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Вступ. Мобільний зв’язок сьогодні – одна з найрозвиненіших галузей
радіозв’язку. Кількість власників мобільних телефонів у всьому світі оцінюється
близько 1,9 млрд. осіб. В Україні кількість абонентів різних мобільних
операторів налічує понад 50 млн. осіб. [1]
Працю мобільного зв’язку забезпечує мережа станцій з фіксованими
антенами, які передають інформацію комутаційним центрам за допомогою
радіосигналів. В Україні встановлено близько 20 тис. подібних базових станцій
з антенами.
Актуальність. Сучасні комунікатори (смартфони, планшети) надають
можливості роботи в телефонних мережах з виходом в Інтернет, підтримка носіїв
даних, підтримка якісних різнокольорових телефонів, тривалість роботи без
підзарядки. Цих можливостей цілком вистачає для повноцінної дистанційної
роботи в різних сфера праці: бізнесі, науки та освіти.
В період пандемії всі сфери діяльності переходять на дистанційний вид
роботи. Тому дуже важливо, щоб наданих мережевих послуг було достатньо для
задоволення потреб клієнта. [2]
Мета. Сформулювати оптимізаційну задачу для компанії з надання
мобільних послуг дотримуючись обмежень, та отримання максимального
прибутку.
Постановка задачі. Компанія надає послугу мобільного оператора за 4
тарифами. Потрібно розподілити абонентів на кожен тариф, таким чином щоб
отримати максимальний прибуток, і не перевантажити мереже, дотримуючи
обмеження на тариф та на потужність мережі.
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Математична модель. Нехай змінні – це кількість абонентів за кожним
тарифом х1, х2, х3, х4.
Існує 4 тарифи з різними пакетами послуг. [3]
Тариф 1
Тариф 2
Тариф 3
Тариф 4
Інтернет, МБ
3000
6000
9000
20000
Звінки на інші
30
60
90
300
мережі, хв
SMS
0
0
90
300
Ціна, грн
125
175
225
300
Також є певні обмеження на тариф:
• Кількість абонентів на кожен тариф:
Тариф 1 Тариф 2 Тариф 3 Тариф 4 Сума
Абоненти
10000
8000
6000
1000
20000
• Та загальна потужність (P) має бути меншою рівною ніж 10000
Потужність вираховується як кількість абонентів на відповідний коефіцієнт
Тариф 1 Тариф 2 Тариф 3 Тариф 4
Коефіцієнти
0,25
0,3
0,5
0,75
𝑃 = 𝑘𝑖 ∙ 𝑥𝑖
Цільова функція максимальний прибуток
𝑛

𝑍 = 𝐶𝑖 ∙ ∑ 𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥, 𝑖̅ = 1,2,3,4.
Рішення
Змінні
Обмеження

Прибуток

𝑖=1

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 ≥ 0.
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 ≤ 10000.
𝑥1 ≤ 10000
𝑥2 ≤ 8000
𝑥3 ≤ 6000
𝑥4 ≤ 1000
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 ≤ 20000.

𝑍 = 𝐶1 ∙ 𝑥1 + 𝐶2 ∙ 𝑥2 + 𝐶3 ∙ 𝑥3 + 𝐶4 ∙ 𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥
Рішення в Microsoft Excel:
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Рисунок 1 – Розв’язок задачі
Висновки. Отже, максимальний прибуток з дотриманням усіх обмежень
можливий при:
𝑥1 = 5000
𝑥1 = 8000
𝑥1 = 6000
𝑥1 = 1000
Відповідь: 𝑍 = 3675000(грн).
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