x321  x322  650 ,

x331  x332  550 ,

x411  x412  700 ,

x421  x422  650 ,

x431  x432  1300 ;

4) Ограничителни условия (1.16), гарантиращи неотрицателността на променливите xijp, което се налага от техния икономически смисъл, а именно количествата произвеждана и транспортирана продукция са неотрицателни величини, т.е.
xijp  0 , ( i  1,2,3,4 , j  1,2,3 , p  1,2 ).
Така полученият икономико-математически модел представлява задача на
линейното оптимиране, за чието решаване има разработени методи. Преди да се
премине обаче към търсене на оптимално решение на получения модел, е необходимо да бъде проверена неговата разрешимост с помощта на изведените условия
за разрешимост на модела (1.17) и (1.18).
Условие (1.17) гарантира възможността да бъдат задоволени потребностите
на потребителите от всеки от двата вида асфалтобетонни смеси за сметка на общите производствени капацитети на съответните продукти във всички асфалтови
бази. Действително общият капацитет на производство от първия вид асфалтобетонна смес е равна на общата потребност от този продукт:
4

3

i 1

j 1

 ai1   b j1 или 420  840  390  800  1000  600  850 .
13

При прилагането на предложения статичен икономико-математически модел (1.12) – (1.16) за прикрепване на потребители към доставчици, за разглежданата конкретна практическа ситуация, свързана с
производство и транспортиране на асфалтобетонни смеси и полагане на пътни настилки, ограничителните условия (1.14), които са от вида неравенства „  ” ще бъдат заменени с равенства. Това решение е
свързано с естеството на конкретната дейност и невъзможността да се допуска презадоволяване на
потребителите, тъй като асфалтобетонната смес не подлежи на съхранение под формата на запас.
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Също така общият капацитет на производство на втория вид асфалтобетонна
смес надхвърля общата потребност от този продукт, което означава, че в някоя от
асфалтовите бази няма да се използва пълният капацитет за производство на втория вид асфалтобетонна смес:
4

3

a

i2

i 1

  b j 2 или 700  280  650  480  700  1000  400 .
j 1

Условие (1.18) гарантира капацитетната възможност на всяка от асфалтовите
бази да транспортира до потребителите общото количество от двата вида асфалтобетонна смес. Това условие също е налице, тъй като:
- за асфалтова база „Шумен”:
3

2

j 1

p 1

 a1 j   a1 p или 420  650  700  420  700 ;
- за асфалтова база „Хитрино”:
3

a
j 1

2

2j

  a2 p или 500  950  600  840  280 ;
p 1

- за асфалтова база „Припек”:
3

2

a
j 1

3j

  a3 p или 1000  650  550  390  650 ;
p 1

- за асфалтова база „Бургас”:
3

a
j 1

2

4j

  a4 p или 700  650  1300  800  480 .
p 1

Оптималното решение на така конструирания икономико-математически статичен модел за прикрепване на потребителите към доставчиците на примера на
производство и транспортиране на асфалтобетонни смеси е намерено с помощта
на известния симплекс метод и е представено в табл. 1.5.
Оптималният план на задачата за прикрепване на потребители към доставчици показва следното практическо решение:
- В асфалтова база „Шумен” трябва да се произведат 420 тона от първия
вид асфалтобетонна смес и да се транспортират 380 тона ( x111  380 ) до
първия обект и 40 тона ( x131  40 ) до третия обект, на които се полагатт
пътни настилки. От втория вид асфалтобетонна смес трябва да се произведат общо 690 тона и да се транспортират 40 тона ( x112  40 ) до първия
обект и 650 тона ( x122  650 ) до втория обект, на които се полагат пътни
настилки. Общите количества от двата вида асфалтобетонни смеси, които
трябва да осигури асфалтовата база на всеки един от тримата потребители, са съответно 420 тона, 650 тона и 40 тона.
- В асфалтова база „Хитрино” трябва да се произведат 840 тона от първия
вид асфалтобетонна смес, като 240 ( x211  240 ) тона се транспортират до
първия обект, а 600 тона ( x221  600 ) до втория обект, на които се полагатт
пътни настилки. От втория вид асфалтобетонна смес трябва да се произве
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Таблица 1.5
Оптимален план на модела за прикрепване
на потребители към доставчици
Обекти

Пр. 1

Асфалтови бази
Шумен
Хитрино
Припек
Бургас

Обект 1

Обект 2

Пр. 2

Пр. 1

Пр. 1 x111  380
Пр. 1 x211  240

Пр. 1
Пр. 2

x321  0

x411  0

x331  10
x322  30

x332  0
x431  800

x421  0

x412  0

x232  0

x222  240

x312  620

Пр. 2

x231  0

x221  600

Пр. 1 x311  380

Пр. 2

x132  0

x122  650

x212  40

Пр. 2

Пр. 1

x131  40

x121  0

x112  40

Пр. 2

Пр. 2

Обект 3

x422  80

x432  400

дат 280 тона, като 40 тона ( x212  40 ) се транспортират до първия обект и
240 тона ( x222  240 ) до втория обект, на които се полагат пътни настилки.
Общите количества от двата вида асфалтобетонни смеси, които трябва да
осигури асфалтовата база на първи и втори потребител, са съответно 280
тона и 840 тона, а до трети потребител не се осъществяват доставки.
- В асфалтова база „Припек” трябва да се произведат 390 тона от първия
вид асфалтобетонна смес, като 380 тона ( x311  380 ) се транспортират до
първия обект, а 10 тона ( x331  10 ) до третия обект, на които се полагатт
пътни настилки. От втория вид асфалтобетонна смес трябва да се произведат 650 тона и да се транспортират 620 тона ( x312  620 ) до първия обект,,
30 тона ( x322  30 ) до втория обект, на които се полагат пътни настилки.
Общите количества от двата вида асфалтобетонни смеси, които трябва да
осигури асфалтовата база на първи, втори и трети потребител, са съответно 1000 тона, 30 тона и 10 тона.
- В асфалтова база „Бургас” трябва да се произведат 800 тона ( x431  800 )
от първия вид асфалтобетонна смес и да се транспортират до третия обект,
на който се полагат пътни настилки. От втория вид асфалтобетонна смес
трябва да се произведат 480 тона, като 80 тона ( x422  80 ) се транспортират
до втория обект и 400 тона ( x432  400 ) до третия обект, на които се полагатт
пътни настилки. Общите количества от двата вида асфалтобетонни смеси,
които трябва да осигури асфалтовата база на втори и трети потребител, са
съответно 80 тона и 1200 тона, а до първи потребител не се осъществяват
доставки.
При прилагане на този оптимален план за производство на два вида асфалтобетонни смеси в четирите асфалтови бази и транспортирането им до обектите, на
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които се полагат пътните настилки, се осигуряват минимални общи разходи за производство и транспортиране на продукцията, възлизащи на 428401,66 лв. От така
получения оптимален план може също така да се установи, че в асфалтова база
„Шумен” няма да се използва пълният капацитет от 700 тона за производство на
втория вид асфалтобетонна смес, тъй като общата потребност от този продукт е с
10 тона по-малка от сумарния капацитет за производството му от четирите асфалтови бази. Приложеният икономико-математически статичен модел за прикрепване на потребители към доставчици (1.12) – (1.16), както беше подчертано, е една
модификация на предложен от Михно и Ермольев модел със значително по-голям
брой променливи. Описаният оптимален план на приложения за конкретна практическа ситуация модел, предложен от авторите, показва как задачата се свежда до
такава, със съществено намален брой променливи и в същото време са определи
стойностите на въведените множество неизвестни в модела на Михно и Ермольев,
изразяващи общите количества от всеки вид продукт, които трябва да осигурят
доставчиците и общите количества от всички видове продукти, които трябва да
транспортират доставчиците до всеки от потребителите.
При определяне на оптимални обеми на производство и прикрепване на потребители към доставчици, както вече посочихме, могат да се отчитат редица особености, произтичащи от практиката в системите на снабдяване. Едно оптимално решение, получено с помощта на икономико-математически модел не може в пълна степен да отрази разнообразието на фактори, въздействащи в действителната икономическа ситуация. Поради това всяко получено оптимално решение трябва да бъде
внимателно изследвано и при необходимост да бъдат внесени съответни корекции.
Анализираните и модифицирани от авторите статични модели за прикрепване
на потребители към доставчици могат да бъдат доразвивани и допълвани в различни аспекти, с оглед на това да опишат някои от специфичните особености на всеки
конкретен практически проблем.
Един от най-съществените недостатъци на разгледаните и модифицирани дотук от нас модели за прикрепване на потребителите към доставчиците, по наше
виждане, се състои в това, че задачата е изцяло статична, т.е. при нея не се отчита
динамиката на производството и потреблението, а и оттам на доставките.
1.3. Статичен модел за прикрепване на потребители към доставчици,
с отчитане товароспособността на наличните превозни средства
Както беше посочено, при използването на транспортната задача се определя
оптимален вариант за прикрепване на потребителите към доставчиците и обемите
на доставките от тези товарообразуващи пунктове. След това за самата организация на превозите на товарите е необходимо да се намерят оптималните маршрути
за обхождане на зададените приемателни пунктове.
Задачата за прикрепване на потребителите към един доставчик (складова
база, предприятие, бетонов възел и др.), с отчитане товароспособността на налични превозни средства, може да бъде формулирана по следния начин:
- В складова база, обслужваща n потребители, има в наличност еднороден
продукт, в количество Q единици, като
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n

