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Capitolul 2

Programare liniar¼a

În cadrul metodelor matematice larg utilizate în economie, un rol important
îl ocup¼a programarea matematic¼a (programarea liniar¼a, neliniar¼a, parametric¼a,
dinamic¼a, etc.).

În general, prin problem¼a de programare matematic¼a se înţelege determinarea
valorii optime (maxime sau minime) a unei funçtii de mai multe variabile, dac¼a
variabilele sunt expuse unor leg¼aturi exprimate prin ecuaţii şi inecuaţii şi unor
condi̧tii cu privire la semn.

Sfera de aplicare în economie a program¼arii matematice cuprinde un num¼ar
variat de probleme privind plani�carea economic¼a operativ¼a şi de perspectiv¼a,
conducerea dife-
ritelor procese de produçtie, dirijarea diferitelor procese tehnologice, etc.

Dintre toate ramurile program¼arii matematice, programarea liniar¼a este metoda
cea mai r¼aspândit¼a de rezolvare a unor probleme economice, aceasta deoarece, pe
de o parte, aparatul matematic utilizat în modelare şi rezolvare este relativ sim-
plu, iar pe de alt¼a parte, este uşor accesibil¼a pentru reprezentarea matematic¼a şi
analiza fenomenelor economice.

2.1 Modelul matematic al unei
probleme de programare liniar¼a

Pentru a înţelege mai uşor modelul matematic al unei probleme de programare
liniar¼a, sub forma general¼a, vom prezenta mai întâi un exemplu simplu.

Exemplul 2.1.1 Realizarea de c¼atre o întreprindere a dou¼a produse P1 şi P2
impune folosirea a patru materii prime Mi; i = 1; 4: Consumurile speci�ce (coe�-
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cienţii tehnici) cij ; i = 1; 4 , j = 1; 2 , disponibilul de materii prime şi bene�ciile
unitare sunt date în Tabelul 1.1. Întreprinderea trebuie s¼a stabileasc¼a ce cantit¼aţi
va fabrica din �ecare produs în aşa fel încât bene�ciul total s¼a �e maxim.

Tabelul 1.1

Mi nPj Coe�cienţii tehnici cij Disponibilul în tone

P1 P2

M1 2 2 12

M2 1 2 8

M3 4 0 16

M4 0 4 22

Bene�ciu unitar 2 3

Pentru a stabili modelul matematic al problemei formulate not¼am cu x1 num¼arul
de unit¼aţi din produsul P1 şi cu x2 num¼arul de unit¼aţi din produsul P2 care vor �
fabricate pe baza resurselor existente (disponibilul de materii prime). Bene�ciul
total, corespunz¼ator nivelelor x1şi x2 ale produçtiei, se exprim¼a prin funçtia:

f (x1; x2) = 2x1 + 3x2 (1.1)

De�ni̧tia 2.1.2 Funcţia \f " se numeşte funcţie obiectiv(funcţie scop, funcţie
de e�cienţ¼a, funcţie criteriu sau economic¼a).

Deoarece pentru o unitate din produsul P1 se consum¼a dou¼a unit¼aţi din ma-
teria prim¼a M1 iar pentru o unitate din produsul P2 se consum¼a dou¼a unit¼aţi
din materia prim¼a M1; va trebui s¼a introducem urm¼atoarea restriçtie impus¼a de
disponibilul din materia prim¼a M1 :

2x1 + 2x2 � 12 (1.2)

Raţionând similar pentru materiile prime M2;M3 şi M4 obţinem:

x1 + 2x2 � 8 (1.3)

4x1 � 16

4x2 � 22
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deci vom avea în �nal: 8>>>><>>>>:
2x1 +2x2 � 12
x1 +2x2 � 8
4x1 � 16

4x2 � 22

(1.4)

De�ni̧tia 2.1.3 Condiţiile (1.4) se numesc restricţiile problemei de progra-
mare matematic¼a.

Ţinând seama de conţinutul economic al noţiunilor cu care se lucreaz¼a sunt
necesare condi̧tiile:

x1 � 0; x2 � 0 (1.5)

De�ni̧tia 2.1.4 Condiţiile (1.5) se numesc condiţii de nenegativitate ale
problemei de programare matematic¼a.

