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ВИПАДКАХ 

Система водопостачання, яка зараз функціонує у більшості невеликих українських міст, може бути порушена 

в результаті екстремальних подій, і доставка води споживачеві буде здійснюватися за допомогою 

спеціалізованого автотранспорту. У районах (мікрорайонах, окремих кварталах) міста розташовуються тимчасові 

пункти розливу питної води з автоцистерн у тару споживача [1]. 

Було поставлено й вирішено задачу створення СППР, що дозволяє за наявними даними про кількість жителів 

у кожному районі й відстанях між районами розрахувати оптимальний маршрут пересування цистерни з водою. 

З використанням таких параметрів, як середній час обслуговування, об’єм цистерни, середній відсоток населення, 

що виходить за водою, і обмеження на обсяг води, що видається, система дозволяє скласти розклад (графік) руху 

цистерни, а також дати рекомендації щодо збільшення кількості цих цистерн і оптимального їхнього розподілу 

по районах [2-3]. 

Однак  тепер необхідно вирішити наступне завдання: визначити в кожному районі таке місце розміщення 

цистерни, щоб воно було рівновіддаленим від усіх прилеглих будинків. Математично завдання можна описати 

так. У кожному з N районів є Mi будинків (i = 1..N), кожен будинок Dj (j = 1..Mi) має умовні координати Djx й Djy, 

Необхідно визначити такі Cix й Ciy, щоб середня відстань від домівки до центру збору (розташування машини) 

була мінімальною: 
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Знаходження центрів сукупностей будинків будемо здійснювати таким чином. Спочатку за формулою (2) 

знаходимо попередні координати: 
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    (2) 

Потім уточнюємо ці координати якимось з методів оптимізації. Оскільки дані на карті є цілими числами, 

кращим вважаємо метод покоординатного спуску [4-6]: треба змінювати значення кожної з координат на 

одиницю до тих пір, поки умова (1) є дійсною. 

Пропонується наступний алгоритм дій. У систему завантажуються карти районів у вигляді схем із вказівкою 

будинків. Адміністратор системи відзначає на схемі житлові будинки, потім алгоритм визначає центр «кластера», 

і  адміністратор «коректує» його на карті, щоб він «потрапив» на дорогу. 

Використаємо наступні допущення: 

– координатами   будинку  вважаємо  його «геометричний центр»  (кількість будинків «особливої форми» 

невелике, і до розрахунку їх не приймаємо); 

– оскільки в кожному районі розташовані дома приблизно однакової поверховості, вважаємо число жителів у 

кожному будинку приблизно однаковим. 

Далі потрібно реалізувати цю модель у середовищі програмування. 
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