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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Pospěch, L. Návrh matematického modelu distribučního systému. Ostrava: Institut 

dopravy, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 55 str. Bakalářská 

práce, vedoucí Teichmann, D. 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou matematických modelů vybraných typů 

distribučních systémů. V úvodních částech bakalářské práce jsou uvedeny základní 

informace týkající se distribučních systémů a základní zásady pro tvorbu matematických 

modelů. Pro vybrané typy distribučních systémů jsou následně sestaveny matematické 

modely, jejichž řešení je provedeno v optimalizačním software Xpress-IVE. 

V závěru bakalářské práce je na sestavených modelech věnována pozornost 

ověřování kapacitních možností demoverze programu Xpress-IVE. 

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 

Pospěch, L. Mathematical  Model of Distribution System Proposal. Ostrava:  

Institute of Transport, Faculty of mechanical Engineering VŠB-Technical university of 

Ostrava, 2009, 55 p. Bachelor thesis, head: Teichmann, D. 

Bachelor thesis deals with the creation of mathematical model of the selected type 

of distribution system. In the introductory part of work are basic information of the 

distribution system and the basic principles for creating the mathematical model. For 

selected types of distribution system are then drawn up mathematical models, the solution 

is implemented in optimization software Xpress-IVE.  

In conclusion of the thesis is given to models assembled verification capacity demo 

program Xpress-IVE. 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6

OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK   …………………………………………….. 7 

1  ÚVOD    …………………………………………………………………...……….. 8 

2  DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU     ………………………………………………..… 9 

3  DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VÝZNAM PRO LOGISTICKÉ  

    ŘETĚZCE  ………………………………………………………………………...    10 

3. 1 Stupeň distribučního systému .………………………………………… 12 

3. 2 Náklady na provoz distribučního systému ………………………….    12 

4  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO TVORBU MATEMATICKÝCH  

    MODELŮ …………………………………………………………………………      15 

4. 1 Tvorba modelu matematického programování ………………………….    15 

4. 2 Alokační úloha ………………………………………………………… 16 

4. 3 Lokační úloha ………………………………………………………… 19 

5  POSTUP ŘEŠENÍ V PROGRAMU XPRESS-IVE    .......................................... 24 

5. 1 Transformace matematického modelu alokační úlohy                      

       do textu programu Xpress-IVE ………………………………………… 25 

5. 2 Transformace matematického modelu lokační úlohy      

       do textu programu Xpress-IVE ………………………………………… 26 

6  NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU … 29 

6. 1 Obecný matematický model distribučního systému  ……………………. 29 

6. 2 Matematická formulace I. typu distribučního systému …………………. 31 

6. 3 Matematická formulace II. typu distribučního systému …………………. 35 

6. 4 Matematická formulace III. typu distribučního systému  ……………….. 38 

7  NUMERICKÉ EXPERIMENTY ……………………………………………….. 42 

7. 1 Alokační úloha ………………………………………………………… 42 

7. 2 Lokační úloha ………………………………………………………… 45 

7. 3 Distribuční systém I. typu   ……………………………………………… 47 

7. 4 Distribuční systém II. typu   …………………………………………….. 49 

8  ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR  ……………………………………………………... 53 

9  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  ………………………………………….. 54 

10  SEZNAM OBRÁZKŮ  …………………………………………………………. 55 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 

D.S. - distribuční systém 

PZ -  primární zdroj 

p.j. – peněžní jednotka 

jz – jednotka zboží 

oj – objemová jednotka 

e – náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

e1 – náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr z primárního zdroje ke  

        skladu Si       [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

e2 – náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr ze skladu Si  

        k zákazníkům Zj      [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

fi – investiční náklady spojené s vybudováním a provozem skladů v lokalitě i∈  I  [p.j.] 

ci – vzdálenost mezi primárním zdrojem Pz a  skladem Si [km] 

dij – vzdálenost zákazníka Zj od skladu Si   [km] 

bj – požadavek zákazníka Zj za řešené období   [jz], [oj] 

ai – kapacita skladu Si za řešené období      [jz], [oj] 

ia  – kapacita skladu za řešené období   [jz], [oj] 

min
ia – minimální kapacita skladu, která bude využita.  [jz], [oj] 

xij – bivalentní proměnná, která řeší přiřazení zákazníků j∈J lokalitám i∈  I 

yi – bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o vybudování či nevybudování skladů   

       v lokalitě i pro i∈  I 
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1  ÚVOD 
 

Distribuční logistika, konkrétně distribuční systémy, ovlivňují každodenní život 

obyvatelstva měst a obcí. V rámci distribučních systémů se totiž dostávají k obyvatelstvu, 

ať již předměty každodenní spotřeby, např. potraviny nebo jiné zboží určené ke krátkodobé 

spotřebě, tak i zboží trvalejšího charakteru, jako např. elektronika, nábytek, stavební 

materiál apod.. Podobnou roli hraje distribuce zboží i pro průmyslová či jiná odvětví  

národního hospodářství. Bez existence distribuce by nebylo možno zásobovat výrobní 

proces surovinami nebo polotovary, produkty výrobního procesu by se nedostávaly 

ke konečným spotřebitelům. Distribuce zboží je energeticky náročná a náklady 

na distribuci se v konečném důsledku promítají do výsledné ceny výrobku. Z uvedeného 

důvodu je nutno při plánování provozu distribučních systémů významně dbát na efektivitu 

navrženého způsobu distribuce, protože, bude-li distribuční systém vykazovat vysoké 

náklady na distribuci zboží v důsledku špatné organizace, nebude pro zákazníky příliš  

atraktivní, bude využíván sporadicky, resp. nebude využíván vůbec. Z uvedeného textu      

je patrné, že efektivita procesu distribuce hraje klíčovou roli při návrhu distribučního 

systému. Spoléhat na efektivitu řešení navrženého intuitivně však nelze. Z tohoto důvodu 

je nutno zabývat se výzkumem řešících technik, na základě kterých by o efektivitě 

navrženého řešení nebylo sebemenších pochyb. Poměrně spolehlivé nástroje navržené      

za účelem získávání efektivních způsobů organizace distribučních systémů poskytují 

metody operační analýzy, zejména matematického programování. 

Cílem předložené bakalářské práce je upozornit na doposud zřídka využívané řešící 

techniky z oblasti matematického programování, které by mohly usnadnit rozhodování 

řešitele, navrhnout několik variant matematického modelu distribučního systému, 

za pomoci vhodného optimalizačního software ukázat možnosti vedoucí k jejich řešení 

a zabývat se rozsahem úloh, které lze pomocí zvoleného software řešit. 
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2  DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU 
 

Jedním s každodenních cílů člověka je uspokojit své základní potřeby, ať již 

z hlediska pořízení hmotných statků nebo využívání určitých služeb. Uspokojení hmotných 

potřeb, resp. využití služeb se zpravidla děje v předem definovaných místech, které musí 

být za tím účelem patřičně vybaveny. Zajišťování potřebného vybavení se zpravidla děje 

prostřednictvím zvláštní kategorie systému, který označujeme pojmem distribuční systém. 

Obor zabývající se efektivní organizací činnosti distribučního systému se nazývá 

distribuční logistika. 

Distribuční logistika představuje spojovací článek mezi výrobními kapacitami        

a odbytovým segmentem podniku. Zahrnuje v sobě všechny skladové a dopravní pohyby 

materiálů, výrobků od výroby k odběrateli. Distribuční logistiku tak využívají nejen 

organizace, které prostřednictvím výrobního procesu produkují produkty určené             

pro prodej, ale i ostatní přepravní a obchodní společnosti, které s nimi přicházejí do styku.  

Oblastí základní působnosti distribuční logistiky je i problematika plánování 

přepravních tras. Cílem plánování přepravních tras je poskytnout zákazníkovi požadovaný 

výrobek ve správném čase, na správném místě, ve správném množství a kvalitě                

při současném vytvoření optimálního poměru mezi dodavatelskými službami, které jsou 

požadovány ze strany zákazníků a vznikajícími náklady.  

Oblast distribuční logistiky lze vidět na obr. č. 2.1 

 

 
Obr. č. 2.1: Oblast distribuční logistiky [4] 

 

Efektivní organizace distribuční logistiky je dosahováno v případě, že se k návrhu 

distribučního systému použije matematický aparát z oblasti operační analýzy. Předložená 

bakalářská práce je věnována tvorbě matematických modelů vybraných typů distribučních 

systémů a způsobu jejich řešení pomocí vybraného optimalizačního software. 
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3  DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VÝZNAM PRO  

    LOGISTICKÉ ŘETĚZCE  
 

Distribučním systémem se rozumí druh dopravního systému zabezpečujícího 

přepravu zboží z jednoho nebo více primárních zdrojů k zákazníkům. Tato přeprava zboží 

může být přímá, jak je znázorněno na obr. č. 3.1 a nebo se může jednat o přepravu 

s překládkou v některých místech, které se obecně nazývají terminály, viz obr. č. 3.2. 

V konkrétních případech bývá terminálem distribučního systému sklad nebo mezisklad. 

 
Obr. č. 3.1: Distribuční systém s přímou přepravou 

 
Obr. č. 3.2: Distribuční systém s překládkou 

 

Z uvedených obrázků je patrné, že množina zákazníků, primárních zdrojů, 

terminálů a toky zboží mezi nimi určují strukturu distribučního systému. 

V případě D.S. na  obr. č. 3.2 jde o druh systému, kde jsou zákazníci obsluhováni 

buď  přímo od PZ nebo s překládkou. 
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Distribuční systémy rozlišujeme na: 

- jednokomoditní, 

- vícekomoditní. 

 

Jednokomoditní distribuční systém je takový, kde se z primárního zdroje zásobují 

zákazníci jedním druhem zboží. 

Vícekomoditním distribučním systémem rozumíme systém, kdy je v rámci jednoho 

systému přepravováno více druhu zboží. 

Struktura vícekomoditního systému je ukázána na obr. č. 3.3, kde přerušované        

a plné čáry znázorňují toky jedné a druhé komodity. 

 
Obr. č. 3.3: Vícekomoditní distribuční systém 

 

Toky mezi jednotlivými objekty distribučního systému (primární zdroje, sklady, 

zákazníci) mohou být popsány svými intenzitami, tj. množstvím přepravovaných jednotek 

zboží za zvolenou jednotku času. Při hrubých výpočtech postačují údaje o přepravovaném 

množství za rok, ale například při koordinaci dodávek je nutno popisovat intenzitu toku 

podrobněji. To je možno realizovat pomocí údajů o přepravovaném množství za menší 

jednotku času, než je rok, např. jeden den a navíc s uvedením času, ke kterému se daný 

údaj vztahuje. Tak se dostane intenzita toku jako funkce času. 

Tok zboží v distribučním systému je zpravidla prováděn za pomocí dopravních 

prostředků tzn., že zboží je přepravováno v jednotlivých dávkách, jejichž velikost je shora 

omezena kapacitou jednotlivých dopravních prostředků. Dopravními prostředky 

jsou většinou nákladní automobily, vlaky, lodě a letadla s kapacitami určenými jejich 

nosností  a velikostí ložného prostoru. 
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Dalším kritériem kategorizace D.S. je počet stupňů D.S. Z tohoto hlediska             

je rozlišujeme na D.S.: 

- jednostupňové, 

- dvoustupňové. 

 

3. 1 Stupeň distribučního systému 
 

 Počet stupňů distribučního systému se určí z jeho struktury, případně z požadavků 

potenciálních uživatelů nebo provozovatelů. Nebude-li např. distribuční systém obsahovat 

na cestě materiálu z primárního zdroje k zákazníkovi sklad, ze kterého by pak byla 

prováděna obsluha zákazníka, jde o jednostupňový distribuční systém viz obr. č. 3.4 a). 

V opačném případě, pokud distribuční systém sklad obsahovat bude, bude se jednat o tok 

zboží od primárního zdroje k zákazníkovi ve dvoustupňovém distribučním systému,        

viz. obr. č. 3.4 b). 

                  
                       Obr. č. 3.4 a) Jednostupňový D.S. , b) Dvoustupňový D.S. 

 

Posuzování efektivity distribuce zboží v rámci distribučního systému se zpravidla 

děje prostřednictvím výše celkových nákladů na provoz distribučního systému. 