Aşadar, modelul matematic al problemei prezentate este:26666666664

max [f (x1; x2)] = 2x1 + 3x28>>>><>>>>:
2x1 +2x2 � 12
x1 +2x2 � 8
4x1 � 16

4x2 � 22
x1 � 0; x2 � 0

(1.6)

Observa̧tia 2.1.5 În modelul matematic al problemei de mai sus, atât funcţia
obiectiv cât şi restricţiile sunt funcţii liniare de necunoscute x1; x2:

Dac¼a toate funçtiile care intervin în (1.1) şi (1.4) sunt liniare, problema de
programare matematic¼a se numeşte problem¼a de programare liniar¼a. Numai acest
caz particular face obiectul seçtiunii de faţ¼a a c¼aŗtii.

Înainte de a analiza diferitele forme sub care se poate prezenta o problem¼a
de programare liniar¼a vom considera câteva probleme economice în scopul de a
le construi modelul matematic corespunz¼ator.

Exemplul 2.1.6 (Repartiţia sarcinilor de producţie între întreprinderi
în cazul unui singur produs) Un num¼ar de m întreprinderi care fabric¼a ace-
laşi produs trebuie s¼a aprovizioneze n bene�ciari. În tabelul 1.2. sunt trecute
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cantit¼aţile ai; (1 � i � m) realizate de celem întreprinderi, cantit¼aţile bj ; (1 � j � n)
de care au nevoie cei n bene�ciari, costul transportului unei unit¼aţi de produs de la
întreprinderea Ai; (1 � i � m) la bene�ciarul Bj ; (1 � j � n) pe care l-am notat
cu cij ; precum şi costul de producţie pi al unei unit¼aţi din produsul întreprinderii
Ai:
S¼a se determine repartiţia optim¼a a sarcinilor de producţie pe întreprinderi
astfel încât cheltuielile de transport şi costul de producţie pentru întreaga cantitate
fabricat¼a şi transportat¼a s¼a �e minim.

Soluţie: Notând cu xij cantitatea din produçtia întreprinderiiAi care urmeaz¼a
a � livrat¼a bene�ciarului Bj atunci relaţiile:8>>>><>>>>:

x11 + x12 + :::+ x1n = a1

x21 + x22 + :::+ x2n = a2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

xm1 + xm2 + :::+ xmn = am

exprim¼a faptul c¼a suma cantit¼aţilor livrate celor n bene�ciari de c¼atre produc¼a-
torul Ai trebuie s¼a �e egal¼a cu cantitatea produs¼a la aceast¼a întreprindere.

Tabelul 1.2

AnB B1 B2 ::: Bj ::: Bn Disponibil
Cost

unitar

A1

A2

:::

Ai

:::

Am

c11 c12 ::: c1j ::: c1n

c21 c22 ::: c2j ::: c2n

::: ::: ::: ::: ::: :::

ci1 ci2 ::: cij ::: cin

:::: ::: ::: ::: ::: :::

cm1 cm2 ::: cmj ::: cmn

a1

a2

:::

ai

:::

am

p1

p2

:::

pi

:::

pm

Necesar b1 b2 ::: bj ::: bn

Deoarece �ecare bene�ciar trebuie s¼a primeasc¼a de la cei m produc¼atori o canti-
tate egal¼a cu necesarul s¼au, înseamn¼a c¼a trebuie s¼a �e satisf¼acute şi relaţiile:8>>>><>>>>:

x11 + x21 + :::+ xm1 = b1

x12 + x22 + :::+ xm2 = b2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

x1n + x2n + :::+ xmn = bn
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Natura problemei impune ca toate cantit¼aţile xij s¼a �e nenegative:

xij � 0 , 1 � i � m; 1 � j � n

Problema cere s¼a se determine toate cantit¼aţile xij care satisfac condi̧tiile scrise
mai sus astfel încât cheltuielile totale s¼a �e minime, adic¼a:

f (x11; :::; x1n; x21; :::; x2n; :::; xm1; :::; xmn) =

= (p1 + c11)x11 + (p2 + c12)x12 + :::+ (pm + cm1)xm1 + ::::+ (pm + cmn)xmn

s¼a ia valoarea minim¼a.
Aşadar, modelul matematic va �:
- funçtia de minmizat:

min [f (x11; :::; x1n; x21; :::; x2n; :::; xm1; :::; xmn)] =

mX
i=1

nX
j=1

(pi + cij)xij

- restriçtiile:

nX
j=1

xij = ai; 1 � i � m (m egalit¼aţi)

mX
i=1

xij = bj ; 1 � j � n (n egalit¼aţi)

