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UŽITÍ THEORIE POLYEDRŮ V EKONOMII
(Referát z přednášky doc.*dr Fr. NožiÓky, proslovené v matematické obcí pražské dne
1. března 1954.)
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Theorie n-dimensionálních polyedrů nabývá v současné době velkého
významu nejen jako samostatná disciplina geometrie, ale též jako důležitá
pomůcka při řešení řady ekonomických problémů.
Při své přednášce vycházel přednášející z konkrétního ekonomického pro
blému, který mu byl předložen k řešení v této formulaci: Máme určitý počet dolů
a zcela určitou průměrnou roční produkci uhlí a mimo to určitý počet odbytišt,
každé s předem danou roční spotřebou, a to s tím předpokladem, ze celková pro
dukce uhlí z uvažovaných dolů rovná se celkové spotřebě uhlí uvazovaných odby
tišt. Dále je dána vzdálenost (v km) každého dolu od každého odbytiště (dopravní
železniční sít). Úkolem jest ,na,jít nejvýhodnější distribuci produkovaného uhlí po
dané železniční síti, tedy nejvýhodnější v tom smyslu, aby celková doprava uhlí
do daných odbytišt byla co nejlevnější.
Problém z praxe shora uvedený má jednoduchou matematickou formulaci:
NeeM m značí počet dolů, at(i = 1, 2, ..., m) pak produkci příslušného dolu.
NecM n je počet odbytišť a b$(j = 1, ..., n) nechť představují spotřeby jed
notlivých odbytišť. Dále je dáno mn kladných čísel kp (i = 1, ..., m; j = 1,...,
představujících dopravní vzdálenost (v km) příslušného dolu od příslušného
odbytiště. Označíme-K x0(i = 1, ..., m; ; = 1, ..., n) neznámé množství
uhlí, které dodá i-tý důl /-tému odbytišti, potom ryzí matematická formulace
jest tato:
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Dále je dáno mn kladných

čísel k£i (i = 1, ..., m; j = 1, ..., n). Úkolem jest najít mn čísel xi9 (i -= 1, ...,
..., ra; j = 1, ..., n) tak, aby platilo
a) xH I> 0 pro i = 1, ..., m; jf == 1, ..., n,
n

b) 2 : % = a ť pro i = 1, ..., m,
c> Sa; t i = 6^ pro j = 1, ...» n
a dále najít taková xiS s vlastnostmi a), b), c), pro která
m
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nabývá infima.

Čísla Í% lze interpretovat jako kartézské souřadnice bodů v eukleidovském
prostoru Emn dimense mn. Matematický rozbor ukazuje, že množinu bodů
v Emn s vlastnostmi a) 5 b), c) lze interpretovat jako (m — l)(n — 1) dimensi
onální konvexní polyedr, ležící v (m — l)(n — 1) dimensionální ňadro vině;
^(m-i)(«-i)Ci? m r Uvažovaná lineární forma nabývá vždy (aspoň v jednom
bodě) svého infima na množině bodů representované příslušným polyedrem.
Theorie ukazuje dále, že existuje aspoň jeden vrchol polyedru, v němž toto
iníimum nastává. Poněvadž je konečný počet vrcholů polyedru, zdá se, že
by stačilo tyto vrcholy určit a vybrat ten, pro nějž uvažovaná forma nabývá
infima. Tíift by po theoretické stránce byl problém uzavřen. Tato cesta však
není pro praxi vůbec schůdná, neboť vrcholů je obecně příliš mnoho (faktor
riálový růst). Je třeba najít algoritmus výpočtu, pro praxi. Bez vhodného
algoritmu by byla předchozí theorie pro praxi bezcenná. ,
Význam algoritmu, o němž přednášející mluvil a který předvedl na příkladě,
spočívá v tom, že redukuje veškerý výpočet na elementární operace sčítání
a násobení, při čemž maticové schéma veličin xi5 činí výpočet přehledným.
Geometrická theorie, na níž algoritmus spočívá, je tato: Vyjde se od nějakého
vrcholu shora uvažovaného polyedru, o němž můžeme předem říci, že dává —
vzhledem k ostatním možnostem — poměrně nízkou hodnotu pro uvažovanou
formu. Potom se najdou k tomuto vrcholu vrcholy sousední, jichž je nejvýše
(m — \)(n — 1) a z nich se vybere ten, který dává uvažované lineární formě
hodnotu nižší než vrchol, z,něhož jsme vyšli (pokud výchozí vrchol nevedl
sám k infimu). Tak se postupuje dále, až po poměrně malém počtu kroků
dospějeme k vrcholu s požadovanou vlastností. Řečeno heuristicky, vyjdeme
od ujrčitého vrcholu a postupujeme po hranách polyedru až do onoho vrcholu,
který vede k infimu uvažované formy.
Předchozí theorie í s aplikacemi bude později publikována jako Samostatný Slánek

v €asopípu pro pěstování matematiky.
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