 

3. 2 Náklady na provoz distribučního systému 
 

K vybudování a následnému provozu distribučního systému je zejména zapotřebí 

financí. Na nákladech na provoz systému totiž závisí atraktivita služeb nabízených 

potenciálním uživatelům a celková účinnost samotného systému (např. ve vztahu k ochraně 

životního prostředí). Bude-li např. na provoz systému vyčleněna malá investice, bude 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 13

rozsah poskytovaných služeb menší a atraktivita D.S. bude pro potenciálního zákazníka 

zřejmě nižší. 

 

Náklady související s provozem distribučního systému se dají rozdělit na dvě 

základní skupiny. Jsou to tyto: 

• náklady fixní, 

• náklady variabilní. 

 

Fixní náklady neboli stálé jsou na množství výkonů zcela nezávislé, nemění          

se s objemem výroby. Jsou to např. nájemné, režijní náklady, odpisy. 

 

   Variabilní neboli proměnlivé náklady jsou náklady závislé na množství výkonů      

a více či méně se úměrně zvyšují nebo snižují s objemem výroby. V případě distribučního 

systému zde patří náklady na mzdy zaměstnanců, materiálové náklady, náklady                

na přepravu.  

  Příklady míst vzniku fixních a variabilních nákladů logistiky jsou uvedeny               

na obr. č. 3.5. 

 
Obr. č. 3.5: Náklady v D.S. 

 
 

Variabilní náklady jsou závislé také na typu a racionalizaci tras při jednotlivých 

jízdách v rámci distribuce. Mezi místy v systému totiž může být distribuce prováděna 

různými způsoby, např. kyvadlovými nebo okružními jízdami nebo jejich kombinací.  

Příklad uplatnění jednotlivých způsobů organizace přepravy kyvadlovými               

a okružními jízdami je uveden na obr. č. 3.6 a), pouze kyvadlovými jízdami                       

na obr. č. 3.6 b) 
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Obr. č. 3.6 a) Typy jízd v D.S. , b) Kyvadlové jízdy 
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4  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO TVORBU  

    MATEMATICKÝCH MODELŮ  
 

Problematikou tvorby matematických modelů rozhodovacích problémů a jejich 

řešením se zabývá disciplína označovaná názvem matematické programování. 

Matematické programování vzniklo přibližně před padesáti lety na základě starších 

matematických disciplín a jeho mohutný rozvoj byl úzce spojen s rozvojem výpočetní 

techniky, která dodala potřebný nástroj pro praktické aplikace výpočetních postupů. 

Aplikace metod matematického programování je možné nalézt skoro ve všech 

technických, ekonomických ale i vojenských činnostech, kde dochází k rozhodování. 

S použitím matematického programování se lze setkat při organizaci všech druhů dopravy, 

při výstavbě telekomunikačních sítí, při plánování výroby, při výpočtu optimálního 

portfolia v bankách, při plánování přesunů a zásobování vojenských jednotek a v dalších 

rozhodovacích činnostech. Všeobecně matematické programování poskytuje pro uvedené 

aplikace matematické metody efektivního rozdělení omezených prostředků. 

 

 

4. 1 Tvorba modelu matematického programování 
 

Základním úkolem matematického programování je sestava matematického modelu. 

K sestavení modelu neexistuje žádný jednoznačný návod, který by vedl k matematickému 

modelu libovolné slovně zadané úlohy, v odborné literatuře je ale doporučen následující 

postup: 

a) provede se analýza kritéria, tj. veličiny, kterou je měřena úspěšnost nebo 

neúspěšnost rozhodnutí. To je zpravidla zisk, náklady, spotřeba materiálu, výkon 

v tunokilometrech, délka tras a podobně. Pak se udělá rozbor rozhodnutí, na nichž 

hodnota kritéria závisí, zvolí se vhodné proměnné modelující daná rozhodnutí 

a sestaví se účelová funkce jako model daného kritéria. 

b) postupně se analyzují jednotlivá omezení a zkouší se je vyjádřit pomocí konstant 

a funkcí daných zadáním úlohy a pomocí již zavedených proměnných. Je-li třeba, 

zavedou se další proměnné a případně se dodají vztahy mezi proměnnými. Modely 

jednotlivých omezení budou mít tvar nerovnic a nebo rovnic. Obligatorní 
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podmínky vzniknou již při modelování jednotlivých rozhodnutí, udávají definiční 

obory jednotlivých proměnných. 

c) provede se rozbor jednotlivých podmínek a proměnných zaměřený na to, 

zda některé proměnné nebo podmínky není možno vyjádřit pomocí ostatních                 

a model se případně zjednoduší. 

 

Základními typy matematických modelů, ze kterých vychází matematický model 

distribučního systému, jsou matematické modely alokační a lokační úlohy. 

4. 2 Alokační úloha 

V alokační úloze se pozornost zaměřuje na problém optimálního zásobování, kde je 

zařízení třeba optimálně vybavit, aby dobře plnila své funkce.  

Pod pojmem zařízení se rozumí objekt libovolného druhu, který poskytuje určité 

služby, kde umístění nebo vybavení závisí na lidské aktivitě. V předložené práci se bude 

jednat o sklad.  

Při řešení těchto úloh se uplatňuje matematické programování, a to buď lineární 

nebo nelineární, teorie grafů a heuristické postupy. V některých praktických aplikacích je 

rozhodujícím prvkem vzdálenostní či jinak stanovený limit (např. pro optimalizaci 

rozmístění zařízení naléhavé potřeby na území města při splnění limitu časové 

dostupnosti). 

Základní krokem při řešení je volba vhodného optimalizačního kritéria, která probíhá 

v závislosti na řešeném typu problému. Obecně jím může například být: 

• maximalizace zisku (tj. rozdílu mezi výnosy plynoucími z poskytování služeb 

zákazníkům a náklady na výstavbu zařízení a jejich provoz),  

• maximalizace objemu toků (co nejvyšší objem poskytovaných služeb),  

• minimalizace délky toků (časové, metrické či nákladové) při dosažení limitního 

(resp. nadlimitního) objemu toků či splnění jiného limitu (např. doba cestování 

nesmí překročit jistý limit),  

• minimalizace nákladů na provoz systému,  

• maximalizace jiného efektu pro zákazníka.  
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Jak je z výše uvedeného textu patrno, alokační úlohy tvoří širokou škálu problémů. 

V podmínkách předložené bakalářské práce bude problém alokační úlohy zformulován 

následujícím způsobem. 

 

Půjde o  úlohu, ve které jsou k dispozici rozmístěné sklady se známými kapacitami 

a zákazníci se známými  požadavky, přičemž se rozhoduje o přidělení zákazníků 

k jednotlivým skladům (zákazník je přiřazen právě jednomu skladu). Kapacity skladů        

a požadavky zákazníků jsou k dispozici za stejné časové období (např. rok). 

 

Matematická formulace alokační úlohy: 

 

Je dáno m skladů, přičemž sklad Si, kde i = 1, …, m, má kapacitu ai. Z uvedených 

skladů je zapotřebí zásobovat n zákazníků, přičemž požadavek zákazníka Zj,                    

kde j = 1, …, n, je bj. Vzdálenosti zákazníků od skladů jsou dány koeficienty dij a jsou 

zadány maticí. 

Dále jsou známy náklady na přepravu jedné jednotky zboží na vzdálenost jednoho 

kilometru, které budou označeny e. Předpokládá se, že uvedené náklady jsou stejné pro 

všechny relace. 

Cílem úlohy je určit, který zákazník bude ze kterého skladu zásobován tak, aby 

celkové náklady na provoz distribučního systému byly minimální. Předpokládá se lineární 

závislost nákladu na provoz distribučního systému. 

 

Účelová funkce bude představovat výši nákladů na splnění požadavků zákazníka. 

 Účelová funkce:  ∑∑
= =

→⋅⋅⋅
m

i

n

j
ijjij xbde

1 1
.min  
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e   – náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

dij – vzdálenost zákazníka Zj od skladu Si   [km] 

bj  – požadavek zákazníka Zj za řešené období   [jz], [oj] 

ai  – kapacita skladu Si za řešené období      [jz], [oj] 

xij – bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o přiřazení či nepřiřazení j-tého zákazníka 

i-tému skladu 

 

Soustavou omezujících podmínek je třeba zajistit následující skutečnosti: 

- požadavek každého zákazníka bude splněn právě z jednoho skladu, 

- součet požadavků zákazníků, kteří jsou skladu přiřazeni, nesmí překročit kapacitu 

skladu, 

- stanovit, jakých hodnot mají jednotlivé proměnné, které v úloze vystupují, nabývat. 

 

Podmínka zajišťující, že požadavek každého zákazníka bude splněn právě z jednoho 

skladu má tvar: 

1
1

=∑
=

m

i
ijx  pro j = 1, …, n 

Podmínka zajišťující, aby součet požadavků zákazníků, kteří jsou skladu přiřazeni, 

nepřekročil kapacitu skladu má tvar: 

iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
 pro i = 1, … m 

Z hlediska volby typu proměnné bude v úloze vystupovat bivalentní proměnná,     

to proto, že se provádí rozhodnutí typu, zda zákazníka Zj přiřadíme nebo nepřiřadíme 

skladu Si. 

Obligatorní podmínka má tedy tvar:  

{ }1,0∈ijx  pro i = 1, …, m, j = 1, …, n 

 

Výsledná podoba matematického modelu alokační úlohy tedy je: 

∑∑
= =

→⋅⋅⋅
m

i

n

j
ijjij xbde

1 1
.min  
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za podmínek:       1
1

=∑
=

m

i
ijx  pro j = 1, …, n 

        iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
 pro i = 1, … m 

     { }1,0∈ijx  pro i = 1, …, m, j = 1, …, n 

 

Dalším typem úlohy, která nachází při tvorbě matematického modelu distribučního 

systému uplatnění, je lokační úloha. 

4. 3 Lokační úloha 

Lokační úloha se zabývá volbou umístění zařízení, zpravidla ve vztahu k rozmístění 

zákazníků.           

 Jako zákazníka se označí spotřebitelé nebo uživatelé služeb poskytovaných 

zařízeními, jejichž umístění nebo vybavení má být optimalizováno. 

Při řešení lokačních úloh je nutno zvážit celou řadu okolností např.: 

- zda lze umísťovat 1 nebo více nových zařízení,  

- zda lze nebo nelze měnit počet a velikost zařízení (dynamické versus statické 

řešení),  

- zda jsou zařízení reprezentována bodem nebo areálem,  

- zda umístění nových zařízení závisí nebo nezávisí na umístění zařízení 

již existujících,  

- zda množina přípustných umístění je spojitá (nové zařízení lze umístit kamkoliv) 

nebo diskrétní (např. výběr z nabídky pozemků).  

 

Dalším typem rozhodnutí realizovaného v lokační úloze, je přiřazení zákazníků 

ke skladům, v závislosti na jejich vzájemné poloze. 
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V předložené bakalářské práci se bude jednat o úlohu, ve které se řeší problém 

rozmístění skladů na zadaném území při zadaných polohách lokalit, do kterých lze umístit 

sklady a známých polohách zákazníků.  

V podmínkách předložené bakalářské práce bude problém lokační úlohy 

zformulován následujícím způsobem. 

 

Matematická formulace lokační úlohy: 

 

Je zadána dopravní síť se zákazníky v uzlech j∈J, kde j = 1, …, n a s místy i∈ I, 

kde i = 1, … m, v nichž je možno umístit sklady poskytující služby. Předpokládá se, 

že i jeden sklad umístěný kdekoliv v uzlu z množiny I je schopen obsloužit všechny 

zákazníky. Úloha spočívá v minimalizaci celkových nákladů, které zahrnují investiční 

náklady fi spojené s umístěním skladu v místě i∈  I a dále provozní náklady cij  spojené 

s obsluhou zákazníka Zj ze skladu Si. Podmínkou je, že každý zákazník musí být obsloužen 

a musí být přiřazen právě jednomu z vybudovaných skladů. 

 

Účelová funkce je na rozdíl od alokační úlohy složena ze dvou složek, které 

odpovídají jednotlivým skupinám nákladů.  

Složka účelové funkce obsahující proměnou iy  představuje celkové investiční 

náklady na vybudování, respektive provoz skladů v lokalitě i∈  I nezávislé na objemu 

přepravy, které se přes ně realizují. 