b
j 1

j

 Q,

където bj са потребностите на j-тия потребител (j = 1,2...,n).
- Известни са разстоянията между всички пунктове, ползватели на еднородния
продукт и отправния пункт, които са представени чрез матрицата C  cij

n 1

.

- за превозване на товарите от отправния пункт до потребители се използват
автомобили с марка k (k = 1,2...,q), всеки от които е с товароспособност Pk.
За решаването на така поставената задача се образува система от маршрути
[tk], такива че:
а)

b
jtk

j

 Pk , ( k  1,2,..., q ),

т.е. сумата от товарите, необходими за всеки потребител по даден маршрут, да не превишава товароспособността на автомобила, обслужващ този
маршрут;
б) на всеки потребител е необходимо да се достави предварително заявеното
количество товари;
в) маршрутите имат само една обща точка – това е доставчикът (складовата
база).
Трябва да се минимизира общият пробег на автомобилите по всички възможни маршрути, т.е.
 cij .
( ij )tk

Тук се предполага, че за неизползваните от превозните средства маршрути tk
е [0] (т.е. не се осъществява превоз).
За решаване на така поставената задача се предлага метод, който следва да
се разглежда като адаптиране на известни методи14, конкретно за разглеждания в
настоящото изследване икономико-математически модел.
Изчислителната процедура на този метод се заключава в следното:
1. Формира се квадратна матрица, в която са отразени всички разстояния между отделните пунктове.
2. Задава се таблица за обемите товари за всеки потребител.
3. Задава се таблица на превозните средства, които ще осъществяват превозите между отделните пунктове.
4. Определя се печалбата (печеливша позиция) по формулата: l ij  ci 0  c j 0  cij .
За стълбовете и редовете на Q0 всички изгодни позиции се приемат равни
на нула.
5. Изключва се възможност за комуникации в клетка (i, j) за която bi + bj >
max Pk.
14

Използвани са резултати от метода на Кларк и Райт (Clarke, L., I. Wright. Scheduling of vehicles from
a central depot to a number of delivery points. // Operations Research, 1984, Vol. 12, № 4, p. 32), както и
от метода на разклоненията и границите (Зайченко, Ю. П. Исследование операции. Киев: Виша
школа, 1988, с. 321).
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6. Избира се max lij и нека тази максимална стойност се достига за клетка
(i0 , j0 ) . Ако тази максимална стойност се получава в повече от една клетка, то се избира произволна измежду тях.
7. Отстраняват се от разглеждане i-тият ред и j-тият стълб.
8. Забранява се изборът на клетки ( j0 , i0 ) и всички клетки (i0 , l ) и (l , j0 ) , за
които bi0  b j0  bl  max Pk .
9. Променя се таблицата на наличните превозни средства.
10. Променя се таблицата на обемите на потребление.
11. Повтарят се действията от точки 6–10 до тогава, докато не бъде съставен маршрут, който може да обхване целия изискуем товар.
За илюстрация на този метод е предложен пример. Приема се, че има 7 пункта – потребители: B1,B2,...,B7 до всеки от които се доставя товар от централна
складова база. Обемите на потребление в тези пунктове са съответно равни на: 0,5
т; 0,6 т; 0,3 т; 0,4 т; 1,2 т; 0,8 т; 0,7 т, а наличността в складовата база е Q. Съгласно
направената постановка е в сила неравенството:
0,5  0,6  0,3  0,4  1,2  0,8  0,7  Q .
За осъществяване на доставките се използват един автомобил с товароспособност 2,2 т и един с товароспособност 2,5 т. Разстоянията между отделните пунктове са известни и са приведени в табл. 1.6.
Съгласно позиции 1, 2 и 3 от изложения метод трябва да се запише квадратна
матрица, задаваща разстоянията между всички пунктове, таблицата от обемите на
потребление и наличните превозни средства, които съответно са представени в
таблици 1.6, 1.7 и 1.8.
Таблица 1.6
Q0
Q0

B1

B3

B2

B6

B7

0
5

7
6

B1

4
2

8
3

10
3

6
3

9
3

0
2

3

4

10

7
9

B2

9
10

5
14

8
3
М15

0
11

6
12

9
10

10
1

B3

11
10

3
5

17
6

0
12

5
4

9
4

19
5

12
5

B4

13
6

15
8

0
3

15

B5

B4

4

6

2

М е едно достатъчно голямо положително число.
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8

3

4

4

4

3

3

4

B5

5

0
2

3
4

5
5

3
1

7
3

4
6

6
1

B6

0
1

2
9

3
19

4
6

6
13

5

9

11

10

B7

0
14

10

2

12

9

13

10

Определени са печалбите lij , чиито стойности са записани съответно в горния
ляв ъгъл на клетките в таблица 1.6 Тъй като не са констатирани такива два пункта
на потребление, за които сумата от потребностите не е по-голяма от товароспособностите на наличните превозни средства, то следва да се премине към позиция 6.
Определя се max lij . Тази стойност се е получила в клетка В7В2, за която l 72  19 .
Отстраняват се седмият ред и вторият стълб. Забранява се изборът на клетка
(2,7) със знака М. Намерените двойни точки, т.е. В7В2 нанасяме в първия стълб на
таблица 1.8 и заедно с това е показана сумата от обемите на потребностите за тези
точки. Тази цифра се записва в стълбовете В2 и В7 на таблица 1.7.
Таблица 1.7
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

0,5

0,6

0,3

0,4

1,2

0,8

0,7

0,8

1,3

0,8

2,5

2,0

2,1

1,3

2,0

2,1

2,0

2,5

2,1

2,5

2,5

Следващата клетка, с max lij , е В2В6, за която l  14 . Отстраняват се от разглеждане вторият ред и шестият стълб. Забранява се изборът на клетка В6В7, тъй
като В2В6 се вплита с В7В2. Получава се редицата В7В2В6. Тъй като сумата от
потребностите на трите пункта – потребители не превишава товароспособността
на превозното средство (2,2 т), записваме тази сума в първата колонка на таблица
1.8. Обемите на потребностите на указаните пунктове се записват в съответните
колонки В7, В2 и В6 на таблица 1.7.
Таблица 1.8
2,2 т

