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SOLUTION OF THE TRANSPORT PROBLEM IN EXCEL  

ELECTRONIC TABLE 

 

Аннотация: Экономикалык анализ 

жүргүзүүдө ар кандай математикалык 

методдор колдонулуп, маселелерди чыга-

рууну жеӊилдетүү үчүн EXCEL электрондук 

таблицасын колдонуу ыӊгайлуу. Берилген 

макалада транспорттук маселенин жабык 

учуру каралып, EXCEL электрондук табли-

цасында, минималдык чыгымдарды эсептѳѳ 

учуру берилген. Транспорттук жеткирүүнүн 

минималдуу болуусунун бөлүштүрүүсүн 

табуу үчүн, эң так чыгарылышын алууда 

минимизирленген ячейканы тандоо зарыл 

жана таблицаны түзүүнүн туура жолун 

тандоо керектелет. 

Аннотация:  В экономическом анализе 

используются различные математические 

методы, для решения таких задач удобно 

использовать электронную таблицу EXCEL. 

В данной статье рассматривается закры-

тый способ транспортной задачи, который 

вычисляет расчет минимальных затрат, 

используя электронную таблицу EXCEL. 

Чтобы найти распределение минимальной 

транспортной доставки, необходимо выб-

рать минимизированную ячейку для получе-

ния наиболее точного вывода и выбрать 

правильный способ построения таблицы. 

Annotation: In economic analysis, 

various mathematical methods are used, to 

simplify the solution of problems; it is 

convenient to use an EXCEL spreadsheet. This 

article discusses the closed case of the transport 

problem and the time for calculating the 

minimum cost, the solution is made in the 

EXCEL spreadsheet. To find the distribution of 

the minimum transport delivery, you must 

choose the minimized cell to obtain the most 

accurate output and choose the correct way to 

build the table. 

Түйүндүү сѳздѳр: компьютердик модел-

дештирүү, транспорттук маселе, чектѳѳ-

лѳр, чыгарылышты табуу. 

Ключевые слова: компьютерное моде-

лирование, транспортная задача, ограни-

чения, поиск решения. 

Key words: computer simulation, transpor-

tation problem, constraints, search for a 

solution. 

 

Киришүү. Информатиканы экономи-

калык багыттагы студенттерге окутууда: 

студенттин окуу-чыгармачылык ишмердүү-

лүгүн жекелештирүү жана компьютердик 

технологияларды колдонууда кесипке багыт-

тап окутуу принциптери кесипке багыттуу-

лук, прикладдык аспектини оптималдуу 

айкалыштыруу зарылдыгы келип чыгат. 

Жогорку билим берүү системасында билим 

берүүнүн сапатын арттырууда, ЖОЖдогу 

сабактарды уюштуруу жогорку деӊгээлде 

болушу керек. Эмгек рыногун илимий 

изилдөөнүн негизинде экономика тармагын 

пландаштыруу үчүн өтө жогорку даражадагы 

адистер керектелет, алар маалыматты 

иштетүүдө заманбап каражаттарды  колдо-

нууну  өздөштүрүүсү зарыл [3; 4]. Кесипке 

багыттап окутуу маселесине арналган ки-

йинки жылдардагы изилдөөлөргө кайрылуу 

окумуштуулар бул проблеманы чечүүнүн ар 

кандай жолдорун сунуш кылышкандыгын 

көрсөтөт жана математикалык моделдеш-

тирүүнүн теориялык окуу материалдарын 

колдонуу менен компьютердик моделдеш-

тирүү, прикладдык программаларды, жаңы 

технологияларды киргизүү менен кесипке 

багыттап окутуунун жолдорун жана ыкма-

ларын тандоо ар бир адистиктин өзгөчө-

лүктөрүнө жараша болот. Экономикалык 

анализ жүргүзүүдө жана пландаштырууда ар 

кандай математикалык методдор кеӊири 

колдонулуп, маселелерди чыгарууда EXCEL 

электрондук  таблицасын колдонуу ыӊгай-

луу [2].  

Изилдѳѳнүн максаты. Экономикалык 

процесстерди изилдөө максатында модел-

дештирүүнүн негизги маселеси, божомолдоо  

жана анализденүүчү моделдин тигил же бул 

көрсөткүчтөгү параметрлеринин маанилерин 

киргизүүнүн эӊ жакшы чыгарылыштарын 

табуу.  
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Изилдѳѳнүн методу. Транспорттук 

маселенин мазмунун иликтөө үчүн байкоо 

жүргүзүү жана анализдөө методу, 

оптималдуу планды аныктап чыгуу үчүн 

салыштыруу методу, маселенин жыйын-

тыгын чыгаруу үчүн жалпылоо методдору 

колдонулду.  