Složka účelové funkce obsahující proměnou ijx  představuje celkové provozní 

náklady spojené s obsluhou zákazníků z jednotlivých lokalit. Jsou-li k dispozici náklady na 

přepravu jednotky zboží na jeden kilometr e, vzdálenosti zákazníků od skladů dij a 

požadavek zákazníka za řešené období bj, může mít účelová funkce tvar: 

.min→⋅⋅⋅+⋅ ∑∑∑
∈ ∈∈ Ii Jj

ijjij
Ii

ii xbdeyf  

fi – investiční náklady spojené s vybudováním a provozem skladů v lokalitě i∈  I  [p.j.] 

e  – náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr         [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

dij – vzdálenost zákazníka Zj od skladů Si           [km] 

xij – bivalentní proměnná, která řeší přiřazení zákazníků j∈J lokalitám i∈  I 
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yi – bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o vybudování či nevybudování skladů   

       v lokalitě i pro i∈ I 

 

Soustavou omezujících podmínek musí být zajištěny následující skutečnosti: 

- že každý zákazník musí být obsloužen, právě z jedné lokality s vybudovaným 

skladem, 

- vzájemná provázanost jednotlivých proměnných modelujících přiřazení zákazníků 

skladům a proměnných modelující rozhodnutí o vybudování skladů. 

 

Podmínka, že každý zákazník musí být obsloužen (bude přiřazen pouze jednomu skladu) 

bude mít tvar:   

∑
∈

=
Ii

ijx 1   pro j∈J 

 

Podmínka zajišťující vzájemnou provázanost jednotlivých proměnných modelujících 

přiřazení zákazníků skladům a proměnných modelující rozhodnutí o vybudování skladů:  

iij yx ≤      pro i∈  I, j∈J 

Obligatorní podmínky:  { }1,0∈ijx   pro i∈  I, j∈J 

   { }1,0∈iy   pro i∈  I 

 

Matematický model lokační úlohy v případě, že kapacity každého ze skladů překračují 

součet požadavků všech zákazníků, má tvar: 

.min→⋅⋅⋅+⋅ ∑∑∑
∈ ∈∈ Ii Jj

ijjij
Ii

ii xbdeyf  

za podmínek:   ∑
∈

=
Ii

ijx 1   pro j∈J 

 iij yx ≤      pro i∈  I, j∈J 

   { }1,0∈ijx   pro i∈  I, j∈J 

              { }1,0∈iy   pro i∈  I 
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resp., položí-li se   ijjij cbde =⋅⋅   , potom má matematický model jednodušší tvar: 

.min→⋅+⋅ ∑∑∑
∈ ∈∈ Ii Jj

ijij
Ii

ii xcyf  

za podmínek:   ∑
∈

=
Ii

ijx 1  pro j∈J 

 iij yx ≤      pro i∈  I, j∈J 

   { }1,0∈ijx   pro i∈  I, j∈J 

              { }1,0∈iy   pro i∈  I 

Předcházející matematický model je použitelný v případech, kdy kapacita každého 

skladu je dostatečně vysoká pro to, aby zabezpečila splnění požadavků všech zákazníků. 

V dalším textu bude řešena situace, kdy uvedený předpoklad splněn není. Pro každou 

lokalitu Li, kde i∈  I, je tedy definována kapacita ai, kterou bude možno využít, bude-li 

v lokalitě vybudován sklad. Při řešení uvedeného problému se postupuje tak, 

že do předcházejícího modelu se dodá doplňující podmínka ve tvaru:     

iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
   pro i = 1, … m 

Uvedená podmínka zajišťuje, aby součet požadavků zákazníků, kteří jsou skladu přiřazeni, 

nepřekročil kapacitu skladu. 

 

Matematický model lokační úlohy s omezenou kapacitou lokalit bude mít tedy tvar: 

.min→⋅⋅⋅+⋅ ∑∑∑
∈ ∈∈ Ii Jj

ijjij
Ii

ii xbdeyf  

za podmínek:   ∑
∈

=
Ii

ijx 1   pro j∈J 

 iij yx ≤      pro i∈  I, j∈J 

iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
  pro i = 1, … m 
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 { }1,0∈ijx   pro i∈  I, j∈J 

              { }1,0∈iy   pro i∈  I 

resp., položí-li se  ijjij cbde =⋅⋅ ,  přejde matematický model do tvaru: 

.min→⋅+⋅ ∑∑∑
∈ ∈∈ Ii Jj

ijij
Ii

ii xcyf  

za podmínek:   ∑
∈

=
Ii

ijx 1   pro j∈J 

 iij yx ≤      pro i∈  I, j∈J 

iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
  pro i = 1, … m 

 { }1,0∈ijx   pro i∈ I, j∈J 

              { }1,0∈iy   pro i∈ I 

 

Následující text bude věnován řešení obou typů úloh v optimalizačním softwaru 

Xpress-IVE.  

Aby bylo možno řešit uvedené úlohy v tomto softwaru, musí být sestavené 

matematické modely přepsány do tvaru programu v jazyce MOSEL, se kterým 

optimalizační software Xpress-IVE pracuje. 
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5  POSTUP ŘEŠENÍ V PROGRAMU XPRESS-IVE  
 

Na obr. č. 5.1 je vidět pracovní prostředí optimalizačního software Xpress-IVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 5.1: Pracovní prostředí optimalizačního software Xpress-IVE 
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5. 1 Transformace matematického modelu alokační úlohy   

       do textu programu Xpress-IVE 
 
Na základě zásad uvedených v předchozím odstavci bude mít text programu, 

kterým bude řešen matematický model alokační úlohy, tvar: 
 

model Alokacniuloha 

uses "mmxprs";  

 

declarations 

 

zdr=1..4 

zak=1..4 

a:array(zdr)of real 

b:array(zak)of real 

d:array(zdr,zak)of real 

x:array(zdr,zak)of mpvar 

 

end-declarations 

 

a::[250,200,250,200] 

b::[150,100,200,200] 

d::[10,12,15,11,8,20,16,6,21,14,13,9,7,11,12,15] 

e:=5 

 

forall(j in zak)sum(i in zdr)x(i,j)=1 

forall(i in zdr)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)<=a(i) 

forall(i in zdr,j in zak)x(i,j)is_binary 

 

naklady:=sum(i in zdr,j in zak)e*d(i,j)*b(j)*x(i,j) 

minimize (naklady) 

 

writeln("Naklady jsou",getobjval) 

writeln("Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici:") 
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forall(i in zdr,j in zak)writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 

 

end-model 

 

Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 

Naklady jsou 30250 p.j. 

 

Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

 

x(1,1)=0 

x(1,2)=1 

x(1,3)=0 

x(1,4)=0 

x(2,1)=0 

x(2,2)=0 

x(2,3)=0 

x(2,4)=1 

x(3,1)=0 

x(3,2)=0 

x(3,3)=1 

x(3,4)=0 

x(4,1)=1 

x(4,2)=0 

x(4,3)=0 

x(4,4)=0 

 
Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady na provoz jsou 30250 p.j., 

že zákazník Z1 je přiřazen skladu S4, zákazník Z2 je přiřazen skladu S1, zákazník Z3 je 

přiřazen skladu S3 a zákazník Z4 je přiřazen skladu S2. 

 

5. 2 Transformace matematického modelu lokační úlohy   

       do textu programu Xpress-IVE 
 
Na základě zásad uvedených v páté kapitole bude mít text programu, kterým bude 

řešen matematický model lokační úlohy, tvar: 
 

model Lokacniuloha 

uses "mmxprs";  

 

declarations 

 

zdr=1..3 

zak=1..3 

a:array(zdr)of real 

b:array(zak)of real 
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d:array(zdr,zak)of real 

f:array(zdr)of real 

x:array(zdr,zak)of mpvar 

y:array(zdr)of mpvar 

end-declarations 

 

a::[200,200,250] 

b::[150,100,200] 

d::[10,12,15,11,8,20,16,6,21] 

f::[10,10,10] 

e:=5 

forall(j in zak)sum(i in zdr)x(i,j)=1 

forall(i in zdr,j in zak)x(i,j)<=y(i) 

forall(i in zdr)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)<=a(i) 

forall(i in zdr,j in zak)x(i,j)is_binary 

forall(i in zdr)y(i)is_binary 

 

naklady:=sum(i in zdr)f(i)*y(i)+sum(i in zdr,j in zak)e*d(i,j)*b(j)*x(i,j) 

 

minimize (naklady) 

 

writeln("Naklady jsou",getobjval) 

writeln("Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici:") 

forall(i in zdr,j in zak)writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 

 

end-model 

 

Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 

Naklady jsou 26280 p.j. 
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Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

 

x(1,1)=0 x(2,1)=1 x(3,1)=0 

x(1,2)=0 x(2,2)=0 x(3,2)=1 

x(1,3)=1 x(2,3)=0 x(3,3)=0 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady na provoz jsou 26280 p.j., 

že zákazník Z1 je přiřazen skladu S2, zákazník Z2 je přiřazen skladu S3 a zákazník Z3              

je přiřazen skladu S1.  

 

Pokud se z matematického modelu a následně i textu programu Xpress-IVE 

odstraní podmínka:  

iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
   pro i = 1, … m , která zajišťuje, aby součet požadavků zákazníků, kteří 

jsou skladu přiřazeni, nepřekročil kapacitu skladu, získá se následující výpis výsledků: 

 

Naklady jsou 25520 p.j. 

 

Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

x(1,1)=1 x(2,1)=0 x(3,1)=0 

x(1,2)=0 x(2,2)=0 x(3,2)=1 

x(1,3)=1 x(2,3)=0 x(3,3)=0 

 

Z těchto získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady na provoz jsou         

25520 p.j., že zákazník Z1 je přiřazen skladu S1, zákazník Z2 je přiřazen skladu S3 

a zákazník Z3 je přiřazen skladu S1.  Sklad v lokalitě 2 nebude vybudován. 
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6  NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU  
    DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU  
 

V této kapitole bude pozornost věnována třem typům distribučních systémů. Tyto 

distribuční systémy se od sebe liší podmínkou, kterou je požadováno, aby sklad byl 

v provozu pouze tehdy, jestliže objem přepravy, který je přes něj realizován, dosáhne 

určité hodnoty ki . ai. První typ D.S. je bez uvedené podmínky, druhý je s podmínkou 

a třetí je s podmínkou, avšak ki = 0. 

 

6. 1 Obecný matematický model distribučního systému 

 

Matematická formulace distribučního systému: 

Je zadána dopravní síť, ve které se nachází primární zdroj PZ, sklady Si                       

kde i = 1, …, m, s kapacitou ai a zákazníci Zj kde j = 1, …, n s požadavky bj. Úloha 

spočívá v minimalizaci celkových nákladů, které zahrnují investiční náklady fi spojené 

s umístěním skladu v místě i a dále vzdálenosti ci mezi primárním zdrojem Pz a sklady Si, 

vzdálenosti dij mezi sklady Si a zákazníky Zj, náklady na přepravu jednotky zboží na jeden 

kilometr e1 (v relaci primární zdroj-sklad) a e2 (v relaci sklad-zákazník). Podmínkou je, 

že každý zákazník musí být obsloužen a musí být přiřazen právě jednomu z vybudovaných 

skladů. Dále musí být dodržena podmínka, aby součet požadavků zákazníků, kteří 

jsou skladu přiřazeni, nepřekročil kapacitu skladu. 

 
Obr. č. 6.1: Obecné schéma řešeného distribučního systému 
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Účelová funkce:  ( )∑∑∑
= ==

→⋅⋅⋅+⋅+⋅
m

i

n

j
ijjiji

m

i
ii xbdeceyf

1 1
21

1
.min  

e1   –   náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr  

 z primárního zdroje ke skladu Si   [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

e2   –   náklady na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr    

 ze skladu Si k zákazníkům Zj    [p.j.jz-1.km-1], [p.j.oj.km-1] 

ci    –  vzdálenost mezi primárním zdrojem Pz a  skladem Si  [km] 

dij   –  vzdálenost mezi skladem Si a zákazníkem Zj   [km] 

bj    –  požadavek zákazníka Zj za řešené období     [jz], [oj] 

ai    –  kapacita skladu Si  za řešené období        [jz], [oj] 

fi     –  investiční náklady spojené s vybudováním a provozem skladu  Si 

xij   –  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o přiřazení či nepřiřazení j-tého 

 zákazníka i-tému skladu 

yi    –  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o vybudování či nevybudování                 

            skladu Si 

 
 

Soustavou omezujících podmínek je nutno zajistit následující skutečnosti: 

- požadavek každého zákazníka bude splněn právě z jednoho skladu, 

- součet požadavků zákazníků, kteří jsou skladu přiřazeni, nesmí překročit kapacitu 

skladu, 

- zajistit vzájemnou provázanost jednotlivých proměnných modelujících přiřazení 

zákazníků skladům a proměnných modelující rozhodnutí o vybudování skladů. 

