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Анотація. Розрахунок раціональної структури парку машин механізованої колони з 

використанням апарату теорії ігор - розділом прикладної математики, застосовуваний для 
вирішення виробничих завдань в тих випадках, коли має місце конфліктна ситуація, тобто 
взаємодія двох або більше сторін, інтереси яких не збігаються. 
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Вступ. 

Ефективність виконання земляних робіт в значній мірі визначається 

структурою знаходяться в розпорядженні механізованої колони парку машин. 

Для виконання кожного виду земляних робіт найбільш доцільно 

застосовувати конкретний тип машин. Виробництво певних робіт машинами 

інших типів або просто неможливо, або менш ефективно (більш висока 

собівартість робіт, менша продуктивність, низький коефіцієнт використання 

машини і т.д.).  

Вирішити це завдання простим підбором практично неможливо через 

велику кількість можливих варіантів. Разом з тим вона може бути досить 

швидко вирішена спеціальними математичними методами, зокрема, з 

використанням апарату теорії ігор. 

 



Джерело: [1] 
Основний текст. 

Вирішуване завдання можна представити умовно як гру двох осіб: з одного 

боку - механізована колона, яка планує свій парк машин, з іншого боку - 

природа. 

Механізована колона зацікавлена в отриманні максимального ефекту при 

використанні планованого парку машин, випадкові ж фактори цьому 

перешкоджають. 

Теорія ігор дозволяє знайти раціональне рішення даного завдання в умовах 

невизначеності, що зводить до мінімуму втрати через незнання обстановки. 

У термінах теорії ігор розглянута задача формулюється наступним чином. 

Нехай є дві сторони (два гравці) - X, парк машин, і Y - природа. Позначимо 

стратегії X (типи машин, якими може бути укомплектований парк) через xi (i = 

1,2 ..., m), а стратегії гравця Y (види робіт, які можуть зустрітися) - через yj (j = 

1,2, ..., n). 

Припустимо відомі W-оцінки ефективності, використання i-ой машини на 

j-ой роботі. Це може бути прибуток, рентабельність, а також собівартість 

одиниці продукції, питомі приведені витрати і т.д. 

Потрібно визначити: 

1) оптимальні частоти застосування стратегій гравця Х-Р (i = 1,2, ..., m), 

тобто оптимальні пропорції за типами машин; 

2) Значення гри < , під яким розуміється гарантована величина, наприклад, 

приведених витрат на розробку 1 м 3  грунту в цілому по парку; вище її даний 

показник не може бути при будь-якому, навіть самому несприятливому 

співвідношенні робіт. 

Умови завдання можна скорочено представити у вигляді таблиці 1, званої 

платіжної матрицею. 

 

 

 



Таблиця 1 

   X            Типи машин, Xi     

 Y   X1 X2 … Xm 

Виды работ Y1 W11 W12 … W1m 

Yj Y2 W21 W22 … W2m 

 … … … …  
 Yn Wn1 Wn2 … Wnm 

 
За змістом задачі випливає, що шуканий склад парку повинен забезпечити 

середнє значення наведених витрат в цілому по парку не більше <  при будь-

якому співвідношенні робіт. Ця умова описується наступною системою 

лінійних нерівностей: 
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Крім того очевидно, що частоти стратегій повинні бути позитивними 

( 0≥iP ) і в сумі дорівнювати одиниці: 

 

1...21 =+++ mPPP                                       (2)  

Розділивши ліві і праві частини системи (1) і рівняння (2) на < , умови 

задачі можна привести до наступного вигляду: 
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Неважко бачити, що з урахуванням вимог невід'ємності змінних, має місце 

екстремальна задача, де (3) - функціональні обмеження. 

 
Джерело: [2] 
Заключення та висновки . 

Були розглянуті методи вдосконалення системи транспортного 

обслуговування вантажопотоків щебню для промислових підприємств. 

Було отримано розширене поняття розрахунку раціональної структури 

парку машин механізованої колони з використанням апарату теорії ігор. 

Отже, ефективність використання парку машин визначається двома 

факторами: з одного боку, вона залежить від структури парку, а з іншого - від 

співвідношення, в якому зустрінуться різного виду земляні роботи. Виникає 

необхідність визначення такої структури парку, при якій забезпечується його 

ефективне використання при будь-якому, навіть найменш сприятливому 

співвідношенні робіт. 
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Abstract. Calculation of the rational structure of a park of machines of a mechanized column 

with the use of the game theory apparatus - a section of applied mathematics, used to solve 
production problems in cases where there is a conflict situation, ie the interaction of two or more 
parties whose interests do not coincide. 
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