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Рейогепко 8 . V., Іетеії О. О. Тке сотігисіїоп хітиіаґог оп 
“М -т еґкой” йііїапсе Іеагпіпд соигзе “теґкойз о/орґітігаґіоп апй 
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“Тке М -т еґкой” /о г  йізґапсе соигзе “Меґкойз о /  орґітігаґіоп апй  
орегаґіот гезеагск ”.

Ключові слова: М-МЕТОД, ТРЕНАЖЕР, МЕТОДИ
ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Кеужогй*: М -М ЕТНО^, 8 ІМ ^ А Т О К , М Е Ш О ^8  ОЕ 
ОРТІМІ2АТЮ Ч А Ш  ОРЕКАТЮЧ8 КЕ8ЕАКСН.

В тезах викладена постановка задачі і частина алгоритму ро
боти тренажера. Метою роботи є розробка алгоритму та прог
рамного забезпечення тренажера з теми «М-метод» дистанцій
ного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження 
операції». Тренажер створюється для навчання.

При ознайомленні з даною темою М-метод були використані 
лекції з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження опера
цій» [1]. В роботах [2] розглянуті деякі тренажери для дистан
ційного курсу «методи оптимізації та дослідження операцій». 
Як в дистанційному курсі з «методів оптимізації та дослідження 
операцій» ПУЕТ, так і в Інтернеті (в україномовному сегменті) 
взагалі немає тренажера на тему «М-метод», тому створення 
такого тренажеру є актуальним.

В магістерській роботі повинен бути створений алгоритм ро
боти тренажера і написана програма-тренажер для розв’язання 
задача М-методом. В тренажері повинно імітуватися процес 
розв’язування задачі лінійного програмування М-методом на 
основі заданого прикладу.

Розроблено алгоритм, який реалізований у вигляді програми. 
Частина алгоритму представлена нижче.

К рок 1. Чи можливо задану задачу розв’язувати М-методом?

Р  = - 2 х1 + 3х2 -  + х3 -  х4 ^  тіп;

2х1 + х2 -  2х3 + х4 = 24;
\ х1 + 2х2 + х3 < 22; 

х1 -  х2 + 2х3 > 10;

х1 ,х2 ,х3 ,х4 > 0.
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Якщо відповідь «Ні», перехід на наступний крок.
Якщо відповідь «Так», на екрані з ’являється повідомлення 

що відповідь не вірна. Перехід на наступний крок.
К рок 2. Скільки умов повинно виконуватися, щоб задача 

розв’язувалася М-методом?
Стає активним вікно в якому студент вводи число.
Якщо відповідь 3, то вона правильна, перехід на крок 3.
Якщо інша відповідь, то виводиться повідомлення про не 

правильну відповідь, і перехід на наступний крок.
К рок 3. Чи повинна задача лінійного програмування бути в 

канонічній формі?
З’являється вікно за двома кнопками. Перша «Так», друга 

«Ні».
Якщо вибрана відповідь «Так», перехід на крок 4.
Якщо ні, то виводиться повідомлення: «ЗЛП повинна бути в 

канонічній формі». Перехід на крок 4.
К рок 4. Чи повинні праві частини умов бути додатними?
З’являється вікно з двома кнопками. Перша «Так», друга 

«Ні».
Якщо користувач вибрав відповідь «Так», перехід на крок 5.
Якщо користувач вибрав відповідь «Ні», виводиться повідом

лення про неправильну відповідь: «Праві частини рівнянь 
повинні бути додатними». Перехід на крок 5.

К рок 5. Чи повинна ЗЛП мати базисні змінні в кожному 
рівнянні?

З’являється вікно за двома кнопками. Перша «Так», друга 
«Ні».

Якщо користувач вибрав відповідь «Так», виводиться пов- 
домлення про неправильну відповідь: «Хоча б в одному рівнянні 
не має бути базисної змінної». Перехід на наступний крок.

Якщо користувач вибрав відповідь «Ні», відповідь правиль
на, перехід на наступний крок.

Алгоритм, перші п ’ять кроків якого викладені вище реалі
зовано у вигляді ІАУА-аплету для підключення до дистанцій
ного курсу в системі дистанційного навчання ПУЕТ.

Висновки. Розроблено комп’ютерний тренажер з теми 
«М-метод» для дистанційного навчального курсу «методи опти- 
мізації та дослідження операцій». Він може бути використаний в 
навчальному процесі ПУЕТ як в дистанційній формі, так і при
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самостійній роботі студента, а також як допоміжний мето
дичний засіб для студентів стаціонару.

Практичною новизною цієї роботи є самостійна розробка 
алгоритму та програмного забезпечення тренажера з теми 
«М-метод».
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В статті розроблено та досліджено метод знаходження 
точок розриву та є-розриву першого роду білінійної функції 
двох змінних, наближуючи її розривним інтерполяційним чи 
апроксимаційним білінійним сплайном.

Регзкупа 1.1. МеїИоії о /  /іпіїіпд Ьгеак їіпез /ипсїіоп о /  їміо 
Vа^іаЬ^ез м>іїк іїізсопїіпиоиз зрїіпез. ТИе рарег м>аз іїеVе^ореії апії 
гезеагскеії теїкоії о /  Ьгеак роіпїз апії є -Ьгеак о /  їке /ігзї кіпії 
Ьіїіпеаг /ипсїіоп о /  їміо Vа^іаЬ^ез їке арргоаск о /  іїізсопїіпиоиз 
іпїегроїаїіоп ог Ьіїіпеаг зрїіпе арргохітаїіоп

Ключові слова: РОЗРИВНА ФУНКЦІЯ, ІНТЕРЛІНАЦІЯ, 
РОЗРИВНИЙ СПЛАЙН.

Кеум>огії$: ^ I8С О N Т IN ^О ^8 РЦ Ч С Т Ю ^ ЮТЕКЬЕЧЕА- 
Т Ю Ч  ^I8С О N Т IN ^О ^8 8Р^INЕ.
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