 

Podmínka, že požadavek každého zákazníka bude splněn právě z jednoho skladu má tvar: 

1
1

=∑
=

m

i
ijx    pro j = 1, …, n 

Podmínka zajišťuje, aby součet požadavků zákazníků, kteří jsou skladu přiřazeni, 

nepřekročil kapacitu skladu má tvar: 

iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
 pro i = 1, …, m 
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Podmínka zajišťující vzájemnou provázanost jednotlivých proměnných modelujících 

přiřazení zákazníků skladům a proměnných modelující rozhodnutí o vybudování skladů   

má tvar:  

iij yx ≤        pro i = 1, …, m, j = 1, …, n 

 

Matematický model distribučního systému má tedy tvar: 

( )∑∑∑
= ==

→⋅⋅⋅+⋅+⋅
m

i

n

j
ijjiji

m

i
ii xbdeceyf

1 1
21

1
.min  

za podmínek:       1
1

=∑
=

m

i
ijx    pro j = 1, …, n 

        iij

n

j
j axb ≤⋅∑

=1
  pro i = 1, …, m 

         iij yx ≤        pro i = 1, …, m, j = 1, …, n 

         { }1,0∈ijx    pro i = 1, …, m, j = 1, …, n 

          { }1,0∈iy     pro i = 1, …, m 

V následujících třech kapitolách budou na konkrétních modelových příkladech 

podrobněji rozebrány jednotlivé typy distribučních systémů zmíněné v úvodu kapitoly 6. 

 

6. 2 Matematická formulace I. typu distribučního systému 
 

Je zadaná dopravní síť, ve které se nachází primární zdroj PZ, sklady Si                       

kde i = 1, …, 3, s kapacitami ai a zákazníci Zj kde j = 1, …, 4 s požadavky bj. Úloha 

spočívá v minimalizaci celkových nákladů, které zohledňují vzdálenosti ci mezi primárním 

zdrojem Pz a sklady Si, dále vzdálenosti dij mezi sklady Si a zákazníky Zj, náklady            

na přepravu jednotky zboží na jeden kilometr e1 a e2 a náklady na vybudování středisek fi. 

Podmínkou je, že každý zákazník musí být obsloužen a musí být přiřazen právě jednomu   

z vybudovaných skladů. Dále musí být dodržena podmínka, aby součet požadavků 

zákazníků, kteří jsou skladu přiřazeni, nepřekročil kapacitu skladu. Zadané hodnoty jsou 

uvedeny v následujícím textu bez uvedení jednotek. 
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Zadané hodnoty:   ai = (200,250,350) 
      bj = (150,200,100,150) 
      ci = (11,13,10) 

        
 
 
 

       fi = (50,70,60) 
       e1 = 5 , e2 = 6 

 
Schéma řešeného distribučního systému je uvedeno na obr. č. 6.2. 
 

 
Obr. č. 6.2: Zadaný distribuční systém 

 

Po dosazení do matematického modelu uvedeného v předchozí kapitole lze psát:  

 

11321 19050607050 xyyy +++ 1223000x+ 1310900x+ 1413650x+ 2119650x+ ++ 2231000x

2313700x+ 2421450x+ 3118300x+ 3224400x+ 3311000x+ .min15600 34 →+ x

 

za podmínek:   

1
1
1
1

342414

332313

322212

312111

=++
=++

=++
=++

xxx
xxx
xxx
xxx

 

 

200150100200150 14131211 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

250150100200150 24232221 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  
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350150100200150 34333231 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

 

111 yx ≤ , 221 yx ≤ , 331 yx ≤ , 112 yx ≤ , 222 yx ≤ , 332 yx ≤ , 113 yx ≤ , 223 yx ≤ , 333 yx ≤ , 

114 yx ≤ , 224 yx ≤ , 334 yx ≤  

 

{ }1,011 ∈x , { }1,021 ∈x , { }1,031 ∈x , { }1,012 ∈x , { }1,022 ∈x , { }1,032 ∈x , { }1,013 ∈x , { }1,023 ∈x , 

{ }1,033 ∈x , { }1,014 ∈x , { }1,024 ∈x , { }1,034 ∈x  

 

{ }1,01 ∈y , { }1,02 ∈y , { }1,03 ∈y  

               
Získaný matematický model D.S. bude převeden do textu programu Xpress-IVE. 

 

Transformace matematického modelu I. typu distribučního systému 

do textu programu Xpress-IVE 

 

model distribucnisystem_1 
uses "mmxprs";  
 
declarations 
 
skl=1..3 
zak=1..4 
a:array(skl)of real 
b:array(zak)of real 
c:array(skl)of real 
f:array(zak)of real 
d:array(skl,zak)of real 
x:array(skl,zak)of mpvar 
y:array(skl)of mpvar 
 
end-declarations 
 
a::[200,250,350] 
b::[150,200,100,150] 
c::[11,13,10] 
d::[12,10,9,6,11,15,12,13,12,12,10,9] 
f::[50,60,50] 
e1:=5 
e2:=6 
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forall(j in zak)sum(i in skl)x(i,j)=1 
forall(i in skl,j in zak)x(i,j)is_binary 
forall(i in skl)y(i)is_binary 
forall(i in skl,j in zak)x(i,j)<=y(i) 
forall(i in skl)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)<=a(i) 
 
naklady:=sum(i in skl)f(i)*y(i)+sum(i in skl,j in zak)(e1*c(i)+e2*d(i,j))*b(j)*x(i,j) 
 
minimize (naklady) 
 
writeln("Naklady jsou: ",getobjval," p.j.") 
writeln 
writeln("Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: ") 
writeln 
forall(i in skl,j in zak)writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 
 
end-model 
 
Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 

Naklady jsou: 68860 p.j. 

 

Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

 

x(1,1)=0 x(2,3)=0 

x(1,2)=0 x(2,4)=0 

x(1,3)=0 x(3,1)=0 

x(1,4)=1 x(3,2)=1 

x(2,1)=1 x(3,3)=1 

x(2,2)=0 x(3,4)=0 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady na provoz D.S. jsou 68860 p.j, 

že zákazník Z1 je přiřazen skladu S2, zákazník Z2 je přiřazen skladu S3, zákazník Z3 

je přiřazen skladu S3 a zákazník Z4 je přiřazen skladu S1. Velikosti toků v jednotlivých 

stupních D.S. jsou uvedeny na obr. č. 6.3 (ve schématu nejsou znázorněny relace, 

ve kterých je hodnota toku zboží nulová). 
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Obr. č. 6.3: Velikosti toků v jednotlivých relacích D.S. I. typu 

 

 

6. 3 Matematická formulace II. typu distribučního systému 
 

Zadaní II. distribučního systému je totožné se zadáním I. distribučního systému, 

avšak je doplněno podmínkou, kterou je požadováno, aby sklad byl v provozu pouze tehdy, 

jestliže objem přepravy, který je přes něj realizován, dosáhne určitých hodnot a to:  

kde:  
i

i
i a

ak
min

=  pro i = 1, …, 3 

ia    - kapacita skladu za řešené období      [jz], [oj] 

min
ia -  minimální kapacita skladu, která bude využita.     [jz], [oj] 

V uvedeném případě nechť hodnoty ki jsou: k1 = 0,8 , k2 = 0,6 , k3 = 0,7. 

Pokud bude tok objemu zboží tranzitující prostřednictvím skladu Si menší než min
ia  , sklad 

nebude v provozu, tok zboží bude zapotřebí vést jinudy. 

 

Po dosazení do matematického modelu uvedeného v  kapitole 6.1 lze psát: 

 

11321 19050607050 xyyy +++ 1223000x+ 1310900x+ 1413650x+ 2119650x+ ++ 2231000x

2313700x+ 2421450x+ 3118300x+ 3224400x+ 3311000x+ .min15600 34 →+ x
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za podmínek:    

1
1
1
1

342414

332313

322212

312111

=++
=++

=++
=++

xxx
xxx
xxx
xxx

 

 

200150100200150 14131211 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

250150100200150 24232221 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

350150100200150 34333231 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

 

114131211 160150100200150 yxxxx ⋅≥⋅+⋅+⋅+⋅  

224232221 150150100200150 yxxxx ⋅≥⋅+⋅+⋅+⋅  

334333231 245150100200150 yxxxx ⋅≥⋅+⋅+⋅+⋅  

 

111 yx ≤ , 221 yx ≤ , 331 yx ≤ , 112 yx ≤ , 222 yx ≤ , 332 yx ≤ , 113 yx ≤ , 223 yx ≤ , 333 yx ≤ , 

114 yx ≤ , 224 yx ≤ , 334 yx ≤  

 

{ }1,011 ∈x , { }1,021 ∈x , { }1,031 ∈x , { }1,012 ∈x , { }1,022 ∈x , { }1,032 ∈x , { }1,013 ∈x , { }1,023 ∈x ,

{ }1,033 ∈x , { }1,014 ∈x , { }1,024 ∈x , { }1,034 ∈x  

 

{ }1,01 ∈y , { }1,02 ∈y , { }1,03 ∈y  

 

Získaný matematický model D.S. převedeme do textu programu Xpress-IVE. 

 

Transformace matematického modelu II. typu distribučního systému 

do textu programu Xpress-IVE 

 
model distribucnisystem_2 
uses "mmxprs";  
 
declarations 
 
skl=1..3 
zak=1..4 
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a:array(skl)of real 
b:array(zak)of real 
c:array(skl)of real 
k:array(skl)of real 
f:array(zak)of real 
d:array(skl,zak)of real 
x:array(skl,zak)of mpvar 
y:array(skl)of mpvar 
 
end-declarations 
 
a::[200,250,350] 
b::[150,200,100,150] 
c::[11,13,10] 
k::[0.8,0.6,0.7] 
d::[12,10,9,6,11,15,12,13,12,12,10,9] 
f::[50,60,50,70] 
e1:=5 
e2:=6 
 
 
forall(j in zak)sum(i in skl)x(i,j)=1 
forall(i in skl,j in zak)x(i,j)is_binary 
forall(i in skl)y(i)is_binary 
forall(i in skl,j in zak)x(i,j)<=y(i) 
forall(i in skl)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)>=k(i)*a(i)*y(i) 
forall(i in skl)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)<=a(i) 
 
naklady:=sum(i in skl)f(i)*y(i)+sum(i in skl,j in zak)(e1*c(i)+e2*d(i,j))*b(j)*x(i,j) 
 
minimize (naklady) 
 
writeln("Naklady jsou: ",getobjval," p.j.") 
writeln 
writeln("Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: ") 
writeln 
forall(i in skl,j in zak)writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 
 
end-model 
 
 

Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 

Naklady jsou: 69410 p.j. 
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Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

 

x(1,1)=0 x(2,3)=0 

x(1,2)=1 x(2,4)=0 

x(1,3)=0 x(3,1)=0 

x(1,4)=0 x(3,2)=0 

x(2,1)=1 x(3,3)=1 

x(2,2)=0 x(3,4)=1 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady jsou 69410 p.j. že zákazník Z1 

je přiřazen skladu S2, zákazník Z2 je přiřazen skladu S1, zákazník Z3 je přiřazen skladu S3 a 

zákazník Z4 je přiřazen skladu S3. Velikosti toků v jednotlivých stupních D.S. jsou uvedeny 

na obr. č. 6.4 (ve schématu nejsou znázorněny relace, ve kterých je hodnota toku zboží 

nulová). 

 
Obr. č. 6.4: Velikosti toků v jednotlivých relacích D.S. II. typu 

 

 

6. 4 Matematická formulace III. typu distribučního systému 
 

Zadaní III. distribučního systému je totožné se zadáním II. distribučního systému, 

ale v podmínce  iiiij
j

j yakxb ⋅⋅≥⋅∑
=

4

1
 se položí ki = 0. Tímto se dostane distribuční 
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systém I. typu. Dá se tedy očekávat, že budou získány stejné výsledky, což ukáže 

následující experiment. 

