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ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ ПРО РОЗМІЩЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ НА МОНТАЖНОМУ ПРОСТОРІ 

ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ ШЛЯХОМ ЇЇ ЗВЕДЕННЯ ДО ЗАДАЧІ ПРО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Стаття присвячена проблемі розв’язку задачі розміщення електричних компонентів на монтажному просторі 

друкованої плати. 

Представлено підхід, що дозволяє звести задачу про розміщення компонентів до задачі математичного 

програмування (задачі про призначення), яку розв’язано за допомогою угорського методу.  

Проведено порівняльний аналіз з основними існуючими методами розміщення компонентів. Наведені переваги та 

недоліки кожного з них. У результаті запропонованої методики, вдалось досягти зниження асимптотичної 

складності розв’язку задачі розміщення компонентів з О(N!) до O(N³). Представлена методика не потребує 

наявності глибокої математичної підготовки користувача. 

Детально описана та проілюстрована прикладом технологія отримання схеми оптимального розташування 

компонентів на друкованій платі. Наведений перелік програмних засобів, що можуть бути використані для 

розв’язку задачі про призначення угорським методом. Описані перспективні напрямки роботи в області 

розташування компонентів на друкованій платі. 

Ключові слова: друкована плата, задача про призначення, розміщення електронних компонентів, монтажний 

простір, угорський алгоритм. 

 

Проблематика. Однією із основних тенден-

цій у розвитку сучасної користувацької електро-

ніки є її мінітюаризація. У багатьох випадках 

розмір пристрою залежить від розмірів друко-

ваної плати (ДП). Тому актуальною темою є 

максимальне зменшення фізичних габаритів ДП 

без зниження якості та надійності. 

Наразі існує велика кількість алгоритмів та 

методів, спеціально розроблених для оптимального 

розміщення електронних компонентів на ДП. Але 

вони мають один із двох недоліків: дають не 

найкращий результат, або потребують занадто 

багато обчислювальних потужностей.  

Таким чином, наукова проблема створення 

методики позиціонування компонентів на мон-

тажному просторі ДП, яка потребуватиме мен-

ших обчислювальних потужностей є актуаль-

ною на сучасному етапі розвитку електроніки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Для вирішення задачі позиціонування 

компонентів на ДП існують три основні підходи: 

послідовний, ітераційний та силові алгоритми на 

основі динамічного методу В.С. Лінського [1].  

Суть послідовних методів заключається у 

послідовному розміщенні нових компонентів 

на монтажному просторі ДП відносно раніше 

встановлених. Такі методи є простими в реалі-

зації та потребують низьких обчислювальних 

потужностей. Проте серйозним недоліком є 

неможливість знаходити глобальний мінімум 

довжини зв’язків між компонентами (не 

аналізуються всі можливі ситуації) [1].  

При ітераційних алгоритмах необхідно за-

дати певне початкове розміщення компонентів 

на монтажному просторі ДП. Після цього 

виконується ітераційний процес перестановки 

місцями пар компонентів. Критерієм оптиміза-

ції цільової функції при цьому виступає 

сумарна довжина з’єднань між компонентами 

ДП [1,2]. Такі алгоритми забезпечують високу 

якість розміщення, проте потребують великих 

обчислювальних потужностей при збільшенні 
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кількості компонентів так як асимптотична 

складність методу складає О(N!) [1, 13]. 

В силових алгоритмах процес розміщення 

компонентів на монтажному просторі ДП 

представляється як рух до стану рівноваги 

системи матеріальних точок, на які діють сили 

притягання та відштовхування. У методів 

цього класу є вагомий недолік, який полягає у 

високій складності підбору коефіцієнтів для 

сил притягання та відштовхування [1] та 

високих обчислювальних витратах, так як 

необхідно розв’язати систему диференційних 

рівнянь другого порядку [12]. 

Таким чином, існуючі методи мають один із 

двох взаємовиключаючих недоліків. Вони або 

потребують великих обчислювальних потужностей 

(ітераційний та силовий алгоритми), або дають 

неповний результат (послідовний).  

Мета. Метою роботи є створення методу, 

який завжди дає найоптимальніший варіант 

розміщення і працює за час, швидший ніж О(N!). 

