
Quy hoạch tuyến tính Trường ĐHSP Đồng Tháp

Chương 1.

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN

TÍNH

1.1. Một vài bài toán thực tế

1.1.1 Bài toán lập kế hoạch sản xuất

Bài toán: Một cơ sở sản xuất dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các

sản phẩm được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số lượng dự trữ của từng

loại và số lượng từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra một sản phẩm được

cho bằng bảng sau:

Loại Nguyên liệu Nguyên liệu cần dùng để sản xuất một đơn vị sản phẩm

Nguyên liệu dự trử A B

I 18 2 3

II 30 5 4

III 25 1 6

Hãy lập quy hoạch sản suất để thu được tiền lãi là lớn nhất, biết rằng tiền lãi thu

được khi bán một sản phẩm A là 3 triệu đồng, một sản phẩm B là 2 triệu đồng.

Ta xây dựng mô hình toán học cho bài toán trên: Gọi x, y theo thứ tự

là số sản phẩm A, B cần sản xuất theo kế hoạch. Khi đó, tiền lãi thu được là:

Z = 3x+ 2y (triệu đồng )
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Những ràng buộc về nguyên liệu dự trữ, đó là:

2x+ 3y ≤ 18 (Ràng buộc về nguyên liêu I)

5x+ 4y ≤ 30 (Ràng buộc về nguyên liêu II)

x+ 6y ≤ 25 (Ràng buộc về nguyên liêu III)

Ngoài ra, còn các ràng buộc tự nhiên là x, y ≥ 0. Vì số đơn vị sản phẩm không thể

âm. Như vậy, bằng ngôn ngữ toán học, bài toán có thể phát biểu như sau: Tìm x

và y sao cho tại đó biểu thức Z = 3x+ 2y đạt giá trị lớn nhất, với các ràng buộc:

2x + 3y 6 18

5x + 4y 6 30

x + 6 y 6 25

x > 0, y > 0

(1.1.1)

Bài toán tổng quát của bài toán trên là: Hãy tìm véc tơ x = (x1, x2, . . . , xn)

sao cho hàm f(x) =
n∑

j=1
cjxj → max với các ràng buộc :


n∑

j=1

aijxj 6 bi, i = 1...m

xj > 0, j = 1..n

1.1.2 Bài toán vận tải

Bài toán. Cần vận chuyển hàng từ hai kho (trạm phát) P1 và P2 tới ba nơi tiêu

thụ (trạm thu) T1, T2, và T3. Bảng dưới đây cho biết cho biết số lượng hàng vận

chuyển cùng với cước phí vận chuyển một đơn vị hàng từ mỗi kho tới mỗi nơi tiêu

thụ tương ứng.

Hãy lập lập kế hoạch vận chuyển thỏa mãn yêu cầu bài toán sao cho chi phí

vận chuyển là nhỏ nhất.
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Ta xây dựng mô hình toán học cho bài toán trên.

Gọi xij là lượng hàng hóa cần vận chuyển từ Pi đến Tj, (i = 1..2vj = 1..3) thì

ta có mô hình toán học bài toán là:

Tìm X = (xij) sao cho: f = 5x11 + 2x12 + 3x13 + 2x21 + x22 + x23 −→ min với

các ràng buộc: 

x11 +x12 +x13 = 30

x21 +x22 +x23 = 75

x11 +x21 = 35

x12 +x22 = 25

x13 +x23 = 45

xij > 0, i = 1..2, j = 1..3

(1.1.2)

Bài toán tổng quát của bài toán vận tải.

Bài toán có m trạm phát, lượng phát là ai, i = 1, ...,m, n trạm thu, lương thu

tương ứng là bj, j = 1, ..., n; cij là cước phí, xij là lượng hàng vận chuyển từ trạm

phát thứ i đến trạm thu j. Khi đó, bài toán có mô hình toán học như sau: Tìm

x = (xij) sao cho f =
m∑

i=1

n∑
j=1

cijxij → min với các ràng buộc:



n∑
j=1

xij = ai, i = 1, ...,m

m∑
i=1

xij = bj, j = 1, ..., n

xij > 0, i = 1, ...,m, j = 1, ..., n

(1.1.3)

1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính

1.2.1 Dạng tổng quát

Bài toán quy hoạch tuyến tính là bài toán tìm biến (hoặc phương án) thỏa mãn

các ràng buộc sao cho làm hàm mục tiêu đạt cực đại hoặc cực tiểu. Với cả hàm

mục tiêu và các ràng buộc đều tuyến tính theo biến.

Nhận xét, max(z) = −min(−z). Do đó, quy hoạch tuyến tính là:
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Tìm x = (x1, · · · , xn) sao cho

f(x) =
n∑

j=1

cjxj → min (1)

n∑
j=1

aij


6

>

=

 bi, i ∈ Ik, k = 1, 2, 3 (2)

xj

 >
6

 0, j ∈ Nl, l = 1, 2 (3)

(1.2.4)

Trong đó, véc tơ x thỏa các ràng buộc (2) và (3) được gọi là phương án. Phương

án là hàm mục tiêu f(x) đạt giá trị cực trị theo yêu cầu được gọi là phương án tối

ưu. Giải quy hoạch tuyến tính là tìm phương án tối ưu của bài toán.