 

Po dosazení do matematického modelu uvedeného v  kapitole 6.1 lze psát: 

 

11321 19050607050 xyyy +++ 1223000x+ 1310900x+ 1413650x+ 2119650x+ ++ 2231000x

2313700x+ 2421450x+ 3118300x+ 3224400x+ 3311000x+ .min15600 34 →+ x

 

za podmínek:    

1
1
1
1

342414

332313

322212

312111

=++
=++

=++
=++

xxx
xxx
xxx
xxx

 

 

200150100200150 14131211 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

250150100200150 24232221 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

350150100200150 34333231 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

 

0150100200150 14131211 ≥⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

0150100200150 24232221 ≥⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

0150100200150 34333231 ≥⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx  

 

111 yx ≤ , 221 yx ≤ , 331 yx ≤ , 112 yx ≤ , 222 yx ≤ , 332 yx ≤ , 113 yx ≤ , 223 yx ≤ , 333 yx ≤ , 

114 yx ≤ , 224 yx ≤ , 334 yx ≤  

 

{ }1,011 ∈x , { }1,021 ∈x , { }1,031 ∈x , { }1,012 ∈x , { }1,022 ∈x , { }1,032 ∈x , { }1,013 ∈x , { }1,023 ∈x ,

{ }1,033 ∈x , { }1,014 ∈x , { }1,024 ∈x , { }1,034 ∈x  

 

{ }1,01 ∈y , { }1,02 ∈y , { }1,03 ∈y  

 

Získaný matematický model D.S. se převede do textu programu Xpress-IVE. 
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Transformace matematického modelu III. typu distribučního systému 

do textu programu Xpress-IVE 

 

model distribucnisystem_3 
uses "mmxprs";  
 
declarations 
 
skl=1..3 
zak=1..4 
a:array(skl)of real 
b:array(zak)of real 
c:array(skl)of real 
k:array(skl)of real 
f:array(zak)of real 
d:array(skl,zak)of real 
x:array(skl,zak)of mpvar 
y:array(skl)of mpvar 
 
end-declarations 
 
a::[200,250,350] 
b::[150,200,100,150] 
c::[11,13,10] 
k::[0,0,0] 
d::[12,10,9,6,11,15,12,13,12,12,10,9] 
f::[50,60,50,70] 
e1:=5 
e2:=6 
 
 
forall(j in zak)sum(i in skl)x(i,j)=1 
forall(i in skl,j in zak)x(i,j)is_binary 
forall(i in skl)y(i)is_binary 
forall(i in skl,j in zak)x(i,j)<=y(i) 
forall(i in skl)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)>=k(i)*a(i)*y(i) 
forall(i in skl)sum(j in zak)b(j)*x(i,j)<=a(i) 
 
naklady:=sum(i in skl)f(i)*y(i)+sum(i in skl,j in zak)(e1*c(i)+e2*d(i,j))*b(j)*x(i,j) 
 
minimize (naklady) 
 
writeln("Naklady jsou: ",getobjval," p.j.") 
writeln 
writeln("Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: ") 
writeln 
forall(i in skl,j in zak)writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 
 
end-model 
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Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 

Naklady jsou: 68860 p.j. 

 

Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

 

x(1,1)=0 x(2,3)=0 

x(1,2)=0 x(2,4)=0 

x(1,3)=0 x(3,1)=0 

x(1,4)=1 x(3,2)=1 

x(2,1)=1 x(3,3)=1 

x(2,2)=0 x(3,4)=0 

 
Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady jsou 68860 pj, že zákazník Z1 

je přiřazen skladu S2, zákazník Z2 je přiřazen skladu S3, zákazník Z3 je přiřazen skladu S3 a 

zákazník Z4 je přiřazen skladu S1. Velikosti toků v jednotlivých stupních D.S. jsou uvedeny 

na obr. č. 6.5 (ve schématu nejsou znázorněny relace, ve kterých je hodnota toku zboží 

nulová). 

 

 
Obr. č. 6.5: Velikosti toků v jednotlivých relacích D.S. III. typu 

 

Při porovnání výsledků získaných řešením I. a III. typu D.S. je patrné, že výsledky jsou 

shodné. 
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7  NUMERICKÉ EXPERIMENTY 
 

V této kapitole budou realizovány numerické experimenty, ověřující možnosti 

demoverze programu Xpress-IVE týkající se určení maximálního rozsahu řešených 

problémů v uvedené demoverzi. 

 
7. 1 Alokační úloha 
 

V případě alokační úlohy bylo zjištěno, že demoverze programu Xpress-IVE je 

schopna řešit úlohy do rozsahu 20 zdrojů, 20 zákazníků, což je patrné z následujícího 

příkladu. 

 
a = (250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200) 

b = (150 100 200 200 150 100 200 200 150 100 200 200 150 100 200 200 150 100 200 200) 

e = (5) 

 





































































=

231511141712102317132425232118910112023
1721241119221324191018211911241110202112
1225171813142411812151398141011231812
22191919152315181813915231123162223149
1423179161720121191417111225199202511
241217101591612151811141012162420161411
17161019179241518231020920162522222017
81823201117191720252019111312102213818
2317122122221520241889179242315221717
131313128219199919232322201012231923
201722172311201622151618161815212591124
91911241625251412242113102317189111811

13152415112417212512221922991518101612
18119182521182322109182125142013191024
251818161118209101519131522251513141410
1313171711131092022178231221910151815
9923141692515252213241221161715171911

151812181713239181910131311182421241613
24142391921111514131520131118152591311
15161912209122312212320910161015161119

d
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Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 
Naklady jsou 143500 p.j. 
 
Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 
 
x(1,1)=0 
x(1,2)=0 
x(1,3)=0 
x(1,4)=0 
x(1,5)=0 
x(1,6)=0 
x(1,7)=0 
x(1,8)=0 
x(1,9)=0 
x(1,10)=0 
x(1,11)=0 
x(1,12)=0 
x(1,13)=0 
x(1,14)=0 
x(1,15)=0 
x(1,16)=0 
x(1,17)=0 
x(1,18)=0 
x(1,19)=0 
x(1,20)=0 
x(2,1)=0 
x(2,2)=0 
x(2,3)=0 
x(2,4)=0 
x(2,5)=0 
x(2,6)=0 
x(2,7)=0 
x(2,8)=0 
x(2,9)=0 
x(2,10)=0 
x(2,11)=0 
x(2,12)=0 
x(2,13)=0 
x(2,14)=0 
x(2,15)=0 
x(2,16)=0 
x(2,17)=1 
x(2,18)=0 
x(2,19)=0 
x(2,20)=0 
x(3,1)=0 
x(3,2)=0 
x(3,3)=0 
x(3,4)=0 

x(3,5)=0 
x(3,6)=0 
x(3,7)=0 
x(3,8)=0 
x(3,9)=0 
x(3,10)=0 
x(3,11)=0 
x(3,12)=0 
x(3,13)=0 
x(3,14)=0 
x(3,15)=0 
x(3,16)=0 
x(3,17)=0 
x(3,18)=0 
x(3,19)=0 
x(3,20)=0 
x(4,1)=0 
x(4,2)=0 
x(4,3)=0 
x(4,4)=0 
x(4,5)=0 
x(4,6)=0 
x(4,7)=0 
x(4,8)=0 
x(4,9)=0 
x(4,10)=0 
x(4,11)=0 
x(4,12)=0 
x(4,13)=0 
x(4,14)=0 
x(4,15)=0 
x(4,16)=0 
x(4,17)=0 
x(4,18)=0 
x(4,19)=1 
x(4,20)=0 
x(5,1)=0 
x(5,2)=0 
x(5,3)=0 
x(5,4)=0 
x(5,5)=0 
x(5,6)=0 
x(5,7)=0 
x(5,8)=0 

x(5,9)=1 
x(5,10)=0 
x(5,11)=0 
x(5,12)=0 
x(5,13)=0 
x(5,14)=1 
x(5,15)=0 
x(5,16)=0 
x(5,17)=0 
x(5,18)=0 
x(5,19)=0 
x(5,20)=0 
x(6,1)=0 
x(6,2)=0 
x(6,3)=0 
x(6,4)=0 
x(6,5)=0 
x(6,6)=0 
x(6,7)=0 
x(6,8)=0 
x(6,9)=0 
x(6,10)=0 
x(6,11)=0 
x(6,12)=0 
x(6,13)=1 
x(6,14)=0 
x(6,15)=0 
x(6,16)=0 
x(6,17)=0 
x(6,18)=0 
x(6,19)=0 
x(6,20)=0 
x(7,1)=0 
x(7,2)=1 
x(7,3)=0 
x(7,4)=0 
x(7,5)=0 
x(7,6)=0 
x(7,7)=0 
x(7,8)=0 
x(7,9)=0 
x(7,10)=0 
x(7,11)=0 
x(7,12)=0 

x(7,13)=0 
x(7,14)=0 
x(7,15)=0 
x(7,16)=0 
x(7,17)=0 
x(7,18)=1 
x(7,19)=0 
x(7,20)=0 
x(8,1)=0 
x(8,2)=0 
x(8,3)=0 
x(8,4)=0 
x(8,5)=0 
x(8,6)=1 
x(8,7)=0 
x(8,8)=0 
x(8,9)=0 
x(8,10)=0 
x(8,11)=0 
x(8,12)=0 
x(8,13)=0 
x(8,14)=0 
x(8,15)=0 
x(8,16)=0 
x(8,17)=0 
x(8,18)=0 
x(8,19)=0 
x(8,20)=0 
x(9,1)=0 
x(9,2)=0 
x(9,3)=0 
x(9,4)=1 
x(9,5)=0 
x(9,6)=0 
x(9,7)=0 
x(9,8)=0 
x(9,9)=0 
x(9,10)=0 
x(9,11)=0 
x(9,12)=0 
x(9,13)=0 
x(9,14)=0 
x(9,15)=0 
x(9,16)=0 

x(9,17)=0 
x(9,18)=0 
x(9,19)=0 
x(9,20)=0 
x(10,1)=0 
x(10,2)=0 
x(10,3)=1 
x(10,4)=0 
x(10,5)=0 
x(10,6)=0 
x(10,7)=0 
x(10,8)=0 
x(10,9)=0 
x(10,10)=0 
x(10,11)=0 
x(10,12)=0 
x(10,13)=0 
x(10,14)=0 
x(10,15)=0 
x(10,16)=0 
x(10,17)=0 
x(10,18)=0 
x(10,19)=0 
x(10,20)=0 
x(11,1)=0 
x(11,2)=0 
x(11,3)=0 
x(11,4)=0 
x(11,5)=0 
x(11,6)=0 
x(11,7)=0 
x(11,8)=0 
x(11,9)=0 
x(11,10)=0 
x(11,11)=0 
x(11,12)=0 
x(11,13)=0 
x(11,14)=0 
x(11,15)=0 
x(11,16)=1 
x(11,17)=0 
x(11,18)=0 
x(11,19)=0 
x(11,20)=0 
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x(12,1)=0 
x(12,2)=0 
x(12,3)=0 
x(12,4)=0 
x(12,5)=0 
x(12,6)=0 
x(12,7)=1 
x(12,8)=0 
x(12,9)=0 
x(12,10)=0 
x(12,11)=0 
x(12,12)=0 
x(12,13)=0 
x(12,14)=0 
x(12,15)=0 
x(12,16)=0 
x(12,17)=0 
x(12,18)=0 
x(12,19)=0 
x(12,20)=0 
x(13,1)=0 
x(13,2)=0 
x(13,3)=0 
x(13,4)=0 
x(13,5)=0 
x(13,6)=0 
x(13,7)=0 
x(13,8)=0 
x(13,9)=0 
x(13,10)=0 
x(13,11)=0 
x(13,12)=0 
x(13,13)=0 
x(13,14)=0 
x(13,15)=0 
x(13,16)=0 

x(13,17)=0 
x(13,18)=0 
x(13,19)=0 
x(13,20)=1 
x(14,1)=0 
x(14,2)=0 
x(14,3)=0 
x(14,4)=0 
x(14,5)=0 
x(14,6)=0 
x(14,7)=0 
x(14,8)=1 
x(14,9)=0 
x(14,10)=0 
x(14,11)=0 
x(14,12)=0 
x(14,13)=0 
x(14,14)=0 
x(14,15)=0 
x(14,16)=0 
x(14,17)=0 
x(14,18)=0 
x(14,19)=0 
x(14,20)=0 
x(15,1)=0 
x(15,2)=0 
x(15,3)=0 
x(15,4)=0 
x(15,5)=0 
x(15,6)=0 
x(15,7)=0 
x(15,8)=0 
x(15,9)=0 
x(15,10)=0 
x(15,11)=0 
x(15,12)=0 