- condi̧tia de nenegativitate a variabilelor:

xij � 0; 1 � i � m; 1 � j � n (m � n variabile)

Exemplul 2.1.7 O ferm¼a agricol¼a dispune de ai tone îngr¼aş¼amânt de tipul Ii,
1 � i � m; de b unit¼aţi forţ¼a de munc¼a şi c hectare de p¼amânt. Sectorul de
legume al acestei ferme permite cultivarea a n tipuri de legume. El dispune de
cel mult ai tone îngr¼aş¼aminte de tipul Ii, cel puţin b unit¼aţi de forţ¼a de munc¼a
(indicator ce exprim¼a consumul de forţ¼a de munc¼a în anul de baz¼a) şi cel puţin
c hectare de p¼amânt. În tabelul 1.3 sunt trecute consumurile de îngr¼aş¼aminte,
forţ¼a de munc¼a şi costul de producţie la hectar pj pentru �ecare tip de legum¼a j,
1 � j � n:
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Se cere s¼a se stabileasc¼a structura optim¼a a culturilor de legume astfel încât costul
total al producţiei s¼a �e minim.

Tabelul 1.3

ResursenTipuri de legume L1 L2 ::: Lj ::: Ln

l1

l2

:::

li

:::

lm

a11 a12 ::: a1j ::: a1n

a21 a22 ::: a2j ::: a2n

::: ::: ::: ::: ::: :::

ai1 ai2 ::: aij ::: ain

:::: ::: ::: ::: ::: :::

am1 am2 ::: amj ::: amn

Forţa de munc¼a b1 b2 ::: bj ::: bn

Costul de producţie la hectar p1 p2 ::: pj ::: pn

Soluţie: Not¼am cu xj suprafaţa (în hectare) cultivat¼a cu legume de tipul Lj
şi cu aij num¼arul de unit¼aţi din îngr¼aş¼amântul Ii necesar unui hectar din cultura
Lj . Atunci avem restriçtiile:8>>>><>>>>:

a11x1 + a12x2 + :::+ a1nxn � a1
a21x1 + a22x2 + :::+ a2nxn � a2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

am1x1 + am2x2 + :::+ amnxn � am

Foŗta de munc¼a utilizat¼a pentru cultivarea celor n tipuri de legume trebuie s¼a �e
de cel puţin b unit¼aţi, dar în nici un caz nu trebuie s¼a dep¼aşeasc¼a disponibilul de
b unit¼aţi al fermei. Aşadar, trebuiesc satisf¼acute relaţiile:

b1x1 + b2x2 + :::+ bnxn � b

b1x1 + b2x2 + :::+ bnxn � b

Restriçtiile referitoare la suprafaţa cultivat¼a trebuie s¼a ţin¼a seama de suprafaţa
plani�cat¼a pentru legume, care trebuie s¼a �e de cel puţin c ha., dar care nu trebuie
îns¼a s¼a dep¼aşeasc¼a disponibilul fermei de c ha.

x1 + x2 + :::+ xn � c

x1 + x2 + :::+ xn � c
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Cantit¼aţile x1; x2; :::; xn � 0 trebuie determinate astfel încât s¼a �e sa-
tisf¼acute restriçtiile indicate şi în acelaşi timp s¼a minimizeze costul total al pro-
duçtiei, adic¼a funçtia:

f (x1; x2; :::; xn) = p1x1 + p2x2 + :::+ pnxn

Deci modelul matematic al problemei este format din:
- funçtia obiectiv (ce trebuie minimizat¼a):

min [f (x1; x2; :::; xn)] =

nX
j=1

pjxj

- restriçtiile problemei:

nX
j=1

aijxj � ai; 1 � i � m

b �
nX
j=1

bjxj � b

c �
nX
j=1

xj � c

condi̧tia de nenegativitate a variabilelor:

xj � 0; 1 � j � n
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2.2 Forme de prezentare a modelului matematic

Din analiza modelelor prezentate în paragraful precedent rezult¼a c¼a într-o pro-
blem¼a de programare liniar¼a pot ap¼area restriçtii scrise sub form¼a de egalit¼aţi
sau inegalit¼aţi (de tipul �� " sau �� "). De asemenea criteriul de optimali-
tate ales impune în unele cazuri maximizarea funçtiei obiectiv iar în alte cazuri
minimizarea acesteia.