Постановка задачі. Суть запропонованого 

методу полягає у зведенні задачі про 

розміщення компонентів на ДП до задачі про 

призначення і подальшому її розв'язанні. 

Внаслідок розв'язку задачі отримується матриця 

призначень, яка  містить інформацію про 

оптимальне розміщення компонентів на ДП [3]. 

Критерієм, який визначає якість 

розташування є сумарна довжина зв'язків між 

електронними компонентами. Вона має бути 

якнайменшою [2]. 

Опис методу. Визначити центральний 

компонент схеми, який має найбільшу зв'язність. 

Провести компонування електричних 

елементів по монтажному просторі у групи, 

використовуючи один із відомих методів [2].  

Розбити ДП на сегменти. Монтажний 

простір необхідно представити у вигляді 

квадратної матриці розміром . 

Кількість сегментів N розраховується за 

формулою (1). 

                                     (1) 

де K – кількість  груп компонентів. 

Якщо N – непарне число – то сегмент для 

розміщення центрального компонента є 

очевидним і його номер може бути 

розрахований за формулою 

. Якщо N – парне число – 

існує чотири сегменти куди можна помістити 

центральний компонент (3). У такому випадку 

однозначно сказати який із варіантів 

розміщення дасть кращий результат – 

неможливо, тому необхідно зробити 4 

варіанти розрахунків, та обрати із них 

найкращий результат. 

Приклад розбиття ДП на 9 та 16 сегментів 

та їх нумерацію наведено у (2) та (3) 

відповідно. Знак ■ означає можливе 

розташування центрального сегменту.  

                                           (2) 

                                                 

                  (3) 

Створити матрицю А – відстаней від 

сегментів до сторін центрального компоненту. 

Слід враховувати тип корпусу, у якому 

виготовлено центральний компонент. Основні 

типи корпусів зображено на рис. 1. 
 

а)  б)   в)  

Рис. 1. Типи корпусів центральних компонентів: 

а) 4 – сторонні, б) 2 – сторонні, в) BGA 
 

Найпопулярнішим типом є 4 – сторонні 

корпуси – тому для прикладу використаємо 

його. Назвемо сторони A, B, C, D. 

Матрицю А необхідно заповнити 

відстанями від сегментів до сторін A, B, C, D 

центрального компоненту. Вона матиме 

розмірність S * (N-1), де S – кількість сторін. 

Відстань визначається як кількість сегментів, 

які необхідно перетнути щоб провести лінію , 

що сполучає сегмент зі стороною, рис. 2. 

а)                  б)  

Рис. 2.  Приклад розрахунку відстаней від 

сегментів до сторін центрального компонента: 
а) від сегмента 1,   б) від сегмента 2 
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Для значень S = 4 та N = 9, матриця А 

завжди матиме вигляд рис. 3. 
 

 Рис. 3 Матриця A - відстаней від сегментів 

до сторін центрального компоненту для 

значень S = 4 та N = 9 
 

Для використання методу із центральним 

компонентом, виконаним у іншому типі 

корпусу необхідно змінити коефіцієнти 

відстаней на рис. 2. 

Створити матрицю B – з’єднань сторін 

центрального компоненту з групами  

компонентів. Вона матиме розмірність S * K, 

де S – кількість сторін, K –  кількість груп 

компонентів. Матрицю необхідно заповнити 

числами, що вказують на кількість з’єднань 

між виводами певної сторони центрального 

компонента та кожною групою компонентів.  

Наприклад, матриця B для схеми, 

зображеної на рис. 4, наведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 4.  Електрична схема – приклад для 

значень S = 4 та K = 4 
 

 
Рис. 5.  Матриця B для схеми з рис. 4 

 

Останнім кроком запропонованого методу є 

створення матриці ефективностей C для задачі 

про призначення. Матриця С має розмір K*(N-1). 

Її елементи вказують на ефективність 

розміщення певної групи компонентів у 

певному сегменті. Значення коефіцієнтів 

матриці С може бути розраховане за (4): 

                     (4) 

де C – матриця ефективностей; 

A – матриця відстаней від сегментів до сторін; 

B – матриця з’єднань компонентів зі 

сторонами центрального компоненту; 

S – кількість сторін мікроконтролера. 