2,5 т

B7 B2  1,3

Q0 B4 B7 B2 B6Q0  2,5

B7 B2 B6  2,1
B3 B1  0,8
Q0 B5 B3 B1Q0  2,0
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Следващата клетка, с max lij , е клетка B3 B1 , на която съответства печалба
12. Стълбът B1 и редът B3 се изключват от разглеждане в следващите итерации.
Забранява се изборът на клетка B1 B3 . Тази двойка пунктове записваме в първата
колонка на таблица 1.8. Отразяваме съответните обеми на потребление от пунктовете B3 и B1 в таблица 1.7. Следва да се отбележи, че разглежданата двойкаа
пунктове може да се свърже с B7 B2 B6 и се получава маршрута Q0 B4 B7 B2 B6Q0 , с
обща потребност от 2,5 т. Следва да се изключи от разглеждане клетката B6 B4 .
Този маршрут следва да бъде записан в таблица 1.8, в стълба на превозното средство с товароспособност 2,5 т. Отразяват се съответните обеми от потребления в
таблица 1.7.
Следващата клетка, с максимално lij , е B6 B5 . И тук следва да се отчете, че
B5 при получената ситуация се обвързва с маршрута B4 B7 B2 B6 и го превръща в
такъв с максимална товароспособност. Поради това трябва да се изключи от разглеждане клетката B6 B5 и да се премине към търсене на следваща клетка с max l ij .
В този случай има няколко клетки с max l ij  3 . Може да се избере, която и да е отт
тях. Тогава се достига до пълния маршрут Q0 B5 B3 B1Q0 , съответстващ на превозно
средство с товароспособност 2,5 т.
По този начин се достига до маршрути, посредством които се осъществява
разпределението на товарите по тях, осигуряващо пълното задоволяване на пунктовете – потребители (табл. 1.9).
Таблица 1.9

Маршрути

Общ пробег на
автомобилите
(в км)

Сума от обемите на
потребителите
(в тона)

Q0 B5 B3 B1Q0

20

2,0

Товароспособност
на обслужващите
автомобили
(в тона)
2,2

Q0 B4 B7 B2 B6Q0

18

2,5

2,5

Разгледаните в настоящата разработка статични модели за прикрепване на
потребители към доставчици представят само някои от възможностите за оптимизиране на дейностите в системата на снабдяване. На основата на модифициране на
съществуващи и конструиране на нови статични модели биха могли успешно да се
усъвършенстват дейности по прикрепване на потребители към доставчици за всяка
една конкретна практическа ситуация, съобразно нейните специфични особености.

157

Глава втора

ДИНАМИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРИКРЕПВАНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
2.1. Динамичен модел за прикрепване на потребители към доставчици
с известни дискретни интензивности на производство и потребление
В настоящата точка авторите правят опит да предложат подходящ динамичен модел, отчитащ възможностите за последователност от доставки през целия
планов период T. Нека целият период е разделен на подпериоди t (t = 1,2...,T).
Потребностите на j-тия потребител (j = 1,2...,n), от сумарния обем продукция
bj в момента t, се задоволяват с някаква интензивност  j (t ) , като
T



j

(t )dt  b j .

0

Тъй като доставката на целия обем bj продукция е свързано с разходи по издръжката му, то за потребителите е целесъобразно да получават продукцията на неголеми партиди. Много често осъществяването на всяка доставка е съпроводено с някакви финансови разходи kij, независещи от обема на транспортираната партида, т.е.
разходите по реализацията на доставката следва да се изразяват по следния начин
kij  cij xijt , ако xijt  0,
cij ( x )  
ако xijt  0,
0,
t
ij

където xijt е обемът на доставката от i-тия доставчик до j-тия потребител в момента от време t (t = 1,2...,T).
Възниква необходимост от динамична постановка на задачата за търсене на
такава стратегия, която реализира оптималната структура на връзките между потребителите и доставчиците. Прикрепването на потребителите към доставчиците
следва да се осъществява с отчитане на динамиката на производството и потреблението и разходите по осъществяване на организацията на доставките и техните
издръжки. Независимо от това, че при прикрепването на потребителите към доставчиците следва да се отчитат още много други фактори (предпочитание, платежоспособност, и т.н.), динамичният подход към задачата за прикрепване, по наше
виждане, може да доведе до допълнителен икономически ефект.
Предлагаме следната постановка на модел при този подход. Приемаме, че
потребностите на потребителите са дискретни, т.е.
 j (t )   tj , ( j  1,2,..., n ; t  1,2,..., T ).
Тогава общият обем на потребностите на j-тия потребител ще бъде
T


t 1

t
j

 b j , ( j  1,2,..., n ).
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От друга страна, производството на всеки доставчик също се характеризира
с някаква дискретна интензивност, т.е.
ui (t )  uit , ( i  1,2,..., m ; t  1,2,..., T ).

Следователно общият обем производство на i-тия доставчик за плановия период от време ще бъде
T

u
t 1

t
i

 ai , ( i  1,2,..., m ).

Може да се приеме, че доставките се извършват във фиксирани моменти от
време t = 1,2...,T, при това мигновено. Обаче, за да се отчете издръжката от престоя на продукция по време на транспортирането, въвеждаме в целевата функция
времето ijt за транспортиране на продукцията от i-тия доставчик до j-тия потребител в t-тия момент от време. Нека a са разходите от престоя на единица продукция по време на транспортирането за единица време (час, ден, седмица и т.н.).
Състоянието на системата на снабдяване може да бъде формализирано посредством системата уравнения:
t

t

n

X it  X i0   ui   xij ; t  1,2,..., T ; i  1,2,..., m ;
 1

t

(2.1)

 1 j 1

m

t

Y jt  Y j0   xij    j ; t  1,2,..., T ; j  1,2,..., n .
 1 i 1

(2.2)

 1

Тук с X it и Y jt са означени остатъкът от нереализираната продукция в края на
t-тия период, или което е едно и също, до началото на (t + 1)-вия период. С X i0 е
означен гарантираният минимум, който трябва да се поддържа като наличност при
i-тия доставчик, а с Y j0 е означен минимумът продукция, който трябва да се поддържа при j-тия потребител.
Разходите при транспортиране на доставките могат да се определят посредством линейната форма:
m

n

T

m

n

T

f ( X )   (kij yijt  cij xijt )     ijt xijt ,
i 1 j 1 t 1

(2.3)

i 1 j 1 t 1

където:
1, ако xijt  0,
y 
t
0, ако xij  0.
t
ij

Разходите за издръжката на запаса в t-тия период са правопропорционални на
остатъка от нереализираната продукция в края на този период, следователно тези
разходи могат да се зададат по следния начин:
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m

T

n

T

 ( X )   ( si   ) X it   ( j   )Y jt ,
i 1 t 1

(2.4)

j 1 t 1

където si и σj са разходите за издръжката на единица нереализирана продукция,
съответно в i-тия доставчик и j-тия потребител.
След като заместим в (2.4) представянията от формули (2.1) и (2.2), сумираме (2.5) и (2.4) и извършим известни преобразувания, целевата функция формализираща общите разходи ще приеме вида:
m

n

T

m

n

T

Ф( X )   (kij yijt  cij xijt )     ijt xijt 
i 1 j 1 t 1

m

n

i 1 j 1 t 1

T

m

n

T

  ( j   )(T  1  t ) xijt   ( si   )(T  1  t ) xijt 
i 1 j 1 t 1

i 1 j 1 t 1

m
T (T  1)  n
T (T  1) 

 0
  ( si   ) TX i0  ui
   ( j   ) TY j   j
.
2
2

 j 1


 i 1

Изразът, стоящ в средни скоби (преднамерено обособен), очевидно не зависи
от променливите величини, и следователно при търсене на оптималното управление може да бъде изпуснат. Следователно за целева функция може да се приеме
изразът
m

n

T

m

n

T

m

n

T

F ( X )   kij yijt   (cij   ijt ) xijt   ( j  si )(T  1  t ) xijt ,
i 1 j 1 t 1

i 1 j 1 t 1

i 1 j 1 t 1

или като въведем допълнително означенията
(cij   ijt )  ( j  si )(T  1  t )  cijt ,

получаваме окончателно
m

n

T

F ( X )   (kij yijt  cijt xijt )  min .

