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К.т.н, Стручаев Н.И.
Таврическая государственная агротехническая академия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
MATLAB ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Рассмотрена возможность применения компьютерной системы МА TLA B для 
исследования операций в экономике на примере решения транспортной задачи,

Ключевые слова: компьютерной системы MATLAB, экономика, исследование 
операций, транспортная задача, матрица.

I. Введение, При выполнении экономических расчётов и построении 
экономических моделей необходимо осуществление вычислений большого 
объема, зачастую в матричной форме. Система MATLAB (матричная 
лаборатория) в настоящее время фактически является стандартным рас
четным средством для инженерных и технических исследований и разра
боток [1], однако в экономических и финансовых расчётах она не полу
чила пока достаточного распространения. В состав MATLAB входят ин
терпретатор команд, графическая оболочка, редактор -  отладчик, профи
лер, обширные библиотеки команд, компилятор, символьное ядро пакета 
Maple и богатый инструментарий (Toolboxes).

Для экономических расчетов в настоящее время используется различ
ные системы компьютерной математики и приложения MATCAD, 
MAPLE, Excel. MATLAB позволяет исследователю добавлять новые ко
манды в виде m-файлов. Наличие пакетов Financial, Ctatistics, Neutral
© Стручаев Н.И., 2003
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Network, Financial Time Series, GARCH, Optimization, имеющих фи
нансово-экономические приложени позволяет широко использовать 
MATLAB и как эффективное средство для экономических расчетов [2]. А 
пакет расширения системы MATLAB 6.0 -  Simulink 4.0 [3] и его дополни
тельные компоненты образуют среду визуального имитационного модели
рования с богатой библиотекой готовых блоков, которая может исполь
зоваться и для моделирования экономических объектов и систем.

Пакет Financial может быть использован для расчета процентных 
ставок и прибыли, анализа производственных доходов и депозитивов, 
оптимизации портфеля инвестиций, строить диаграммы зависимости 
риска и рентабельности.

Система MATLAB в целом очень удобна для экономических расчетов, 
оперирующих с большими массивами данных, так как она построена на 
основе матричных операций. По обилию матричных операторов и функ
ций MATLAB является лидером среди массовых систем компьютерной 
математики.

Для установки полной версии MATLAB требуется до 1500 Мбайт 
дисковой памяти (два компакт-диска CD-ROM), однако для начала можно 
установить лишь ядро системы MATLAB 80 Мбайт, Simulink 7 Мбайт и 
Ctatistics Toolbox 2 Мбайт.

Очень привлекательным является пакет Note Book, позволяющий соз
давать текстовые документы в среде Word с одновременным проведением в 
нем вычислений и построения графиков при помощи системы MATLAB и 
фиксированием результатов вычислений в тексте Word - документа [4], что 
значительно ускоряет подготовку к публикации научных статей.

Кстати эта статья написана с использованием пакета Note Book.
II. Постановка задачи. Возможности MATLAB позволяют решать 

оптимизационные задачи линейного программирования.
При этом определяется экстремум целевой функции

к
F(xl,x2,...,x4) = £ c ixi , (1)

ш
с ограничениями

апх, +  a l2x2 +.„■ + a l„Xn £ Ь ,

а2)х,і + а 22х2 + ■ • • +  а 2 „ Х ,л ^ Ь 2

а к1х i+ a k2x2 +.. • +  а кпХ

a mlx 1 + а т 2 Х 2 + . . .  +  a mnх „ = ь т

j* IV o ( i = u )
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III. Результаты. В качестве примера рассмотрим решение в МАТЬАВ 
транспортной задачи, постановка которой состоит в поиске минимума 
целевой функции /

п пт

Р  =  Ё  £ СУХУ> (3)
ы  н

при условии что Ху(1 = 1,п^ = 1,гп) удовлетворяют системе ограничений

2 > и  = М ]  =  1>п)
н
т  / ч

• £ х и= а },0 = 1 ,т) (4)

хц>О,0=1,ш^ = 1,п)

В качестве примера рассмотрим решение транспортной задачи снаб
жения мукой хлебзаводов города Мелитополя. В связи с переходом к 
рыночной экономике появилось несколько хлебокомбинатов: “Лидер”, 
“Агросоюз” и “Валком” которые поставляют муку на четыре хлебозавода 
“Мелитопольский хлебокомбинат”, “Хайфа”, “Трейд” и “Роланд” (рис. 1).

1 * ° ц Фирмы

Рис. 1. Проиизводство и потребление муки:
1 -  “Лидер”, “Мелитопольский хлебокомбинат”; 2 -  “Агросоюз”, 

“Хайфа”; 3 -  “Валком”, “Трейд”; 4 -  “Роланд”

Тарифы перевозок заданы матрицей

С -
8̂ Ї 9 7^ 
4 6 2 12 . 
3 5 8 9

V /

(5)
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Составим план доставки муки с минимальной общей стоимостью 
перевозок. То есть, необходимо определить минимум функции

р (х )= 8 1 1 + 1-12 + 9 1 3  + 7 1 4  + 4-21 + 6-22 +
+ 2-2312-24+ 3-31+ 5-32+ 8-33 + 9-34. (6)
При этом ху0 = 1,30 = 1,4) должны удовлетворять системе ограничений

Х!1 + Х12 + хв + х,4 =

Х 21 + Х 22 +  * г з +  Х 24 =

Х 31 + х32 +  х зз +  Х 34 =

хп -f- Х21 + х3| = 80,

Х12 + Х22 + х32 И о о

Х 13 + Х 23 +  х з з =  170,
х}4 + х24 +  Х 3 4 =80,

X ij V о = 1,3; j = 1,4)

110, 

= 190, 
= 90,

(7)

Составим уравнение в виде 
Х А ^ В ; .

Ее решение будет 
Х » В ,/А ,.
Находим начальное решение

-- ^------ ТЛ

х<>:
80 30 0 0
0 30 160 0
0 0 10 80

(8)

(9)

(10)

для нахождения минимума функции нескольльких переменных в MATLAB 
используются команды

[xmin, opt] = fmins(“FUN”, Х0, ОРТ, О, Р1...Р12). (11)

Рис. 2. Схема транспортировки муки с хлебокомбинатов на хлебозаводы
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Решением задачи будут минимальные общие затраты на перевозку 
муки равные 1280 гривен, при х 12=60, х 14=50, х21=20, х23=170, х31=60, 
х34=30 т соответственно остальное х равны нулю.

IV. Выводы. Предложенный способ решения задач линейного 
программирования с применением компьютерной системы МАТЬАВ может 
быть использован как на практике, так и в учебных целях при решении 
оптимизационных задач моделирования экономических процессов.
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УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Показано, что на сложившуюся эрозионную обстановку значительное влияние 
оказал существующий экономический механизм использования эрозионных земель, 
совершенствование которого заключается в рассмотрении темпов роста со стороны 
их реального содержания, качественного наполнения; денежной оценки земли и введе
ние платы за её использование; разработки и внедрения действительной системы эконо
мического стимулирования осуществления противоэрозионных мероприятий, которая 
должна быть основана на более тесной взаимосвязи оценки конечных результатов 
хозяйственной деятельности с обеспечением защиты земель от эрозии почв.

Ключевые слова: противоэрозионные мероприятия, экономический механизм, 
эрозионно-опасные земли.

I. Введение. Экономический механизм использования эрозионно 
опасных земель -  совокупность экономических форм, методов, рычагов
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