x(15,13)=0 
x(15,14)=0 
x(15,15)=1 
x(15,16)=0 
x(15,17)=0 
x(15,18)=0 
x(15,19)=0 
x(15,20)=0 
x(16,1)=0 
x(16,2)=0 
x(16,3)=0 
x(16,4)=0 
x(16,5)=0 
x(16,6)=0 
x(16,7)=0 
x(16,8)=0 
x(16,9)=0 
x(16,10)=0 
x(16,11)=1 
x(16,12)=0 
x(16,13)=0 
x(16,14)=0 
x(16,15)=0 
x(16,16)=0 
x(16,17)=0 
x(16,18)=0 
x(16,19)=0 
x(16,20)=0 
x(17,1)=1 
x(17,2)=0 
x(17,3)=0 
x(17,4)=0 
x(17,5)=0 
x(17,6)=0 
x(17,7)=0 
x(17,8)=0 

x(17,9)=0 
x(17,10)=1 
x(17,11)=0 
x(17,12)=0 
x(17,13)=0 
x(17,14)=0 
x(17,15)=0 
x(17,16)=0 
x(17,17)=0 
x(17,18)=0 
x(17,19)=0 
x(17,20)=0 
x(18,1)=0 
x(18,2)=0 
x(18,3)=0 
x(18,4)=0 
x(18,5)=0 
x(18,6)=0 
x(18,7)=0 
x(18,8)=0 
x(18,9)=0 
x(18,10)=0 
x(18,11)=0 
x(18,12)=1 
x(18,13)=0 
x(18,14)=0 
x(18,15)=0 
x(18,16)=0 
x(18,17)=0 
x(18,18)=0 
x(18,19)=0 
x(18,20)=0 
x(19,1)=0 
x(19,2)=0 
x(19,3)=0 
x(19,4)=0 

x(19,5)=0 
x(19,6)=0 
x(19,7)=0 
x(19,8)=0 
x(19,9)=0 
x(19,10)=0 
x(19,11)=0 
x(19,12)=0 
x(19,13)=0 
x(19,14)=0 
x(19,15)=0 
x(19,16)=0 
x(19,17)=0 
x(19,18)=0 
x(19,19)=0 
x(19,20)=0 
x(20,1)=0 
x(20,2)=0 
x(20,3)=0 
x(20,4)=0 
x(20,5)=1 
x(20,6)=0 
x(20,7)=0 
x(20,8)=0 
x(20,9)=0 
x(20,10)=0 
x(20,11)=0 
x(20,12)=0 
x(20,13)=0 
x(20,14)=0 
x(20,15)=0 
x(20,16)=0 
x(20,17)=0 
x(20,18)=0 
x(20,19)=0 
x(20,20)=0 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady jsou 143500 p.j., že zákazník 
Z1 je obsloužen ze skladu S17, Z2 ze S7, Z3 ze S10, Z4 ze S9, Z5 ze S20, Z6 ze S8, Z7 z S12, Z8 
z S14, Z9 z S5, Z10 z S17, Z11 z S16, Z12 z S18, Z13 z S6, Z14 z S5, Z15 z S15, Z16 z S11, Z17 z S2,         
Z18 z S7, Z19 z S4, Z20 z S13. Ze skladů vybudovaných v lokalitách 1, 3, 19 nebudou 
zásobování žádní zákazníci. 
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7. 2 Lokační úloha 
 

V případě lokační úlohy bylo zjištěno, že demoverze programu Xpress-IVE 

je schopna řešit úlohy do rozsahu 19 zdrojů, 19 zákazníků, což je patrné z následujícího 

příkladu. 

 
a = (200 200 250 200 200 250 200 200 250 200 200 250 200 200 250 200 200 250 200) 

b = (150 100 200 150 100 200 150 100 200 150 100 200 150 100 200 150 100 200 150) 

f = (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 

e = (5) 



































































=

12122517181314241181215139814101123
1812221919191523151818139152311231622
23149142317916172012119141711122519
920251124121710159161215181114101216
242016141117161019179241518231020920
1625222220178182320111719172025201911
13121022138182317122122221520241889
179242315221717131313128219199919
23232220101223192320172217231120162215
161816181521259112491911241625251412
2421131023171891118111315241511241721
25122219229915181016121811918252118
2322109182125142013191024251818161118
2091015191315222515131414101313171711
131092022178231221910151815992314
1692515252213241221161715171911151812
1817132391819101313111824212416132414
239192111151423152013111815259131115
161912209122312212320910161015161119

d

 
 
Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 
Naklady jsou: 128170 p.j. 
 
Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 
 
x(1,1)=0 
x(1,2)=0 
x(1,3)=0 
x(1,4)=0 
x(1,5)=0 
x(1,6)=0 
x(1,7)=0 
x(1,8)=1 
x(1,9)=0 
x(1,10)=0 
x(1,11)=0 

x(1,12)=0 
x(1,13)=0 
x(1,14)=0 
x(1,15)=0 
x(1,16)=0 
x(1,17)=0 
x(1,18)=0 
x(1,19)=0 
x(2,1)=0 
x(2,2)=0 
x(2,3)=0 

x(2,4)=1 
x(2,5)=0 
x(2,6)=0 
x(2,7)=0 
x(2,8)=0 
x(2,9)=0 
x(2,10)=0 
x(2,11)=0 
x(2,12)=0 
x(2,13)=0 
x(2,14)=0 

x(2,15)=0 
x(2,16)=0 
x(2,17)=0 
x(2,18)=0 
x(2,19)=0 
x(3,1)=0 
x(3,2)=0 
x(3,3)=0 
x(3,4)=0 
x(3,5)=0 
x(3,6)=0 

x(3,7)=0 
x(3,8)=0 
x(3,9)=0 
x(3,10)=0 
x(3,11)=0 
x(3,12)=0 
x(3,13)=0 
x(3,14)=0 
x(3,15)=1 
x(3,16)=0 
x(3,17)=0 
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x(3,18)=0 
x(3,19)=0 
x(4,1)=0 
x(4,2)=0 
x(4,3)=0 
x(4,4)=0 
x(4,5)=0 
x(4,6)=0 
x(4,7)=0 
x(4,8)=0 
x(4,9)=0 
x(4,10)=0 
x(4,11)=0 
x(4,12)=0 
x(4,13)=0 
x(4,14)=0 
x(4,15)=0 
x(4,16)=0 
x(4,17)=0 
x(4,18)=1 
x(4,19)=0 
x(5,1)=0 
x(5,2)=0 
x(5,3)=1 
x(5,4)=0 
x(5,5)=0 
x(5,6)=0 
x(5,7)=0 
x(5,8)=0 
x(5,9)=0 
x(5,10)=0 
x(5,11)=0 
x(5,12)=0 
x(5,13)=0 
x(5,14)=0 
x(5,15)=0 
x(5,16)=0 
x(5,17)=0 
x(5,18)=0 
x(5,19)=0 
x(6,1)=0 
x(6,2)=0 
x(6,3)=0 
x(6,4)=0 
x(6,5)=0 
x(6,6)=1 
x(6,7)=0 
x(6,8)=0 
x(6,9)=0 
x(6,10)=0 

x(6,11)=0 
x(6,12)=0 
x(6,13)=0 
x(6,14)=0 
x(6,15)=0 
x(6,16)=0 
x(6,17)=0 
x(6,18)=0 
x(6,19)=0 
x(7,1)=0 
x(7,2)=0 
x(7,3)=0 
x(7,4)=0 
x(7,5)=0 
x(7,6)=0 
x(7,7)=0 
x(7,8)=0 
x(7,9)=0 
x(7,10)=0 
x(7,11)=0 
x(7,12)=0 
x(7,13)=0 
x(7,14)=0 
x(7,15)=0 
x(7,16)=1 
x(7,17)=0 
x(7,18)=0 
x(7,19)=0 
x(8,1)=0 
x(8,2)=0 
x(8,3)=0 
x(8,4)=0 
x(8,5)=1 
x(8,6)=0 
x(8,7)=0 
x(8,8)=0 
x(8,9)=0 
x(8,10)=0 
x(8,11)=0 
x(8,12)=0 
x(8,13)=0 
x(8,14)=1 
x(8,15)=0 
x(8,16)=0 
x(8,17)=0 
x(8,18)=0 
x(8,19)=0 
x(9,1)=0 
x(9,2)=0 
x(9,3)=0 

x(9,4)=0 
x(9,5)=0 
x(9,6)=0 
x(9,7)=0 
x(9,8)=0 
x(9,9)=0 
x(9,10)=0 
x(9,11)=1 
x(9,12)=0 
x(9,13)=0 
x(9,14)=0 
x(9,15)=0 
x(9,16)=0 
x(9,17)=0 
x(9,18)=0 
x(9,19)=0 
x(10,1)=0 
x(10,2)=0 
x(10,3)=0 
x(10,4)=0 
x(10,5)=0 
x(10,6)=0 
x(10,7)=0 
x(10,8)=0 
x(10,9)=0 
x(10,10)=0 
x(10,11)=0 
x(10,12)=1 
x(10,13)=0 
x(10,14)=0 
x(10,15)=0 
x(10,16)=0 
x(10,17)=0 
x(10,18)=0 
x(10,19)=0 
x(11,1)=0 
x(11,2)=0 
x(11,3)=0 
x(11,4)=0 
x(11,5)=0 
x(11,6)=0 
x(11,7)=0 
x(11,8)=0 
x(11,9)=0 
x(11,10)=0 
x(11,11)=0 
x(11,12)=0 
x(11,13)=0 
x(11,14)=0 
x(11,15)=0 

x(11,16)=0 
x(11,17)=0 
x(11,18)=0 
x(11,19)=0 
x(12,1)=0 
x(12,2)=1 
x(12,3)=0 
x(12,4)=0 
x(12,5)=0 
x(12,6)=0 
x(12,7)=1 
x(12,8)=0 
x(12,9)=0 
x(12,10)=0 
x(12,11)=0 
x(12,12)=0 
x(12,13)=0 
x(12,14)=0 
x(12,15)=0 
x(12,16)=0 
x(12,17)=0 
x(12,18)=0 
x(12,19)=0 
x(13,1)=1 
x(13,2)=0 
x(13,3)=0 
x(13,4)=0 
x(13,5)=0 
x(13,6)=0 
x(13,7)=0 
x(13,8)=0 
x(13,9)=0 
x(13,10)=0 
x(13,11)=0 
x(13,12)=0 
x(13,13)=0 
x(13,14)=0 
x(13,15)=0 
x(13,16)=0 
x(13,17)=0 
x(13,18)=0 
x(13,19)=0 
x(14,1)=0 
x(14,2)=0 
x(14,3)=0 
x(14,4)=0 
x(14,5)=0 
x(14,6)=0 
x(14,7)=0 
x(14,8)=0 

x(14,9)=0 
x(14,10)=0 
x(14,11)=0 
x(14,12)=0 
x(14,13)=1 
x(14,14)=0 
x(14,15)=0 
x(14,16)=0 
x(14,17)=0 
x(14,18)=0 
x(14,19)=0 
x(15,1)=0 
x(15,2)=0 
x(15,3)=0 
x(15,4)=0 
x(15,5)=0 
x(15,6)=0 
x(15,7)=0 
x(15,8)=0 
x(15,9)=1 
x(15,10)=0 
x(15,11)=0 
x(15,12)=0 
x(15,13)=0 
x(15,14)=0 
x(15,15)=0 
x(15,16)=0 
x(15,17)=0 
x(15,18)=0 
x(15,19)=0 
x(16,1)=0 
x(16,2)=0 
x(16,3)=0 
x(16,4)=0 
x(16,5)=0 
x(16,6)=0 
x(16,7)=0 
x(16,8)=0 
x(16,9)=0 
x(16,10)=0 
x(16,11)=0 
x(16,12)=0 
x(16,13)=0 
x(16,14)=0 
x(16,15)=0 
x(16,16)=0 
x(16,17)=0 
x(16,18)=0 
x(16,19)=1 
x(17,1)=0 
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x(17,2)=0 
x(17,3)=0 
x(17,4)=0 
x(17,5)=0 
x(17,6)=0 
x(17,7)=0 
x(17,8)=0 
x(17,9)=0 
x(17,10)=0 
x(17,11)=0 
x(17,12)=0 
x(17,13)=0 

x(17,14)=0 
x(17,15)=0 
x(17,16)=0 
x(17,17)=1 
x(17,18)=0 
x(17,19)=0 
x(18,1)=0 
x(18,2)=0 
x(18,3)=0 
x(18,4)=0 
x(18,5)=0 
x(18,6)=0 

x(18,7)=0 
x(18,8)=0 
x(18,9)=0 
x(18,10)=0 
x(18,11)=0 
x(18,12)=0 
x(18,13)=0 
x(18,14)=0 
x(18,15)=0 
x(18,16)=0 
x(18,17)=0 
x(18,18)=0 

x(18,19)=0 
x(19,1)=0 
x(19,2)=0 
x(19,3)=0 
x(19,4)=0 
x(19,5)=0 
x(19,6)=0 
x(19,7)=0 
x(19,8)=0 
x(19,9)=0 
x(19,10)=1 
x(19,11)=0 

x(19,12)=0 
x(19,13)=0 
x(19,14)=0 
x(19,15)=0 
x(19,16)=0 
x(19,17)=0 
x(19,18)=0 
x(19,19)=0 

 
Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady jsou 128170 p.j., že zákazník 

Z1 je obsloužen ze skladu S13, Z2 ze S12, Z3 ze S5, Z4 ze S2, Z5 ze S8, Z6 ze S6, Z7 z S12, Z8 
z S1, Z9 z S15, Z10 z S19, Z11 z S9, Z12 z S10, Z13 z S14, Z14 z S8, Z15 z S3, Z16 z S7, Z17 z S17,         
Z18 z S4, Z19 z S16. Sklady v lokalitách 11, 18 nebudou vybudovány. 
 