(2.5)

i 1 j 1 t 1

Функционирането на системата на снабдяване ще разглеждаме в течение на
достатъчна продължителност от време. Ако търсенето е детерминирано и стационарно, то нормално е да се предположи, че началното състояние на системата на
снабдяване X 0 ( X i0 , Y j0 ) съвпада с нейното крайно състояние X T ( X iT , Y jT ) , т.е.
X i0  X iT , за i = 1,2...,m и
Y j0  Y jT за j = 1,2...,n.

(2.6)

Тогава от условията (2.6) и уравненията (2.1) и (2.2) получаваме
m

T

 u
i 1  1


i

n

T

   j ,

(2.7)

j 1  1
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т.е. в условията на стационарно детерминирано търсене, при достатъчно голямо
продължително време на функциониране на системата на снабдяване, интензивността на сумарното търсене трябва да бъде равно на интензивността на сумарното
предлагане. Ясно е, че от равенство (2.7) и уравненията (2.1) – (2.2), следва условие (2.6).
Въвеждаме системата ограничения
mijt yijt  xijt  M ijt yijt , i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n ; t  1,2,..., T

(2.8)

където:
mijt – долната граница на обема на доставката се определя от транзитната

норма на доставчика;
M ijt – горната граница на обема на доставката се определя от





M ijt  min Tuit , T tj ,

т.е. обемът на всяка партида не може да превишава производствените възможности на доставчиците за разглеждания период на планиране T, а също така не превишава сумарните потребности на потребителите за същия период. Множеството от
стойностите на променливите xijt , удовлетворяващи ограничителните условия (2.8)
ще означим с K и ще го наричаме допустимо множество
xijt  K .

(2.9)

Тъй като системата работи без дефицит и
m

T

 u
i 1  1


i

n

T

   j ,
j 1  1

то оттук произтичат още две серии ограничения:
X it  0 , i  1,2,..., m ; t  1,2,..., T

(2.10)

Y jt  0 , j  1,2,..., n ; t  1,2,..., T .

(2.11)

Разбира се вместо ограниченията (2.10) – (2.11) могат да се използват ограничения от вида (2.8).
От условията (2.10) и (2.11) следва
t

n

t

 x   u
 1 j 1


ij

 1


i

 X i0 , i  1,2,..., m ; t  1,2,..., T .

(2.12)

От условията (2.11) и (2.12) следва:
t

m

t

 x   
 1 i 1


ij

 1


j

 Y j0 , j  1,2,..., n ; t  1,2,..., T .
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(2.13)

Освен това, като се отчете ограничително условие (2.8), следва:
xijt  0 , t  1,2,..., T ; i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n .

(2.14)

И така, динамичният икономико-математически модел за прикрепване на потребителите към доставчиците може да бъде представен така.
Да се намери управление xijt  K , където:
K   ( xijt | mijt yijt  xijt  M ijt yijt ) ,
t

1, xijt  0,
M  min Tu , T , y  
t
0, xij  0,
което минимизира целевата функция



t
ij

m

t
i

n

t
j



t
ij

T

F ( X )   (kij yijt  cijt xijt ) ,
i 1 j 1 t 1

при условия
t

n

t

 x   u
 1 j 1
T

n


ij

 1
T

 x   u
 1 j 1

t

m


ij

 1

t

 x   
 1 i 1
T

m


ij

 1
T

 x   
 1 i 1


ij

 1


i

 X i0 , i  1,2,..., m; t  1,2,..., T ,

(2.12')

i


j

, i  1,2,..., m,

 Y j0 , j  1,2,..., n; t  1,2,..., T ,

(2.13')

j

, j  1,2,..., n.

Така се достига до частично целочислена трииндексна задача на математическото оптимиране. Задача в такава постановка, както е известно в специализираната литература, е известна под наименованието транспортна задача с фиксирани
доплащания16. Ще изведем някои твърдения, които произтичат директно от постановката на задачата.
1. При оптимално управление на системата на снабдяване доставката постъпва в момент, когато текущият запас в потребителя е достигнал установения
гаранционен минимум, т.е. ако
xijt  0 , то Y jt 1  Y j0 .

Да предположим, че

xijt  0 , но Y jt 1  Y j0 .
16

Вж. Корбут, А. А., Ю. Ю. Финкельштейн. Дискретное програмирование. Москва: Наука, 1969, с. 62.
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В този случай сумарните разходи по функционирането на система на снабдяване може да се намалят не по-малко от тези по издръжката на остатъка от запаса
Y jt 1  Y j0 .за интервала (t – 1), т.е. с
( s j   )(Y jt 1  Y j0 ) .

Това означава, че взетото управление не е оптимално, което противоречи на
условието.
2. При оптимално управление на система на снабдяване доставката в произволен момент от време t, t = 1,2...,T може да приема една от възможните стойности





xijt  0,  tj ,  tj   tj 1 ,...,  tj  ...   Tj .

Всъщност, тъй като при xijt  0 , следва че Y jt 1  Y j0 , то трябва да се избере
такъв размер на партидата, който задава потребността в цели числа за оставащия
интервал от време. Ако
Y jt 1  Y j0 , то xijt  0 .

В изследването „Дискретное программирование”17 се предлагат методи за
решаване на частично целочислени задачи на линейното оптимиране. Тъй като задачите от подобен тип са с твърде голяма размерност, се предлагат и приближени
методи за тяхното решаване. Един от тези приближени методи е предложен от М.
Балински18, чиято идея се основава на изследване на задачата с игнориране на
условието за целочисленост

1, xijt  0,
y 
t
0, xij  0.
t
ij

Ще използваме идеята на този метод, като възможност да се приложи към
трииндексната задача.
Нека ( xijt , yijt ) – е оптималното решение на разглежданата задача, като се предполага, че yijt не непременно са булеви променливи. Тогаваа
xijt  M ijt yijt .

(2.15)

Да предположим, че y  0 и тогава равенството (2.15) ще се трансформира в
неравенство
xijt  M ijt yijt .
Тогава yijt могат да се намаляват до тогава, докато не бъде изпълнено условието (1.15). Ограниченията в модела няма да бъдат нарушени, а стойността на
t
ij

17
18

Корбут, А. А., Ю. Ю. Финкельштейн. Дискретное програмирование. Цит. съч. с. 300-319.
Balinsku, M. L. Integer programming: methods, uses, compulation. // Management Science, 1965, Vol. 12,
№ 3, pp. 253-313.
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линейната форма (целевата функция) ще се намали (тъй като cijt  0 ). Следователно се достига до противоречие с допускането, че ( xijt , yijt ) е оптималното решение.
От това следва, че ако пренебрегнем условието за целочисленост, то
xt
yijt  ijt .
M ij
В този случай моделът се свежда до търсене на минимум на линейната форма
m n T  k

F ( X )    ijt  cijt  xijt .
(2.16)


i 1 j 1 t 1  M ij

при условия (2.12'), (2.13'), (2.14).
По този начин динамичният модел за оптимизиране на връзките между доставчиците и потребителите се трансформира в една трииндексна транспортна задача, за която има добре разработен метод за намиране на решението й19.
От оптималното решение ( xij*t , yij*t ) на задачата (2.16), (2.12'), (2.13'), (2.14) лесно
се определя приближен план ( xijt , yijt ) на изходния модел:
xijt  yijt  0 , ако xij*t  0 ,

xijt  xij*t , yij*t  1 , ако xij*t  0 .