Маселенин жалпы коюлушу. Сызык-

туу программалоонун жекече учуру болуп 

транспорттук маселе саналат. Бул маселе 

төмөнкүчө коюлат. 

m жөнөтүү пункттарында тиешелүү 

түрдө  а1, а2,........аm  өлчөмдөрүндө бир 

түрдүү жүктөр бар. Жүктөрдү талаптары 

тиешелүү түрдө b1,b2,….,bm болгон n 

керектүү пункттарына жеткирүү керек. i- 

жөнөтүү пунктунан j- керектүү пунктуна 

жүктүн бирдигин ташууга кеткен сij (i=m, 

j=1…n) чыгымдар белгилүү.  Жөнөтүү 

пункттарындагы бардык жүк бөлүштүрүлүп, 

керектөөчүлөрдүн талабы канааттандырыла 

тургандай жана ташууга кеткен суммардык 

чыгым минималдуу болгондой, ташуулар-

дын оптималдуу планын аныктоо керек. 

Эгерде жөнөтүүчүлөрдүн суммардык 

жүгү менен керектөөчүлөрдүн суммардык 

талабы барабар болсо, б.а. 

 

       

 

   

 

   

 

барабардыгы аткарылса, транспорттук 

маселе жабык деп аталат. 

Ал эми  

       

 

   

 

   

 

болсо, ачык типте транспорттук маселе деп 

аталат [1]. 

Жабык транспорттук маселени карайлы. 

Транспорттук маселенин шарттарын 

төмөнкүчө жазуу ынгайлуу. 
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 Керектөөчүлөрдүн  талаптары 

аibj b1 b2 …….. bj ……… bn 

a1 X11       c11      X12    c12 ………. X1j       c1j ……… X1n     c1n 

a2 X21       c21      X22    c22 ………. X2j       c2j ……… X2n     c2n 

…….. …….. ……… …….. ……… ……… ……… 

ai Xi1       ci1      Xi2    ci2 ………. Xij       cij ……… Xin     cin 

….. …….. …….. ……. …….. …….. ……… 

am Xm1      cm1      Xm2   cm2 ………. Xmj       cmj ……… Xmn   cmn 

 

Жыйынтыгында төмөнкү системаны алабыз: 

 

                
                
                

       (1) 

x11+x12+……+x1n  суммасы 1- жөнөтүү пунктунан  ташылган жалпы жүктү берет, жүктөрдү 

толук бөлүштүрүү шартынан x11+x12+……+x1n=а1 барабардыгы келип чыгат. Калган m-1 

пункттар үчүн да ушул сыяктуу теңдемелерди алабыз.  

Натыйжада: 

 

                
                
                 

     (2) 

системасына ээ болобуз. 

С11х11 көбөйтүндүсү 1-жөнөтүү пунктунан 1-керектүү пунктуна жеткирилген х11 

өлчөмдөгү жүк үчүн С12х12 түрүндө жазууга  болот [1]. Мындай көбөйтүүлөрдү суммалап, m 

жөнөтүү пункттарынан n керектүү пункттарына жеткирүүлөрдүн  жалпы суммардык наркын 

алабыз б.а. 
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L=С11х11+С12х12+……+Сijхij+……………+Сmnхmn                 (3) 

 

Ошентип, маселе төмөнкүдөй коюлат: 

(3) сызыктуу функциясы минималдык 

мааниге ээ болгондой (1) жана (2)  

системаларынан хij терс эмес чечимдерин 

табуу талап кылынат [1]. 

Маселенин шарты. Х мекемесинде төрт 

компаниянын жардамы менен беш жашоо-

чулар 

пунктуна  транспорттук  жеткирүүлөр  

жүргүзүлөт. Компаниянын  жетекчилери 

бардык жеткирүүлөрдү аныкталган пропор-

циялардын негизинде бардык ташуунун 

санын бөлүштүрүүнү чечет, бул ташуулар  

бөлүштүрүлгөн салмагына жараша туюн-

тулат. Мында транспорттук компаниянын 

бир тарапка ташуусу жана пландаштырылган 

ташуу планы ар бир пландуу мезгилде 

жашоочулар пунктуна жеткирүүсү белгилүү 

болсун. Бул жеткирүүлөрдү транспорттук 

компания менен жашоочулар пунктуна 

оптималдуу жеткирүүсүнүн транспорттук 

чыгымдарынын минималдуу болуусунун 

бөлүштүрүүсүн табуу зарыл. Эң так 

чыгарылышын алуу үчүн минимизирленген  

ячейканы  тандоо  зарыл жана таблицаны 

түзүүнүн туура жолун тандоо керек. 