 
7. 3 Distribuční systém I. typu 
 

V případě D.S. I. typu bylo zjištěno, že demoverze programu Xpress-IVE 

je schopna řešit úlohy do rozsahu 18 skladů, 19 zákazníků, což je patrné z následujícího 

příkladu. 

 
a = (200 250 350 200 250 350 200 250 350 200 250 350 200 250 350 200 250 350) 

b = (150 200 100 150 150 200 100 150 150 200 100 150 150 200 100 150 150 200 100) 



































































=

122517181314241181215139814101123
12221919191523151818139152311231622
149142317916172012119141711122519
20251124121710159161215181114101216
2016141117161019179241518231020920
25222220178182320111719172025201911
121022138182317122122221520241889
9242315221717131313128219199919
232220101223192320172217231120162215
1816181521259112491911241625251412
21131023171891118111315241511241721
122219229915181016121811918252118
22109182125142013191024251818161118
91015191315222515131414101313171711
1092022178231221910151815992314
92515252213241221161715171911151812
17132391819101313111824212416132414
9192111151423152013111815259131115
1912209122312212320910161015161119

d

 

c = (11 13 10 11 13 10 11 13 10 11 13 10 11 13 10 11 13 10) 
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f = (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 

e1 = (5) 

e2 = (6) 

 

Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 

Naklady jsou: 312390 p.j. 

 

Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 

 

x(1,1)=0 
x(1,2)=0 
x(1,3)=0 
x(1,4)=0 
x(1,5)=0 
x(1,6)=0 
x(1,7)=0 
x(1,8)=1 
x(1,9)=0 
x(1,10)=0 
x(1,11)=0 
x(1,12)=0 
x(1,13)=0 
x(1,14)=0 
x(1,15)=0 
x(1,16)=0 
x(1,17)=0 
x(1,18)=0 
x(1,19)=0 
x(2,1)=0 
x(2,2)=0 
x(2,3)=0 
x(2,4)=0 
x(2,5)=0 
x(2,6)=0 
x(2,7)=0 
x(2,8)=0 
x(2,9)=0 
x(2,10)=0 
x(2,11)=0 
x(2,12)=0 
x(2,13)=0 
x(2,14)=0 
x(2,15)=0 
x(2,16)=0 

x(2,17)=0 
x(2,18)=0 
x(2,19)=0 
x(3,1)=0 
x(3,2)=0 
x(3,3)=0 
x(3,4)=0 
x(3,5)=0 
x(3,6)=0 
x(3,7)=0 
x(3,8)=0 
x(3,9)=0 
x(3,10)=0 
x(3,11)=0 
x(3,12)=0 
x(3,13)=0 
x(3,14)=0 
x(3,15)=1 
x(3,16)=0 
x(3,17)=0 
x(3,18)=0 
x(3,19)=0 
x(4,1)=0 
x(4,2)=0 
x(4,3)=0 
x(4,4)=0 
x(4,5)=0 
x(4,6)=0 
x(4,7)=0 
x(4,8)=0 
x(4,9)=0 
x(4,10)=0 
x(4,11)=0 
x(4,12)=0 
x(4,13)=0 

x(4,14)=0 
x(4,15)=0 
x(4,16)=0 
x(4,17)=0 
x(4,18)=1 
x(4,19)=0 
x(5,1)=0 
x(5,2)=0 
x(5,3)=0 
x(5,4)=0 
x(5,5)=0 
x(5,6)=0 
x(5,7)=0 
x(5,8)=0 
x(5,9)=0 
x(5,10)=0 
x(5,11)=0 
x(5,12)=0 
x(5,13)=0 
x(5,14)=0 
x(5,15)=0 
x(5,16)=0 
x(5,17)=1 
x(5,18)=0 
x(5,19)=0 
x(6,1)=1 
x(6,2)=0 
x(6,3)=0 
x(6,4)=0 
x(6,5)=0 
x(6,6)=1 
x(6,7)=0 
x(6,8)=0 
x(6,9)=0 
x(6,10)=0 

x(6,11)=0 
x(6,12)=0 
x(6,13)=0 
x(6,14)=0 
x(6,15)=0 
x(6,16)=0 
x(6,17)=0 
x(6,18)=0 
x(6,19)=0 
x(7,1)=0 
x(7,2)=0 
x(7,3)=0 
x(7,4)=0 
x(7,5)=0 
x(7,6)=0 
x(7,7)=0 
x(7,8)=0 
x(7,9)=0 
x(7,10)=0 
x(7,11)=0 
x(7,12)=0 
x(7,13)=0 
x(7,14)=0 
x(7,15)=0 
x(7,16)=1 
x(7,17)=0 
x(7,18)=0 
x(7,19)=0 
x(8,1)=0 
x(8,2)=0 
x(8,3)=0 
x(8,4)=0 
x(8,5)=0 
x(8,6)=0 
x(8,7)=0 

x(8,8)=0 
x(8,9)=0 
x(8,10)=1 
x(8,11)=0 
x(8,12)=0 
x(8,13)=0 
x(8,14)=0 
x(8,15)=0 
x(8,16)=0 
x(8,17)=0 
x(8,18)=0 
x(8,19)=0 
x(9,1)=0 
x(9,2)=0 
x(9,3)=0 
x(9,4)=0 
x(9,5)=0 
x(9,6)=0 
x(9,7)=0 
x(9,8)=0 
x(9,9)=0 
x(9,10)=0 
x(9,11)=1 
x(9,12)=1 
x(9,13)=0 
x(9,14)=0 
x(9,15)=0 
x(9,16)=0 
x(9,17)=0 
x(9,18)=0 
x(9,19)=0 
x(10,1)=0 
x(10,2)=0 
x(10,3)=0 
x(10,4)=0 
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x(10,5)=0 
x(10,6)=0 
x(10,7)=0 
x(10,8)=0 
x(10,9)=1 
x(10,10)=0 
x(10,11)=0 
x(10,12)=0 
x(10,13)=0 
x(10,14)=0 
x(10,15)=0 
x(10,16)=0 
x(10,17)=0 
x(10,18)=0 
x(10,19)=0 
x(11,1)=0 
x(11,2)=0 
x(11,3)=0 
x(11,4)=0 
x(11,5)=0 
x(11,6)=0 
x(11,7)=0 
x(11,8)=0 
x(11,9)=0 
x(11,10)=0 
x(11,11)=0 
x(11,12)=0 
x(11,13)=0 
x(11,14)=0 
x(11,15)=0 
x(11,16)=0 
x(11,17)=0 
x(11,18)=0 
x(11,19)=0 

x(12,1)=0 
x(12,2)=0 
x(12,3)=1 
x(12,4)=0 
x(12,5)=1 
x(12,6)=0 
x(12,7)=1 
x(12,8)=0 
x(12,9)=0 
x(12,10)=0 
x(12,11)=0 
x(12,12)=0 
x(12,13)=0 
x(12,14)=0 
x(12,15)=0 
x(12,16)=0 
x(12,17)=0 
x(12,18)=0 
x(12,19)=0 
x(13,1)=0 
x(13,2)=0 
x(13,3)=0 
x(13,4)=0 
x(13,5)=0 
x(13,6)=0 
x(13,7)=0 
x(13,8)=0 
x(13,9)=0 
x(13,10)=0 
x(13,11)=0 
x(13,12)=0 
x(13,13)=0 
x(13,14)=1 
x(13,15)=0 

x(13,16)=0 
x(13,17)=0 
x(13,18)=0 
x(13,19)=0 
x(14,1)=0 
x(14,2)=0 
x(14,3)=0 
x(14,4)=0 
x(14,5)=0 
x(14,6)=0 
x(14,7)=0 
x(14,8)=0 
x(14,9)=0 
x(14,10)=0 
x(14,11)=0 
x(14,12)=0 
x(14,13)=1 
x(14,14)=0 
x(14,15)=0 
x(14,16)=0 
x(14,17)=0 
x(14,18)=0 
x(14,19)=0 
x(15,1)=0 
x(15,2)=1 
x(15,3)=0 
x(15,4)=1 
x(15,5)=0 
x(15,6)=0 
x(15,7)=0 
x(15,8)=0 
x(15,9)=0 
x(15,10)=0 
x(15,11)=0 

x(15,12)=0 
x(15,13)=0 
x(15,14)=0 
x(15,15)=0 
x(15,16)=0 
x(15,17)=0 
x(15,18)=0 
x(15,19)=0 
x(16,1)=0 
x(16,2)=0 
x(16,3)=0 
x(16,4)=0 
x(16,5)=0 
x(16,6)=0 
x(16,7)=0 
x(16,8)=0 
x(16,9)=0 
x(16,10)=0 
x(16,11)=0 
x(16,12)=0 
x(16,13)=0 
x(16,14)=0 
x(16,15)=0 
x(16,16)=0 
x(16,17)=0 
x(16,18)=0 
x(16,19)=1 
x(17,1)=0 
x(17,2)=0 
x(17,3)=0 
x(17,4)=0 
x(17,5)=0 
x(17,6)=0 
x(17,7)=0 

x(17,8)=0 
x(17,9)=0 
x(17,10)=0 
x(17,11)=0 
x(17,12)=0 
x(17,13)=0 
x(17,14)=0 
x(17,15)=0 
x(17,16)=0 
x(17,17)=0 
x(17,18)=0 
x(17,19)=0 
x(18,1)=0 
x(18,2)=0 
x(18,3)=0 
x(18,4)=0 
x(18,5)=0 
x(18,6)=0 
x(18,7)=0 
x(18,8)=0 
x(18,9)=0 
x(18,10)=0 
x(18,11)=0 
x(18,12)=0 
x(18,13)=0 
x(18,14)=0 
x(18,15)=0 
x(18,16)=0 
x(18,17)=0 
x(18,18)=0 
x(18,19)=0 

 
Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady D.S. jsou 312390 p.j., že 

zákazník Z1 je obsloužen ze skladu S6, Z2 ze S15, Z3 ze S12, Z4 ze S15, Z5 ze S12, Z6 ze S6, Z7 
z S12, Z8 z S1, Z9 z S10, Z10 z S8, Z11 z S9, Z12 z S9, Z13 z S14, Z14 z S13, Z15 z S3, Z16 z S7, Z17 
z S5, Z18 z S4, Z19 z S16. Sklady v lokalitách 2, 11, 17, 18 nebudou vybudovány. 
 