Благодарение на своята простота, методът на М. Балински може успешно да
се прилага за приближено решение на реални задачи от практиката.
2.2. Динамичен модел за прикрепване на потребители
към доставчици при стационарно детерминирано търсене
Тук ще предложим икономико-математически модел за оптимизиране прикрепване на потребителите към доставчиците, когато са указани обемите на доставяните партиди. При стационарно детерминирано търсене, когато броят на потребителите е по-голям от броя на доставчиците (n > m), възможно е осъществяване прикрепването на всеки потребител само към един доставчик.
Обемът на доставката за всеки потребител в този случай, както е известно,
може да се определи по формулата на Уилсън20:
xij* 

2kij j
 j 

, j 

bj
T

,

където  j са разходи, свързани със съхранението на единица продукция в продължение на изследвания период T .
Следователно обемът на доставката по маршрута (i, j) в системата на снабдяване се определя от формулата:
19

Голщейн, Е. Г., Д. Б. Юдин. Нови направления в линейното програмиране. Варна: Държавно
издателство, 1971, с. 303-308.
20
Атанасов, Б., Д. Дочев. Изследване на операциите. Варна: Наука и икономика, 2005, с. 225.
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xij* 

2kij b j
T ( j   )

,

(2.17)

където bJ са сумарните потребности на j-тия потребител за целия планов период T.
Възможно е да бъдат определени също броят на доставките по маршрута (i, j):
N ij* 

bj
*
ij

x

Tb j ( j   )



2kij

.

(2.18)

Тъй като се търси прикрепване за достатъчно голям интервал от време, то е
възможно така да се избере T, че всички N ij* да бъдат цели числа. За такъв интервал от време целевата функция ще има вида:
m

n

F ( X )   (kij N ij* yij  cij xij* N ij* yij  ij xij* N ij* yij ) 
i 1 j 1

m n
xij*
1
  ( j xij* Nij* yij  xij* Nij* yij ) .
j
i1 j 1 2

Тъй като kij , N ij* , cij ,  , ij ,  j ,  j са предварително известни постоянни
параметри, то критерият за оптималност относно целевата функция може да бъде
представен във вида
m

n

min : F   ij yij ,

(2.19)

i 1 j 1

където

2

* *
1 N ij xij
ij  kij N  c x N   x N 
( j   ) .
2 j
*
ij

*
ij ij

*
ij

*
ij ij

*
ij

Да поясним икономическия смисъл на параметрите λij. Ясно е, че kij представляват условно-оптималните разходи за управление на запасите по маршрута (i, j) за
плановия период от време T.
Променливите yij приемат само стойности 0 или 1, т.е.
1, когато е налице комуникацията (i, j)
yij = 
0, когато не е налице комуникацията (i, j)
Ограничителните условия непосредствено следват от (2.12) – (2.13):
n

x N
j 1

*
ij

m

x
i 1

*
ij

y  uiT  X i0 , i  1,2,..., m ,

(2.20)

N ij* yij   jT  Y j0 , j  1,2,..., n .

(2.21)

*
ij ij
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Нека началният запас на потребителя е Y j0  0 . Тъй като xij* N ij*  b j , то моделът ще придобие вида:
m

n

L   ij yij

(2.22)

i 1 j 1

при условия
n

b y
j 1

j

m

y
i 1

ij

ij

 uiT  X i0 , i  1,2,..., m ,

 1 , j  1,2,..., n ,

(2.23)

(2.24)

yij  yij2 , i  1,2,..., m , j  1,2,..., n .

(2.25)

Изрично следва да се отбележи, че предложеният икономико-математически
модел е целесъобразно да се прилага само в случаите, когато броят на потребителите е по-голям от този на доставчиците, т.е. когато в системата на снабдяване е
възможно прикрепването на всички потребители дори само към един доставчик.
Условието (2.24) е напълно естествено и неговото изпълнение гарантира да
няма доставки от еднаква продукция до един и същи потребител от различни доставчици.
Условие (2.25) гарантира, че променливите yij приемат само стойности 0 или
1. Това условие може да бъде заменено с
yij  0 , i  1,2,..., m , j  1,2,..., n и

(2.25')

yij – цели числа, i  1,2,..., m , j  1,2,..., n

и като се отчете и условие (2.24) се осигурява същото условие – променливите yij
да приемат само стойности 0 или 1. Така получената задача (2.22), (2.23), (2.24) и
(2.25'), е задача на целочисленото линейно оптимиране и може да бъде решена с
някои от познатите методи за решаване на такъв тип задачи21.
Възможност за приложение на динамичния модел за прикрепване на потребители към доставчици, при наличие на стационарно детерминирано търсене, ще демонстрираме отново с примера на дейността на фирма „Автомагистрали – Черно
море” АД гр. Шумен. Една от основните съставки при производството на асфалтобетонни смеси в четирите асфалтови бази („Шумен”, „Хитрино”, „Припек” и „Бургас”) са инертните материали (чакъл, трошен камък, баластра, минерално брашно и
хидратна вар), които се добиват в трите кариери на фирмата, разположени в близост
до Кралево, Каровча и Върли бряг, и носещи същите имена. Всяка от кариерите е
оборудвана с различна трошачна техника и транспорт, които определят техните производствени капацитети. Във всяка от кариерите се добиват инертни материали с
еднакви технически спецификации и могат да се използват за производство на ас21

Вж. Атанасов, Б., Т. Милкова. Количествени методи в логистиката. Варна: Наука и икономика, 2011.
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фалтобетонни смеси във всяка от асфалтовите бази на фирмата, но е необходимо за
даден период от време всяка асфалтова база да се снабдява с инертни материали
само от една кариера. При прилагане на динамичния модел за прикрепване на потребители към доставчици при наличие на стационарно детерминирано търсене, като
доставчици ще разглеждаме трите кариери „Кралево”, „Каровча” и „Върли бряг”, а
като потребители четирите асфалтови бази „Шумен”, „Хитрино”, „Припек” и „Бургас”. Инертните материали, които кариерите осигуряват на асфалтовите бази за тяхната дейност, ще представляват произвежданата еднородна продукция.
Трябва да бъде определен оптимален вариант за прикрепване на потребителите към доставчиците, като се изисква всеки потребител да приема еднородната
продукция само от един доставчик, а един доставчик може да снабдява повече от
един потребител. Динамичният модел за прикрепване на потребители към доставчици, при наличие на стационарно детерминирано търсене, ще приложим за период
от време T = 10 дни.
Всяка от асфалтовите бази е заявила сумарна потребност от инертни материали за разгледания десетдневен период от време съответно от 6000 тона, 6000 тона,
5000 тона и 7000 тона, означени в модела с параметрите bj ( j  1 4 ) и следователно
b1  6000 , b2  6000 , b3  5000 , b4  7000 .
Осъществяването на всяка доставка инертни материали между кариерите и
асфалтовите бази е съпроводено с някакви финансови разходи, независещи от количеството на транспортираните материали. Според предоставената от фирмата информация тези разходи приемат стойностите, представени в таблица 2.1.
Таблица 2.1
Разходи за организиране на една доставка (в лв.)