1.2.2 Dạng chính tắc và dạng chuẩn tắc

• Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc là quy hoạch tuyến tính dạng

f(x) =
n∑

j=1

cjxj → min (1)
n∑

j=1

aij = bi, i = 1, · · · ,m (2)

xj > 0, j = 1, 2 , · · · ,n (3)

• Dạng ma trận của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

f(x) = cTx→ min (1)

Ax = b (2)

x > 0 (3)

Trong đó, c, x là véc tơ cột của Rn, b là véc tơ cột của Rm. A là ma trận cấp

n×m

• Nhận xét: Mọi quy hoạch tuyến tính đều đưa được về dạng chính tắc. Thật

vậy, nếu Aix ≥ bi (hoặc Aix ≤ bi) thì ta chọn biến bù xn+i đưa về dạng

Aix− xn+i = bi (hoặc Aix+ xn+i = bi).
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Khi xj ≤ 0 (hoặc xj ∈ R) thì ta thay xj = −xj (hoặc xj = x+
j x
−
j ) mà

xj, x
+
j , x

−
j là các biến không âm.

Ví dụ 1. Đưa bài toán sau về dạng chính tắc

f(x) = 5x1 + 2x2 − 4x3 → max
4x1 +7x2 +x3 > 3

x1 −x2 −2x3 6 −1

2x1 +3x2 +6x3 = 11

x1 > 0, x2 > 0

Bài giải

Ta chọn biến bù x4, x5 cho cho ràng buộc thứ nhất, thứ hai. Chọn ẩn phụ

x+
3 , x

−
3 và thay x3 = x+

3 − x−3 cho sự không mang dấu của x3.

Từ đó, ta đưa bài toán sau về dạng chính tắc như sau:

−f(x) = −5x1 − 2x2 + 4x3 → min
4x1 +7x2 +x3 −x4 = 3

x1 −x2 −2x3 +x5 = −1

2x1 +3x2 +6x3 = 11

xj > 0, j = 1, 2, 4, 5;x∗3 > 0, ∗ = +,−

• Dạng ma trận của quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc :

f(x) = cTx→ min (1)

Ax 6 b (2)

x > 0 (3)

• Khi đưa từ dạng chuẩn tắc về chính tắc ta chỉ cần thêm biến bù cho các ràng

buộc.
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1.3. ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị

Xét quy hoạch tuyến tính hai ẩn

f(x) = −2x1 + x2 → min

x1 +2x2 > 2 (1)

2x1 −3x2 6 6 (2)

4x1 +5x2 6 20 (3)

x1 > 0 (4)

x2 > 0 (5)

Sau đây ta đây ta đưa ra cách giải hình học bài toán (phương pháp đồ thị ). Trước

hết ta biểu diễn hình học tập phương án (Hình 1).

Trên mặt phẳng tọa độ 0x1x2, các ràng buộc được biểu diễn bởi các nửa mặt

phẳng . Giao của chúng là tập phương án của bài toán. Tập phương án bài toán

là ngũ giác ABCDE.

Tập các điểm (x1, x2) sao cho hàm mục tiêu nhận giá trị m : −2x1 + x2 = m,

là đường thẳng, được gọi là đường mức (với mức là m). Khi m thay đổi cho ta họ

đường thẳng song song, có véc tơ pháp tuyến v = (−2, 1).

Khi cho m giảm dần ta thấy điểm cuối cùng mà đường mức (m) còn cắt

tập phương án là đỉnh A. A là giao điểm của đường thẳng (2) và (3) nên A =

(45/11, 8/11).
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Vậy, x∗ =
(45

11
,

8

11

)
là phương án tối ưu và fmin = f(x∗) = 82/11.

Nhân xét

+ Trong trường hợp tập phương án khác rỗng mà không có vị trí giới hạn thì

bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn

+ Phương pháp đồ thị có thể áp dụng cho trường hợp nhiều biến nhưng chỉ có

hai ràng buộc cưỡng bức.

1.4. Bài tập chương 1

Bài 1.1. Một cơ sở sản xuất có thể làm được hai loại hàng I và hàng II, từ nguyên

liệu A và B. Trữ lượng các nguyên liệu A và B hàng ngày có được theo thứ tự là

6 và 8 đơn vị. Để sản xuất một đơn vị hàng I cần 2 đơn vị nguyên liệu loại A và

3 đơn vị nguyên liệu loại B; sản xuất một đơn vị hàng II cần 1 đơn vị nguyên liệu

loại A và 4 đơn vị nguyên liệu loại B. Giá bán một đơn vị hàng I và hàng II theo

thứ tự là 7 và 5 đơn vị tiền tệ. Qua tiếp thị được biết, trong một ngày nhu cầu tiêu

thụ hàng II không quá 2 đơn vị; nhu cầu hàng I hơn hàng II không quá 1 đơn vị.