 
 
7. 4 Distribuční systém II. typu 
 

V případě D.S. II. typu bylo zjištěno, že demoverze programu Xpress-IVE je 

schopna řešit úlohy do rozsahu 18 skladů, 19 zákazníků, což je patrné z následujícího 

příkladu. 
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a = (200 250 350 200 250 350 200 250 350 200 250 350 200 250 350 200 250 350) 

b = (150 200 100 150 150 200 100 150 150 200 100 150 150 200 100 150 150 200 100) 



































































=

122517181314241181215139814101123
12221919191523151818139152311231622
149142317916172012119141711122519
20251124121710159161215181114101216
2016141117161019179241518231020920
25222220178182320111719172025201911
121022138182317122122221520241889
9242315221717131313128219199919
232220101223192320172217231120162215
1816181521259112491911241625251412
21131023171891118111315241511241721
122219229915181016121811918252118
22109182125142013191024251818161118
91015191315222515131414101313171711
1092022178231221910151815992314
92515252213241221161715171911151812
17132391819101313111824212416132414
9192111151423152013111815259131115
1912209122312212320910161015161119

d

 

c = (11 13 10 11 13 10 11 13 10 11 13 10 11 13 10 11 13 10) 

k = (0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3) 

f = (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 

e1 = (5) 

e2 = (6) 

 
Po kontrole syntaktické správnosti a spuštění řešení byly obdrženy následující výsledky: 

 
Naklady jsou: 312830 p.j. 
 
Prirazeni zakaznika skladum je nasledujici: 
 
x(1,1)=0 
x(1,2)=0 
x(1,3)=0 
x(1,4)=0 
x(1,5)=0 
x(1,6)=0 
x(1,7)=0 
x(1,8)=1 
x(1,9)=0 
x(1,10)=0 
x(1,11)=0 
x(1,12)=0 

x(1,13)=0 
x(1,14)=0 
x(1,15)=0 
x(1,16)=0 
x(1,17)=0 
x(1,18)=0 
x(1,19)=0 
x(2,1)=0 
x(2,2)=0 
x(2,3)=0 
x(2,4)=0 
x(2,5)=0 

x(2,6)=0 
x(2,7)=0 
x(2,8)=0 
x(2,9)=0 
x(2,10)=0 
x(2,11)=0 
x(2,12)=0 
x(2,13)=0 
x(2,14)=0 
x(2,15)=0 
x(2,16)=0 
x(2,17)=0 

x(2,18)=0 
x(2,19)=0 
x(3,1)=0 
x(3,2)=0 
x(3,3)=0 
x(3,4)=0 
x(3,5)=0 
x(3,6)=0 
x(3,7)=0 
x(3,8)=0 
x(3,9)=0 
x(3,10)=0 

x(3,11)=0 
x(3,12)=1 
x(3,13)=0 
x(3,14)=0 
x(3,15)=1 
x(3,16)=0 
x(3,17)=0 
x(3,18)=0 
x(3,19)=0 
x(4,1)=0 
x(4,2)=0 
x(4,3)=0 
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x(4,4)=0 
x(4,5)=0 
x(4,6)=0 
x(4,7)=0 
x(4,8)=0 
x(4,9)=0 
x(4,10)=0 
x(4,11)=0 
x(4,12)=0 
x(4,13)=0 
x(4,14)=0 
x(4,15)=0 
x(4,16)=0 
x(4,17)=0 
x(4,18)=1 
x(4,19)=0 
x(5,1)=0 
x(5,2)=0 
x(5,3)=0 
x(5,4)=0 
x(5,5)=0 
x(5,6)=0 
x(5,7)=0 
x(5,8)=0 
x(5,9)=0 
x(5,10)=0 
x(5,11)=0 
x(5,12)=0 
x(5,13)=0 
x(5,14)=0 
x(5,15)=0 
x(5,16)=0 
x(5,17)=0 
x(5,18)=0 
x(5,19)=0 
x(6,1)=1 
x(6,2)=0 
x(6,3)=0 
x(6,4)=0 
x(6,5)=0 
x(6,6)=1 
x(6,7)=0 
x(6,8)=0 
x(6,9)=0 
x(6,10)=0 
x(6,11)=0 
x(6,12)=0 
x(6,13)=0 
x(6,14)=0 
x(6,15)=0 

x(6,16)=0 
x(6,17)=0 
x(6,18)=0 
x(6,19)=0 
x(7,1)=0 
x(7,2)=0 
x(7,3)=0 
x(7,4)=0 
x(7,5)=0 
x(7,6)=0 
x(7,7)=0 
x(7,8)=0 
x(7,9)=0 
x(7,10)=0 
x(7,11)=0 
x(7,12)=0 
x(7,13)=0 
x(7,14)=0 
x(7,15)=0 
x(7,16)=0 
x(7,17)=1 
x(7,18)=0 
x(7,19)=0 
x(8,1)=0 
x(8,2)=0 
x(8,3)=0 
x(8,4)=0 
x(8,5)=0 
x(8,6)=0 
x(8,7)=0 
x(8,8)=0 
x(8,9)=0 
x(8,10)=1 
x(8,11)=0 
x(8,12)=0 
x(8,13)=0 
x(8,14)=0 
x(8,15)=0 
x(8,16)=0 
x(8,17)=0 
x(8,18)=0 
x(8,19)=0 
x(9,1)=0 
x(9,2)=0 
x(9,3)=0 
x(9,4)=0 
x(9,5)=0 
x(9,6)=0 
x(9,7)=0 
x(9,8)=0 

x(9,9)=0 
x(9,10)=0 
x(9,11)=1 
x(9,12)=0 
x(9,13)=0 
x(9,14)=0 
x(9,15)=0 
x(9,16)=1 
x(9,17)=0 
x(9,18)=0 
x(9,19)=0 
x(10,1)=0 
x(10,2)=0 
x(10,3)=0 
x(10,4)=0 
x(10,5)=0 
x(10,6)=0 
x(10,7)=0 
x(10,8)=0 
x(10,9)=1 
x(10,10)=0 
x(10,11)=0 
x(10,12)=0 
x(10,13)=0 
x(10,14)=0 
x(10,15)=0 
x(10,16)=0 
x(10,17)=0 
x(10,18)=0 
x(10,19)=0 
x(11,1)=0 
x(11,2)=0 
x(11,3)=0 
x(11,4)=0 
x(11,5)=0 
x(11,6)=0 
x(11,7)=0 
x(11,8)=0 
x(11,9)=0 
x(11,10)=0 
x(11,11)=0 
x(11,12)=0 
x(11,13)=0 
x(11,14)=0 
x(11,15)=0 
x(11,16)=0 
x(11,17)=0 
x(11,18)=0 
x(11,19)=0 
x(12,1)=0 

x(12,2)=0 
x(12,3)=1 
x(12,4)=0 
x(12,5)=1 
x(12,6)=0 
x(12,7)=1 
x(12,8)=0 
x(12,9)=0 
x(12,10)=0 
x(12,11)=0 
x(12,12)=0 
x(12,13)=0 
x(12,14)=0 
x(12,15)=0 
x(12,16)=0 
x(12,17)=0 
x(12,18)=0 
x(12,19)=0 
x(13,1)=0 
x(13,2)=0 
x(13,3)=0 
x(13,4)=0 
x(13,5)=0 
x(13,6)=0 
x(13,7)=0 
x(13,8)=0 
x(13,9)=0 
x(13,10)=0 
x(13,11)=0 
x(13,12)=0 
x(13,13)=0 
x(13,14)=1 
x(13,15)=0 
x(13,16)=0 
x(13,17)=0 
x(13,18)=0 
x(13,19)=0 
x(14,1)=0 
x(14,2)=0 
x(14,3)=0 
x(14,4)=0 
x(14,5)=0 
x(14,6)=0 
x(14,7)=0 
x(14,8)=0 
x(14,9)=0 
x(14,10)=0 
x(14,11)=0 
x(14,12)=0 
x(14,13)=1 

x(14,14)=0 
x(14,15)=0 
x(14,16)=0 
x(14,17)=0 
x(14,18)=0 
x(14,19)=0 
x(15,1)=0 
x(15,2)=1 
x(15,3)=0 
x(15,4)=1 
x(15,5)=0 
x(15,6)=0 
x(15,7)=0 
x(15,8)=0 
x(15,9)=0 
x(15,10)=0 
x(15,11)=0 
x(15,12)=0 
x(15,13)=0 
x(15,14)=0 
x(15,15)=0 
x(15,16)=0 
x(15,17)=0 
x(15,18)=0 
x(15,19)=0 
x(16,1)=0 
x(16,2)=0 
x(16,3)=0 
x(16,4)=0 
x(16,5)=0 
x(16,6)=0 
x(16,7)=0 
x(16,8)=0 
x(16,9)=0 
x(16,10)=0 
x(16,11)=0 
x(16,12)=0 
x(16,13)=0 
x(16,14)=0 
x(16,15)=0 
x(16,16)=0 
x(16,17)=0 
x(16,18)=0 
x(16,19)=1 
x(17,1)=0 
x(17,2)=0 
x(17,3)=0 
x(17,4)=0 
x(17,5)=0 
x(17,6)=0 
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x(17,7)=0 
x(17,8)=0 
x(17,9)=0 
x(17,10)=0 
x(17,11)=0 
x(17,12)=0 
x(17,13)=0 

x(17,14)=0 
x(17,15)=0 
x(17,16)=0 
x(17,17)=0 
x(17,18)=0 
x(17,19)=0 
x(18,1)=0 

x(18,2)=0 
x(18,3)=0 
x(18,4)=0 
x(18,5)=0 
x(18,6)=0 
x(18,7)=0 
x(18,8)=0 

x(18,9)=0 
x(18,10)=0 
x(18,11)=0 
x(18,12)=0 
x(18,13)=0 
x(18,14)=0 
x(18,15)=0 

x(18,16)=0 
x(18,17)=0 
x(18,18)=0 
x(18,19)=0 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že celkové náklady D.S. jsou 348850 p.j., že 
zákazník Z1 je obsloužen ze skladu S6, Z2 ze S15, Z3 ze S12, Z4 ze S15, Z5 ze S12, Z6 ze S6, Z7 
z S12, Z8 z S1, Z9 z S10, Z10 z S8, Z11 z S9, Z12 z S3, Z13 z S14, Z14 z S13, Z15 z S3, Z16 z S9, Z17 
z S7, Z18 z S4, Z19 z S16. Sklady v lokalitách 2, 5 ,11, 17, 18 nebudou vybudovány. 

 
U distribučního systém III. typu bude dosaženo stejných výsledků jako u 

distribučního systému I. typu. 
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8  ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 

Předložená bakalářská práce je věnována tvorbě matematických modelů 

distribučních systémů a jejich transformace do textu programu, se kterým pracuje 

optimalizační software Xpress-IVE. 

Úvodní část bakalářské práce, se zabývá distribuční logistikou. Definuje pojem 

distribuční logistika, její cíle a oblasti.  

Následující kapitola se zabývá distribučními systémy a jejich významem 

pro logistické řetězce.  

Teoretická východiska pro tvorbu matematických modelů jsou popsána 

v následující části bakalářské práce. Dále je uveden obecný postup vedoucí k sestavě 

matematického modelu, základní typy matematických modelů lokačních úloh, alokačních 

úloh a distribučních systémů a postup jejich tvorby. 

V následující kapitole je uveden postup řešení sestavených modelů v demoverzi 

optimalizačního software Xpress-IVE a transformace získaných matematických modelů   

do textu tohoto programu.. 

Navazující kapitola se zabývá návrhy matematických modelů různých typů  

distribučních systémů a jejich následné transformace do optimalizačního software    

Xpress-IVE. 

Poslední kapitola bakalářské práce je věnována numerickým experimentům, 

ověřujícím možnosti demoverze programu Xpress-IVE týkající se maximálního rozsahu 

řešených problémů. Výsledky jednotlivých numerických experimentů jsou hodnoceny 

průběžně v kapitolách 6 a 7, vždy po ukončení jednotlivých experimentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 54

9  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 
 

[1] Janáček, J.: Matematické programování, ŽU, Žilina, 2003, 225 s., ISBN 80-8070-054-0 

[2] Janáček, J.: Optimalizace na dopravních sítích, ŽU, Žilina, 2002, 248 s.,  

      ISBN 80-8070-031-1 

[3] Schulte, Ch.: Logistika, 1. vyd., Victoria Publishing, 1994, 301 s., ISBN 80-85605-87-2 

[4] Míková, J.: Studijní materiály k předmětu Logistika 

[5] Guzej, M.: Perspektivy využití metod operační analýzy v rámci tvorby systému  

      reverzní logistiky v dopravě, VŠB-TUO, 2007, 67 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 55

10  SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obr. č. 2.1:    Oblast distribuční logistiky 
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