Кариери

Асфалтови бази
„Шумен”

„Хитрино”

„Припек”

„Бургас”

„Кралево”

55

65

55

60

„Каровча”

45

50

50

45

„Върли бряг”

60

45

50

50

В разглеждания икономико-математически модел тези параметри се изразяват посредством матрицата
55 65 55 60
K  45 50 50 45 .
60 45 50 50

Друг необходим параметър е свързан с транспортните разходи за доставка на
една единица продукция от i-тия доставчик ( i  1 3 ) до j-тия потребител ( j  1 4 ).
Транспортните разходи за превоз на инертни материали от всяка кариера до всяка
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асфалтова база са фиксирани и възлизат на 0,12 лв. за тон на километър. Това
обяснява обстоятелството, че транспортните разходи в случая зависят само от
разстоянията между кариерите и асфалтовите бази. Разстоянията в километри между
кариерите за инертни материали и асфалтовите бази на „Автомагистрали – Черно
море” АД гр. Шумен, предоставени от фирмата са представени в таблица 2.2 и на
тяхна база са определени и транспортните разходи за превозване на един тон инертен материал в лева.
Таблица 2.2
Разстояния между кариерите и асфалтовите бази
и транспортни разходи за един тон инертни материали
Кариери
„Кралево”
„Каровча”
„Върли бряг”

Асфалтови бази
„Шумен”
29,40 км.
3,528 лв.
60,00 км.
7,200 лв.
136,00 км.
16,320 лв.

„Хитрино”
41,600 км.
4,992 лв.
71,400 км.
8,568 лв.
155,00 км.
18,600 лв.

„Припек”
102,00 км.
12,240 лв.
19,60 км.
2,352 лв.
142,00 км.
17,040 лв.

„Бургас”
145,00 км.
17,400 лв.
128,00 км.
15,360 лв.
9,70 км.
1,164 лв.

В икономико-математическия модел транспортните разходи са представени
посредством матрицата
3,528

4,992

C  7,200

8,568

12,240 17,400

15,360 .
16,320 18,600 17,040 1,164
2,352

Обобщена е също така необходимата в модела информация за времето μij (в
часове) за осъществяване на доставката на инертни материали от всяка от кариерите на фирмата до всяка асфалтова база и е представена в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Време за осъществяване на доставките между кариерите
и асфалтовите бази (в часове)
Кариери

Асфалтови бази

„Кралево”

„Шумен”
0,50

„Хитрино”
0,75

„Припек”
1,65

„Бургас”
2,40

„Каровча”

1,10

1,25

0,33

2,00

„Върли бряг”

2,20

2,50

2,40

0,18
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В резултат от така представената информация за времето за осъществяване
на доставката между потребители и доставчици, в икономико-математическият
модел матрицата μ приема вида:
0,50 0,75 1,65
  1,10

2,40

0,33 2,00 .
2,20 2,50 2,40 0,18
1,25

В икономико-математическия модел се отчитат също така и разходите за съхранение на продукцията под формата на запас както в предприятието производител, така
и в предприятието потребител. Разходите за съхранение на инертните материали в
кариерите и асфалтовите бази се свързват преди всичко с необходимостта да се изградят специални площадки, на които тези материали се подреждат под формата на депа,
и необходимостта тези площадки за съхранение на инертни материали да бъдат оборудвани със система за отводняване, тъй като продължителното им престояване във
водна среда влошава тяхното качество. В резултат от анализиране и обработка на
информацията, предоставена от „Автомагистрали – Черно море” АД гр. Шумен, можем да обобщим, че разходите за съхранение на един тон инертен материал за периода
на престоя му, като запас в кариерите и асфалтовите бази, възлизат на 0,5 лв. за тон.
Разходите от престоя на единица продукция в предприятието доставчик (кариерите на фирмата) са представени в модела чрез параметъра α, следователно
той приема стойност α = 0,5. Разходите, свързани със съхранението на единица
продукция под формата на запас във всеки един по потребителите (асфалтовите
бази), в продължение на изследвания период от време T, се изразява в модела чрез
параметрите δj ( j  1 4 ) и следва, че те приемат стойности:
1  0,5 ,  2  0,5 ,  3  0,5 ,  4  0,5 .
По отношение на наличностите на инертни материали са обобщени данни,
свързани с интензивността на производство на всяка от кариерите, както и данни за
наличните количества инертни материали в кариерите в началото на разглеждания
десетдневен период от време. Трите кариери на фирмата разполагат с оборудване,
позволяващо им да достигнат следния капацитет на производство:
- кариера „Кралево” – 1000 тона на ден;
- кариера „Каровча” – 1800 тона на ден;
- кариера „Върли бряг” – 1300 тона на ден.
Интензивността на производство, изразяваща обема на произвежданите инертни материали в кариерите за един ден от периода от време T дни, са представени
в модела с параметрите ui ( i  1 3 ) и приемат стойности:
u1  1000 , u2  1800 и u3  1300 .
Установени са наличности от инертните материали в началото на периода в
трите кариери „Кралево”, „Каровча” и „Върли бряг”, съответно 1000 тона, 2500 тона,
1800 тона. Наличните количества от инертните материали във всяка от кариерите, в
началния момент на разглеждания период от време T, са представени в икономикоматематическия модел чрез параметрите X i0 ( i  1 3 ) и приемат стойности:
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X 10  30 , X 20  20 и X 30  20 .
Останалите параметри и променливи в модела се изчисляват на базата на
вече обобщените стойности на известните параметри.

Съобразно модела на Уилсън следва да се определят оптималните обеми xij*
( i  1  3 , j  1 4 ) на доставките по всеки един от маршрутите (i, j) в системата на
снабдяване по формулата (2.17). Получените резултати са представени в матрица
X*, където:
256,90 279,28 234,52 289,83
X  232,38 244,95 223,61 251,00 .
268,33 232,38 223,61 264,58
*

След определяне на оптималния обем на доставките между предприятията
производители (кариерите) и потребителите на продукцията (асфалтовите бази),
следва да бъдат определени също броят на доставките по съответните маршрути,
с помощта на формула (2.18). С оглед практическата приложимост на резултатите
от приложението на икономико-математическия модел, получените точни стойности за брой доставки, които трябва да се извършват по формула (2.18), са закръглени до цели числа. Получените резултати са представени в следната матрица N*:
23 21 21 24
N  26 24 22 28 .
22 26 22 26
*

За да се премине към съставяне на целевата функция и ограничителните условия на конструирания икономико-математическия модел за определяне на оптимално прикрепване на потребители към доставчиците, е необходимо да бъдат пресметнати коефициентите λij ( i  1  3 , j  1 4 ) по изведената по-горе формула:
2

ij  kij N ij*  cij xij* N ij*   ij xij* N ij* 

* *
1 N ij xij
( j   ) .
2 j

В тази формула участват параметрите  j ( j  1 4 ), изразяващи обема на
дневната потребност от продукцията на всеки от четиримата потребители. Те се
bj
определят от частните  j 
( j  1 4 ) и приемат стойности:
T
1  600 ,  2  600 ,  3  500 и  4  700 .
Получените стойности на коефициентите λij ( i  1  3 , j  1 4 ) са представени в следната матрица λ:
25237,05 34994,85 67670,21 133098,28
  48823,79 57607,49 14821,07 117029,98 .
107203,28 121423,79 93436,07 11423,75
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Променливите в модела са означени с yij за i  1  3 и j  1 4 .
При така получените стойности на параметрите и въведените променливите
yij в модела, получаваме следната целева функция:
L

25237,05 y11
 48823,79 y 21
 107203,28 y 31

 34994,85 y12
 57607,49 y 22
 121423,79 y 32

 67670,21y13
 14821,07 y 23
 93436,07 y 33

 133098,28 y14 
 117029,98 y 23 
 11423,75 y 34

За конкретния разглеждан пример ограничителните условия (2.23) приемат
вида:
b1 y11  b2 y12  b3 y13  b4 y14  u1T  X 10 ,

b2 y21  b2 y22  b3 y23  b4 y24  u 2T  X 20 ,
b3 y31  b2 y32  b3 y33  b4 y34  u3T  X 30 .

Като се замести с конкретните параметри, определени по-горе, тези ограничителни условия се преобразуват в:
6000 y11  6000 y12  5000 y13  7000 y14  1000.10  1000 ,
6000 y21  6000 y22  5000 y23  7000 y24  1800.10  2500 ,
6000 y31  6000 y32  5000 y33  7000 y34  1300.10  1800 .