Vấn đề đặt ra là cần sản xuất mỗi ngày bao nhiêu đơn vị hàng mỗi loại để doanh

thu lớn nhất.

Hãy thiết lập mô hình toán học cho bài toán đó?

Bài 1.2. Một máy bay có trọng tải M . Có n loại hàng hóa cần xếp lên máy bay

đó. Mỗi đơn vị loại j có khối lượng là aj và giá cước phí là bj, (j = 1n). Cần xếp

lên máy bay mỗi loại hàng bao nhiêu đơn vị để tổng cước phí thu được là nhiều

nhất.

Hãy thiết lập mô hình toán học cho bài toán đó?

Bài 1.3. Giả sử một nhà máy cần phân công cho m phân xưởng cùng sản xuất

một loại máy có n chi tiết khác nhau, trong đó mỗi máy cần kj chi tiết thứ

j (j = 1, . . . , n).aij là số chi tiết thứ j mà phân xưởng thứ i có thể sản xuất trong

một đơn vị thời gian.
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Hãy lập mô hình toán học bài toán xác định số đơn vị thời gian cần dành sản

xuất chi tiết j của phân xưởng i trong một đơn vị thời gian?

Bài 1.4. Dùng định nghĩa, chứng tỏ x∗ là phương án tối ưu của các bài toán sau

(a) f(x) = 84x1 + x3 → min
2x1 + x2 + x3 > 5

x1 − x2 + x3 > 1

4x1 − x3 > −3

x1 > 0

x∗ = (0, 2, 3)

(b) f(x) =x2+x4→ min


−x1 +2x2 +x3 +x4 = 1

−2x1 +x2 +x3 +x4 = 2

3x2 + 2x4 = 3

x1 > 0

x∗ = (0,−1, 0, 3)

(c) f(x) = x1+x4 → max


x1 +x2 +x3 +x4 = 1

x1 +x2 +3x3 +2x4 6 4

−x1 +x2 +9x3 +4x4 = 16

x1 > 0

x∗ = (0, 1, 3,−3)

Bài 1.5. Chứng tỏ rằng các bài toán sau có tập phương án khác rỗng nhưng hàm

mục tiêu không bị chặn.
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(a)

f(x) = 3x1 −x2 → max
x1 +x2 > 2

−x1 +x2 6 2

x1 −2x2 6 2

x1 > 0, x2 > 0

(b)

f(x) = x1 −x2 → min
2x1 −x2 > −2

2x1 +x2 > 2

x1 −3x2 6 3

x1 > 0, x2 > 0

Bài 1.6. Tìm phương án tối ưu của bài toán sau:

f(x) = −x1 − 2x2 − 2x3 +6x4 → min

−2x1 +2x2 = 5

−x1 +2x2 −x3 +x4 > 10

−x1 −2x2 +3x4 = −2

2x1 +x3 −5x4 6 −13

2x2 −2x3 = 5

Bài 1.7. Chứng tỏ rằng, đối với các bài toán sau, mọi phương án đều là phương

án tối ưu:

(a)

f(x) = −3x2 +2x3 −x4 → min −5x1 +4x2 −x3 +3x4 = −7

−4x1 −7x2 +6x3 −x4 = 8
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(b)

f(x) = 100x1 + 70x2 − 30x3 → max
x1 −8x2 −9x3 > −19

x1 −3x2 −4x3 = −13

2x1 +5x2 +3x3 = −15

x1 > 0
Bài 1.8. Giải bằng phương pháp đồ thị các bài toán sau:

(a)

f(x) = −x1 + x2 → min
−2x1 +x2 6 2

x1 −2x2 6 2

x1 +x2 6 5

x1 > 0, x2 > 0

(b)

f(x) = x1 − 3x2 → max
4x1 +3x2 > 12

−x1 +x2 6 5

x1 +5x2 6 6

x1 > 0,

Bài 1.9. Đưa bài toán về dạng chính tắc:

(a)

f(x) = x1 + x2 → max
2x1 + x2 > 1

x1 − x2 6 0

x1 > 0, x2 > 0

(b)

f(x) = x1 + x2 → min
0 6 x1 6 3

x2 > −5
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Bài 1.10. Cho bài toán

f(x) = x1 + x2 → min
2x1 + x2 > 3

λx1 + x2 6 2

x1 > 0, x2 > 0

Tìm tất cả giá trị của sao sao cho

(a) Tập phương án là rỗng.

(b) Tập phương án khác rỗng nhưng hàm mục tiêu không bị chặn.

(c) Bài toán có phương án tối ưu duy nhất .

(d) Bài toán có vô số phương án tối ưu.

Bài 1.11. Cho quy hoạch tuyến tính

f(x) = 4x1 + 8x2 + x3 − 6x4 → min
2x1 +2x2 +3x3 +3x4 6 50

4x1 +8x2 +2x3 +3x4 = 80

4x1 +4x2 +x3 +2x4 = 40

xj > 0, j = 1..4

(a) Chứng minh mọi phương án của bài toán đều có x1 = x4 = 0.

(b) Xác định tập phương án. Từ đó tìm phương án tối ưu của bài toán đã cho.
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