 

 
 

1-сүрөт. Оптималдык ташууларды эсептөө 

 
Берилген транспорттук маселенин  ачык 

же жабык типтеги маселе экендигин аныктоо 

керек. Каралып жаткан маселе жабык 

транспорттук маселе анткени, (1) барабар-

дыгы аткарылып турат, анткени жолчонун 

жана мамычанын суммасы 140 санына 

барабар.  

Жогоруда берилген таблицада (1-сүрөт) 

баштапкы маалыматтар берилген. D7:H11 

ячейкаларында жеткирүү пунктуна чейинки 

бир тарапка жеткирүүлөрдүн саны, ал эми 

Е6:I6 чейинки диапазондо ар бир шаарга 

жекирүү саны берилген. Жөнөтүү пункт-

тарындагы бардык жүк бөлүштүрүлүп,  

керектөөчүлөрдүн  талабы  канааттандырыла  

тургандай жана ташууга кеткен суммардык 

чыгым минималдуу болгондой, ташуулар-

дын  оптималдуу  планын  аныктоо керек б.а. 

оптимизациялоого өтөбүз. Кийинки кадамда 

эсептөөлөрдү жүргүзөбүз.  

D19=сумм(Е19:I19) 

формуласын киргизебиз, бул учурда нөл 

саны чыгат, автотолтуруу ыкмасы менен D19 

дан D22 ге чейин калган маанилерин 

табабыз. Бул учурда бардык маанилер нөлгө 

барабар болот. 

Е18 ячейкасына төмөнкү формуланы 

киргизебиз: 
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Е18= сумм(Е19: Е22) 

Бул учурда нөл саны чыгат автотолтуруу 

ыкмасы менен Е18 ден I18ге чейин калган 

маанилерин табабыз. Бул учурда бардык 

маанилер нөлгө барабар болот. Кийинки 

кадамда максаттуу функциянын маанисин 

I23 ячейкасында табабыз. Бул ячейканы 

активдештирип СУММПРОИЗВ функция-

сын колдонуу менен төмөнкү формуланы 

киргизебиз: 

=суммпроизв(Е7: I10 ; Е19: I22) 

Берилген формуланын мааниси да нөл 

санына барабар болот. Андан кийинки 

кадамда максаттуу функцияны активдеш-

тирип: 

Данные→Поиск решения 

Командасын аткаруу менен «Поиск 

решения» терезечесин ачабыз. Ачылган 

«Поиск решения» терезечесинен төмөнкүдөй 

өзгөртүүлөрдү киргизебиз: 

 

 
 

2-сүрөт. Чыгарылышты издөө терезечеси. 

 
«Оптимизировать целевую ячейку» деген жолчого $I$23 ячейкасы берилет. Минимум 

максатын тандайбыз. «Изменяя значение ячеек» деген жолчого, керектүү жыйынтык алуунун 

адрестерин беребиз  б.а.   ($D$19:$I$22). 

Чектөөлөр диапазонуна туура келген чектөөлөрдү беребиз. Ал үчүн «Добавить» кнопкасын 

басуу керектелет. 

 

 
 

3-сүрөт. Чектөөлөрдү киргизүү. 

 
Жогоруда берилген терезече аркылуу чектөөлөрдү «Добавить» кнопкасы аркылуу киргизип 

алабыз. 
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4-сүрөт. Киргизилген чектөөлөр. 

 
Чектөөлөр киргизилгенден кийин, эң 

негизгиси бардык чектөөлөрдү берип 

киргизүү зарыл жана бардык чектөөлөр 

туура берилиш керек. Берилген чектөөлөрдү 

туура киргизүү үчүн,   маселенин коюлушун 

туура жана анын максатын аныктоо зарыл. 

Андан кийинки кадамда маселенин чыгаруу 

методу тандалат. «Поиск решения нелиней-

ных задач методом ОПГ» ыкмасын  тандап 

«Найти решения» кнопкасын басабыз. Бул 

учурда  берилген транспорттук  маселенин 

чыгарылышына ээ болобуз. Алынган 

чыгарылышты сактап, ОК кнопкасы басылат. 
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