За разглеждан пример ограничителните условия (2.24) приемат вида:
y11  y21  y31  1 ,
y12  y22  y32  1 ,
y13  y23  y33  1 ,
y14  y24  y34  1 .

Наложено е също така и условието (2.25') променливите yij, i = 1,2...,m, j = 1,2...,n
да са цели, неотрицателни числа.
Оптималното решение на така получената задача се представя с матрицата Y*:
1 0 0 0
Y  0 1 1 0 ,
0 0 0 1
*

което означава, че за разглеждания десетдневен период:
- първият потребител (асфалтова база „Шумен”) трябва да бъде прикрепен
към първия доставчик (кариера „Кралево”), като се осъществят 23 доставки в обем 6000/23=260,87 тона;
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- вторият потребител (асфалтова база „Хитрино”) трябва да бъде прикрепен
към втория доставчик (кариера „Каровча”), като се осъществят 24 доставки в обем 6000/24=250 тона;
- третият потребител (асфалтова база „Припек”) трябва да бъде прикрепен
към втория доставчик (кариера „Каровча”), като се осъществят 23 доставки в обем 5000/23=227,27 тона;
- четвъртият потребител (асфалтова база „Бургас”) трябва да бъде прикрепен към третия доставчик (кариера „Върли бряг”), като се осъществят 26
доставки в обем 7000/23=269,23 тона.
При следване на тази оптимална стратегия за прикрепване на потребители
към доставчици се получават минималните сумарни разходи за осъществяване на
превозите в системата за снабдяване, които възлизат на Zmin = 109089,40 лв.
За разрешаване на модела (2.22) – (2.25), който е нелинеен, може да се използва методът на динамичното оптимиране. В основата на разсъжденията стои принципът на Р. Белман, който е наречен от него принцип за оптималност: „Оптималното управление има следното свойство: каквото и да е първоначалното състояние
на процеса и управлението в началния момент, следващото управление трябва да
бъде оптимално по отношение на състоянието, получено в резултат на първото
управление”22. Използването на принципа за оптималност гарантира това, че решението, вземано на всеки етап, е най-добро от гледна точка на целия процес.
Във връзка с принципа за оптималност въвеждаме редицата от функции
f j (a1 , a2 ,..., am ), дефинирани за всяко j = 1,2...,n, където f j (a1, a2 ,..., am ) съвпада с
оптималната стойност на целевата функция (2.22), при прикрепване на потребителите към m доставчици, т.е.
m

n

f j (a1 , a2 ,..., am )  min  ij yij ,
y ij 

i 1 j 1

като областта от допустимите решения се определя от ограничителните условия
(2.23) – (2.25). При j = 1, т.е. когато се разглежда само един потребител, ще имаме
m

f1 (a1 , a2 ,..., am )  min  i1 yi1 ,
{ yi 1 }

i 1

като {yi1} удовлетворява ограничителните условия:
b1 yi1  ai ,

m

y
i 1

i1

 1 , yi1  yi21 , i  1,2,..., m .

При j  2 функционалните уравнения на Белман имат вида:
m

f j (a1 , a2 ,..., am )  min  ij yij  f j 1 (a1  b j y1 j , a2  b j y2 j ,..., am  b j ymj ) ,
 i 1

като
b j yij  ai ,

22

m

y
i 1

ij

 1 , yij  yij2 , i  1,2,..., m .

Спиридонов, В. Динамично оптимиране. София: Наука и изкуство, 1978, с. 14.
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Като се използват рекурентните съотношения, може да се намери оптимална
схема в системата на снабдяване за прикрепване на потребителите към доставчиците.
2.3. Динамичен модел за прикрепване на потребители към доставчици
при еднакъв обем на доставката за всички доставчици
При някоя опростена постановка на динамичния модел за прикрепване на потребителите към доставчиците задачата може да бъде решена, като се използват
някои евристични съображения, съчетани с алгоритъма за решаване на задачата за
назначенията. Да предположим, че управлението на доставките се осъществява на
ниво доставчици, като за всеки доставчик обемът на доставката е един и същ X .
Интензивността на производството и потреблението се определя чрез векторните
функции ui(t) и  j (t ) . При това, акоо
t

t

i (t )   ui ( )d ,  j (t )    j ( )d , то
0

m

n

  (t )  
i 1

0

i

j 1

j

(t ) .

Всеки доставчик отправя доставката, когато тя достигне обем X . Приема-



ме, че доставчикът за време t може да отправи не повече от mi (t )   i (t ) | X
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доставки. Потребителят трябва за същото време да получи n j (t )   j (t ) | X доставки. Тъй като обемът на доставката за всеки потребител е един и същ, то очевидно и разходите по издръжката на запасите ще бъдат едни и същи, и следователно могат да бъдат изключени от целевата функция. Задачата се свежда до непрекъснато снабдяване на потребителите при минимални транспортни разходи, които са зададени посредством матрицата cij

m n

.

За разрешаване на задачата ще разбием плановия интервал от време T на s
подинтервала, с помощта на точките t0  0 , t1 , t2 , ..., t s  T . Изборът на броя s и
самите моменти t0 , t1 , ..., t s 1 може да се осъществи по следния начин. Първатаа
точка t1 може да се избере от условието
n
m

min  mi (t )   n j (t ) , 0  t  t1 ,
j 1
 i 1

което показва, че се избира близък момент от време, при който доставчикът може
да отправи към потребителите партиди от доставки, достатъчни да удовлетворят
потребностите им за интервала (0, t1). Следващият момент от време се определя
по аналогичен начин:
n
m

min  mi (t )  mi (t1 )   n j (t )  n j (t1 )  , t1  t  t2 ,
j 1
 i 1
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Тук под [  ] следва да се разбира цялата част на числото  (най-голямото цяло число ненадвишаващо числото  ).
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и т.н. Ако такива условия са изпълнени за всеки момент от време, то разбивката на
плановия период може да се осъществи и от практически съображения, отчитайки
особеностите на производството и потреблението. Разбира се, от особено значение
е правилният избор на точките t1, t2, ..., ts–1 на делението на периода T.
След разбивката на плановия период T, за всеки от s-те получени интервала,
може да се определи графикът на доставките, като се реши „задачата за назначенията”. Означаваме с M ik (i = 1,2...,m, k = 1,2...,s) – множеството на партидите
доставки, които може да достави i-тия доставчик в k-тия интервал; N kj – множеството на партидите доставки, които трябва да получи j-тия потребител в k-тия
интервал; M ik и N kj – броят на елементите в двете множества. Очевидно
M ik  mi (tk )  mi (tk 1 ) , N kj  n j (tk )  n j (tk 1 ) .

При така въведените означения за k-тия интервал, моделът на задачата ще
има вида:
m

n

 c

yij  min

(2.26)

ij

 1 , j  N kj ,

(2.27)

y

 1 , i  M ik ,

(2.28)

i 1 j 1

ij

при условия
m

y
i 1

n

j 1

ij

yij  yij2 .

