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10. НОМОГРАМИ ДЛЯ ГРАФО-
АНАЛІТИЧНОГО РОЗВ’ЯЗКУ 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ 
 

Припустимо, що ми маємо графо-аналітичний розв’язок багато-
критеріальної задачі лінійного програмування (рис. 10.1). 
Вважаємо, що нам відомий розв’язок задачі та максимальне і мінімальне 

значення обох критеріїв оптимальності: 
– для критерію F1: F1

min = 0,точка 0{x1 = 0; x2 = 0} ; F1
max = 100, 

точка В{ x1 = 20; x2 = 10} ; 
– для критерію F2: F2

min = 0, точка 0{x1 = 0; x2 = 0} ;F2
max = 160, 

точка А{ x1 = 0; x2 = 20}. 
 

 

Рис. 10.1. Графо-аналітичний метод розв’язання задачі ЛП 
 
Якщо змінювати відповідні значення функції мети в межах [F1 = 

F1
min … F1

max = 0…100] та [F2 = F2
min … F2

max = 0…160], то можна 
побудувати номограму (сітківку), яка надає експерту можливість 
отримати розв’язок задачі з компромісним визначенням функції мети. 
На рис. 10.1 ця номограма показана для фіксованих значень зміни функцій 
мети: F1 = 0, 25, 50, 75, 100; F2 = 0, 40, 80, 120, 160. Перевагою даного 
графо-аналітичного методу є уникнення використання симплекс-методу 
для багатокритеріальної задачі та більш чітке графо-аналітичне уявлення 
напрямів розрахунків. 
З номограми випливає [56]: 
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1. При одночасному задоволенні максимальних вимог двох функцій 
мети (F1

max = 100, F2
max = 160) отримуємо кутову точку Парето «М» та 

Парето-оптимальну ділянку рішень у вигляді відрізка АВ. В одній з 
точок відрізка АВ знаходиться дійсне оптимальне рішення. Але точка 
«М», яка відповідає цим вимогам, знаходиться ззовні ділянки існування 
рішень. Тобто в цьому випадку треба шукати компромісне рішення 
на відрізку АВ. 

2. Вважаючи, що для задач лінійного програмування переміщення 
від «найліпшої точки» «М» (при F1 = 100, F2 = 160) до «найгіршої 
точки» «0» (при F1 = 0, F2 = 0) проходить по прямій лінії «М0», на 
перетині прямих «АВ» та «М0» отримуємо точку «М1», у якій знаходиться 
оптимальне рішення для функцій мети F1 → max та F2 → max в задачі 
лінійного програмування. 

3. Таким чином, для багатокритеріальних задач оптимальна точка 
звичайно не знаходиться в кутовій точці. 

4. Переміщення від точки «М» (або «М1») до точки «0» поступово 
змінює «максимальне» значення функцій мети (F1

max та F2
max) на протилежні 

«мінімальні» значення (F1
 min та F2

min). Будемо вважати, що ці якісні 
значення умовно змінюються в точці S. 

5. Якщо задовольнитись значенням функції мети F1 ≤ 0...75, то 
оптимальне рішення може знаходитись усередині ділянки існування 
рішень, а отримані залишки ресурсів можна використати для поліпшення 
значень інших критеріїв. 

Висновок. Номограми дозволяють наочно довести: неможливість 
отримання оптимального розв’язку для кількох критеріїв – необхідність 
пошуку компромісного рішення; знаходження оптимального рішення 
не в кутовій точці ділянки існування рішень; пояснення Парето-
оптимальних ділянок рішень; отримання компромісного багатокри-
теріального рішення всередині ділянки існування рішень. 