S¼a consider¼am problema de programare liniar¼a având modelul matematic:

266666664

min [f (x1; x2; x3)] = 3x1 � x2 + 2x38>><>>:
x1 +x2 �x3 = 1

3x1 �4x2 +x3 = 2

2x1 +3x2 �x3 = 4

x1 � 0; x2 � 0; x3 � 0

Introducem notaţiile:

A =

0BB@
1 1 �1
3 �4 1

2 3 �1

1CCA ; B =
0BB@
1

2

4

1CCA ; C =
0BB@

3

�1
2

1CCA ; X =

0BB@
x1

x2

x3

1CCA
şi atunci problema considerat¼a poate � scris¼a sub form¼a matriceal¼a astfel:

26666666666666666664

min [f (x1; x2; x3)] =
�
3 �1 2

�0BB@
x1

x2

x3

1CCA0BB@
1 1 �1
3 �4 1

2 3 �1

1CCA
0BB@
x1

x2

x3

1CCA =

0BB@
1

2

4

1CCA0BB@
x1

x2

x3

1CCA � 0
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Prin generalizare �e matricile:

A =

0BBBB@
a11 a12 ::: a1n

a21 a22 ::: a2n

::: ::: ::: :::

am1 am2 ::: amn

1CCCCA ;B =
0BBBB@
b1

b2

:::

bm

1CCCCA ;

C =

0BBBB@
c1

c2

:::

cn

1CCCCA ;X =

0BBBB@
x1

x2

:::

xn

1CCCCA
şi �e f : Pn [X]! R; f (X) = CtX:

De�ni̧tia 2.2.1 O problem¼a de programare liniar¼a este dat¼a sub form¼a stan-
dard dac¼a toate restricţiile sunt ecuaţii şi tuturor variabilelor li se impun condiţii
de nenegativitate, adic¼a:

(1)

min [f (X)] = CtX

A �X = B

X � 0
sau (1)0

max [f (X)] = CtX

A �X = B

X � 0

Am de�nit la început aceast¼a form¼a a unei probleme de programare liniar¼a
deoarece orice problem¼a de programare liniar¼a, pentru a � rezolvat¼a, va trebui
mai înainte adus¼a la forma standard.

De�ni̧tia 2.2.2 Spunem c¼a o problem¼a de programare liniar¼a este dat¼a sub form¼a
canonic¼a dac¼a toate restricţiile sunt inegalit¼aţi de acelaşi sens şi tuturor vari-
abilelor li se impun condiţii de nenegativitate. Atunci când restricţiile sunt de
forma ��� funcţia obiectiv trebuie maximizat¼a iar atunci când sunt de forma
���trebuie minimizat¼a. În ambele cazuri restricţiile acestor probleme se numesc
concordante.

Avem deci:

(2)

2664
min [f (X)] = CtX

A �X � B
X � 0

sau (3)

2664
max [f (X)] = CtX

A �X � B
X � 0
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Evident orice form¼a canonic¼a poate � adus¼a la forma standard.
Pentru forma (2) unde restriçtiile sunt de forma �� " se scade pe �ecare linie

câte o variabil¼a de compensare (sau variabil¼a ecart), yj ; yj � 0; din membrul
stâng, respectiv pentru forma (3) unde restriçtiile sunt de forma �� " se adun¼a
pe �ecare linie câte o variabil¼a de compensare, yj ; yj � 0:

Trebuie menţionat faptul c¼a variabilele de compensare nu apar în funçtia
obiectiv (sau altfel spus apar cu coe�cienţii ccj = 0; unde prin c

c
j înţelegem coe�-

cienţii corespunz¼atori variabilelor de compensare).
Obţinem:

(2)0

2664
min [f (X)] = CtX

A �X � I � Y = B
X � 0; Y � 0

respectiv (3)0

2664
max [f (X)] = CtX

A �X + I � Y = B
X � 0; Y � 0

unde I este matricea identitate de ordinul m iar

Y =

0BBBB@
y1

y2

:::

ym

1CCCCA
Exemplul 2.2.3 Fie modelul prezentat sub form¼a canonic¼a:266664

max [f (x1; x2; x3)] = 2x1 + 3x2 + 2x3(
2x1 +x2 +x3 � 8
x1 +2x2 +x3 � 5

x1 � 0; x2 � 0; x3 � 0

Ad¼augând câte o variabil¼a de compensare pe �ecare linie a sistemului de inecuaţii,
vom obţine: 266666664

max [f (x1; x2; x3)] = 2x1 + 3x2 + 2x3(
2x1 +x2 +x3 +y1 = 8

x1 +2x2 +x3 +y2 = 5

x1 � 0; x2 � 0; x3 � 0
y1 � 0; y2 � 0
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ceea ce este echivalent cu: 
2 1 1

1 2 1

!0BB@
x1

x2

x3

1CCA+
 
1 0

0 1

! 
y1

y2

!
=

 
8

5

!

X � 0; Y � 0

adic¼a forma (3)0 :

Observa̧tia 2.2.4 În aplicaţiile practice apar des situaţii în care modelul mate-
matic conţine restricţii de toate tipurile.
Restricţiile de forma ��� sunt neconcordante pentru problema la care se cere
maximizarea funcţiei obiectiv, iar cele de forma ���sunt neconcordante pentru
problema la care se cere minimizarea funcţiei obiectiv.

Orice problem¼a de programare liniar¼a se poate reduce la forma standard sau
la forma canonic¼a cu ajutorul unor transform¼ari elementare efectuate asupra
variabilelor sau/şi restriçtiilor precum şi a operatorului aplicat funçtiei obiectiv.
Aceste transform¼ari sunt:

� Transformarea operatorului maxim în minim (sau invers) se bazeaz¼a pe
egalitatea:

max
x2X

[f (X)] = �min
x2X

[�f (X)]

adev¼arat¼a pentru orice muļtime X şi orice funçtie real¼a de�nit¼a pe X: În
particular:

maxCtX = �min
�
�Ct

�
X

� Transformarea sensului unei inegalit¼aţi se realizeaz¼a prin înmuļtirea ei cu
-1;

� O variabil¼a x c¼areia nu i se impun condi̧tii de semn, se înlocuieşte prin
diferenţa a dou¼a variabile nenegative x1; x2:

x = x1 � x2 cu x1 � 0; x2 � 0

� Ecuaţiile se transform¼a în inecuaţii pe baza faptului c¼a a � x = b este
echivalent¼a cu urm¼atoarele inecuaţii de sens contrar:

a � x = b,
(
a � x � b
a � x � b
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Transform¼arile enumerate mai sus ne dau posibilitatea s¼a obţinem forma stan-
dard sau forma canonic¼a echivalent¼a a oric¼arei probleme de programare liniar¼a.

Exemplul 2.2.5 S¼a se aduc¼a la forma standard urm¼atoarea problem¼a de progra-
mare liniar¼a: 266666664

max [f (x1; x2; x3)] = 3x1 � x2 + 2x38>><>>:
x1 +x2 �x3 = 1

3x1 �4x2 +x3 � 2
2x1 +3x2 �x3 � 4

xi � 0; i = 1; 3

Se observ¼a c¼a restricţiile problemei conţin egalit¼aţi, inegalit¼aţi neconcordante (a
doua restricţie) şi inegalit¼aţi concordante (a treia restricţie). Prima restricţie
�ind o egalitate ne convine şi deci r¼amâne neschimbat¼a. La a doua restricţie
adun¼am în stânga variabila de compensare y1 � 0 iar la cea de-a treia restricţie
sc¼adem din partea stâng¼a a egalit¼aţii variabila de compensare y2 � 0: Obţinem
forma standard: 266666664

max [f (x1; x2; x3)] = 3x1 � x2 + 2x38>><>>:
x1 +x2 �x3 = 1

3x1 �4x2 +x3 +y1 = 2

2x1 +3x2 �x3 �y2 = 4

xi � 0; yj � 0; i = 1; 3; j = 1; 2
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