(2.29)

За разрешаването на модела (2.26) – (2.29) може да се използва добре разработеният метод за решаване на „задачата за назначенията” 24. Този метод е интересен с това, че позволява за приемливо време ръчно да се намери решението и на
задачи с голяма размерност.
Заключение
Дейностите, свързани с доставянето на суровини, материали, продукция, услуги
и др., се характеризират със своето особено значение, тъй като те неотменно
присъстват при осъществяването на всеки икономически процес. Основна дейност в
системата на снабдяване е свързана с прикрепване на потребители към доставчици,
което обуславя необходимостта да се търсят всякакви възможности за вземане на
оптимални управленски решения в тази сфера на икономическата дейност. Една такава възможност за вземане на оптимални решения е свързана с прилагането на
24

Атанасов, Б., Д. Дочев. Изследване на операциите. Цит. съч., с. 267-272.
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методите на икономико-математическото моделиране. Всичко това води до увеличаване на икономическия ефект от дейността на организациите и им осигурява сериозни конкурентни предимства, и следва да бъде приоритет на рационално функциониращите стопански субекти. Оттук следва, че настоящата разработка е посветена на
актуален и значим, в теоретичен и най-вече в практически аспект, икономически
проблем, свързан със сложните процеси, протичащи в системите на снабдяване.
Резултатите от проведеното в настоящата разработка изследване ни дават
основание да считаме, че е постигната поставената цел, като са решени свързаните с нея основни задачи.
Най-важните резултати, които са постигнати при направеното изследване, могат
да се обобщят по следния начин:
- Предложено е обобщено представяне на съществуващите в специализираната литература и практиката статични модели за прикрепване на потребители към доставчици. Обоснован е техният принос за подобряване на транспортните комуникации между потребители и доставчици и са очертани някои недостатъци на тези статични модели.
- Модифициран и опростен е статичният модел, предложен от Михно и Ермольев, който е сведен до трииндексен икономико-математически модел със
значително намален брой на променливите. В същото време е предложена
промяна по същност и брой на известните изходни параметри.
- Направен е опит от авторите за конструиране на един обобщен статичен
икономико-математически модел, в който се отчитат лимитите за производство, капацитетите за транспортиране, задоволяване потребностите на
потребителите, като основният критерий за оптималност е минимизиране
на общите разходи за производство и транспортиране. В същото време се
съблюдават допустимите времена за производство на оборудването у всеки производител и оптималното решение осигурява печалба на всеки доставчик, не по-малка от предварително изискуема такава.
- Конструиран е статичен модел за прикрепване на потребителите към доставчиците, за който е характерно обстоятелството, че се отчита товароспособността на наличните превозни средства и е предложен метод за неговото решаване.
- Изследвани са възможностите за приложение на динамични модели за прикрепване на потребителите към доставчиците и е конструиран динамичен
модел, който се базира на известни интензивности на производство на доставчиците и на потребление за подпериодите на целия планов период. Като
значим резултат от изследването в тази насока може да се посочи обстоятелството, че е предложена методика за решаване на конструирания динамичен модел.
- Конструиран е икономико-математически модел за прикрепване на потребителите към единствен доставчик, който се характеризира със стационарно детерминирано търсене, като е заложен критерий за оптималност минимални разходи за осъществяване на доставките. Предложена е модификация на този модел, описваща случаите, при които липсва първоначален за175

пас у потребителите. Представена е възможност за решаване на модела и
определяне на оптималния вариант за прикрепване на потребителите към
доставчиците, като се използват принципите на динамичното оптимиране.
- Конструиран е икономико-математически модел за прикрепване на потребителите към доставчиците, адаптиран за случаите, при които обемът на
доставката е един и същ за всички доставчици.
- Представени са приложните аспекти и конкретните икономически ползи от
приложението на някои от предложените икономико-математически модели за прикрепване на потребителите към доставчиците на примера на дейностите на фирма „Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен или чрез
конкретни числови примери.
Като заключение от направеното изследване можем да обобщим, че актуалността и сложността на застъпената проблематика в настоящата разработка предоставят възможност за нови задълбочени проучвания с теоретична и практическа
стойност в тази насока. Това се дължи на обстоятелството, че в настоящата разработка, в процеса на разрешаване на поставените научни проблеми, авторите откриват и поставят нови такива, които подлежат на разрешаване в следващи научни
изследвания. Усилията на авторите в следващи научно-приложни разработки могат
да бъдат насочени в посока на модифициране на предложените модели и конструиране на нови такива, точно описващи сложните процеси, които протичат в икономическите системи на снабдяване. Като някои по-конкретни насоки за развитие на
настоящата разработка, можем да посочим следното:
- Отчитане променливостта на някои от параметрите в предложените модели, което може да доведе до конструиране на съответни стохастични икономико-математически модели.
- Модифициране на някои от предложените статични модели за прикрепване
на потребителите към доставчиците, с оглед на това да бъдат отчетени
разходите, свързани с производство над изискуемото и с презадоволяване
на потребностите на потребителите.
- Предлагане на подходящи методи за решаване на някои от представените
икономико-математически модели за прикрепване на потребители към доставчици.
- Откриване на конкретни практически приложения на всички предложени
икономико-математически или демонстриране на икономическия ефект от
използването им, с помощта на примерни данни.
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MODELS FOR OPTIMALATTACHMENT OF CONSUMERS TO SUPPLIERS
Assoc. Prof. Dr Rosen Nikolaev,
Chief Assist. Prof. Dr Tanka Milkova
Abstract
The present work is devoted to the study of some possibilities for determining optimal
variants for the attachment of consumers to suppliers in the economic systems of supply of raw
materials, prime materials, production, services, etc.
There are presented several static models for attaching consumers to suppliers, and there are
also offered some modifications in order to adapt those to real, practical situations. There are designed
177

a general static model for attaching consumers to suppliers and a model accounting for the carrying
capacity of available vehicles, as are done approbations of these models. There are suggested dynamic
models for attaching consumers to suppliers, based on: known intensities of production and
consumption for the subperiods of the entire planned period; fixed determined demand and the
possibility for attachment to a single supplier; equal volume of delivery for all suppliers.
Keywords: optimization, attachment of consumers to suppliers, dynamic optimization,
minimum cost.

MODELLE FÜR OPTIMALES CUSTOMER ATTACHMENT FÜR ENERGIEUND ROHSTOFFVERSORGUNG
Doz. Dr. Rossen Nikolaev
Hauptass. Dr. Tanka Milkova
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie widmet sich der Erforschung einiger Möglichkeiten für die Bestimmung
der optimalen Variante für Customer Attachment bei der Versorgung mit Rohstoffen, Werkstoffen,
Produkten, Dienstleistungen usw.
Vorgestellt werden einige statische Modelle für Customer Attachment sowie ihre möglichen
Modifikationen, die darauf gerichtet sind, eine optimale Anpassung an die Situation in der Praxis
herzustellen. Ein verallgemeinertes statisches Modell für Customer Attachment wird konstruiert,
wobei die Ladekapazität der verfügbaren Transportmittel in Betracht gezogen wird und eine
Bewertung dieser Modelle ausgeführt wird. Ebenso werden dynamische Modelle für Customer
Attachment vorgeschlagen auf der Grundlage der Intensität der Produktion und des Verbrauchs für
die Teilperioden einer ganzen Periode; stationäre determinierte Nachfrage und die Möglichkeiten
für Customer Attachment; gleiches Volumen der durch verschiedene Lieferer gelieferten Mengen.
Schlüsselworte: Optimierung, Customer Attachment, dynamische Optimierung,
Ausgabenminimierung.

МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
К ПОСТАВЩИКАМ
Доц. д-р Росен Николаев,
гл. асс. д-р Танка Милкова
Резюме
Настоящая разработка посвящена исследованию некоторых возможностей определения оптимальных вариантов прикрепления потребителей к поставщикам в экономических
системах снабжения сырьем, материалами, продукцией, услугами и пр.
Представлены некоторые статические модели прикрепления потребителей к поставщикам, предложены также их модификации с целью их адаптирования к реальным практичес-
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ким ситуациям. Сконструированы обобщенная статическая модель прикрепления потребителей к поставщикам и модель с учетом грузоподъемности наличных транспортных средств,
проведены апробации этих моделей. Предложены динамические модели прикрепления потребителей к поставщикам, базирующиеся на определенных значениях интенсивности производства и потребления в течение субпериодов всего планового периода; на стационарном
детерминированном поиске и на возможности прикрепления к единственному поставщику;
на одинаковом для всех поставщиков объеме поставки.
Ключевые слова: оптимизация, прикрепление потребителей к поставщикам, динамическое оптимирование, минимальные расходы.
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