Для застосування задачі про призначення, 

матриця ефективностей має бути квадратною. 

Якщо кількість груп компонентів не дорівнює 

кількості сегментів – необхідно доповнити 

матрицю рядками або стовпчиками із нульовими 

коефіцієнтами щоб вона стала квадратною. 

Приклад розрахунку матриці С на основі 

матриць А і B з рис. 3 та рис. 5 наведено у (5): 
 

 
 

Суть розв’язку задачі про призначення 

полягає у розрахунку такої матриці 

призначень X, щоб сума зовнішніх зв’язків 

схеми була якнайменшою (6): 

                 (6) 

при 

 
 

 

 
 

Іншими словами, необхідно визначити 

ненульові елементи матриці X. 

Для розв’язку задачі про призначення 

застосовано угорський алгоритм. Його 

асимптотична складність складає O(N³), що 

набагато швидше за О(N!) у ітераційного 

алгоритму [14]. Його реалізація доступна у 

таких програмних засобах: Microsoft Excel, 

Wolfram Mathematica, Matlab [4-6], а також на 
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різних мовах прогамування: C++, Java, Python, 

Ruby, Perl [7-11]. 

У результаті маємо матрицю (7), що описує 

оптимальний варіант розміщення груп 

компонентів по сегментам.  
 

 
 

 
Рис. 6.  Оптимальне розміщення груп 

компонентів по сегментам 

Висновки. У результаті проведених дослід-

жень, запропоновано метод розв’язання задачі 

розміщення компонентів на ДП шляхом зве-

дення її до задачі про призначення із подаль-

шим використанням угорського алгоритму для 

отримання матриці оптимального розміщення 

компонентів. 

Наведено теоретичний опис методу та про-

демонстровано його використання для отри-

мання оптимального розміщення компонентів 

демонстраційної електричної схеми. 

Основна перевага запропонованого методу 

полягає у зменшенні асимптотичної склад-

ності з О(N!) до O(N³), у порівнянні з ітерацій-

ним методом. Угорський алгоритм, який вико-

ристовується для розв’язку отриманої задачі 

про призначення добре описаний у відкритих 

джерелах та має багато програмних реалізацій. 
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Шваюк М.В., Бондаренко Н.О., Губар В.Г.  

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

НА МОНТАЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ПУТЕМ СВОДКИ ЕЁ К ЗАДАЧЕ О 

НАЗНАЧЕНИЯХ 

Стятья посвящена проблеме решения задачи размещения электрических компонентов на монтажном 

пространстве печатной платы. 

Представлен подход, позволяющий свести задачу позиционирования компонентов на печатной плате к задаче 

математического программирования (задаче о назначениях), которая может быть решена венгерским методом. 

Проведен сравнительный анализ с основными существующими методами  размещения компонентов. Приведены 

достоинства и недостатки каждого из них. В результате предложенного метода удалось достичь снижения 

асимптотической сложности решения задачи расположения компонентов с О(N!) до O(N³). Приведенная методика 

не требует наличия глубокой математической подготовки пользователя. 

В деталях описана и проиллюстрирована примером, предусматриваемая разработанным методом технология 

оптимального расположения компонентов на печатной плате. 

Ключевые слова: печатная плата, задача о назначениях, размещение электронных компонентов, монтажное 

пространство, венгерский алгоритм. 

 

Shvayuk M.V., Bondarenko N.O., Gubar V.G. 

ACCELERATING SOLVING A PROBLEM OF PLACING ELECTRONIC COMPONENTS ON THE PCB BY 

REDUCING IT TO AN ASSIGNMENT  PROBLEM  

The article is devoted to a problem of accelerating of placing electrical components on the PCB installation space. 

A principle is presented that makes it possible to reduce the problem of positioning components on a PCB to the assignment 

problem, which can be solved by the hungarian method. 

A comparative analysis is carried out with the main existing methods of component placement. The advantages and 

disadvantages of each of them are given. As a result, it was possible to reduce the asymptotic complexity of solving the 

problem of arranging components from О(N!) to O(N³). The above technique does not require a mathematical apparatus of 

any level for its using. 

The technology described by the developed method for the optimal arrangement of components on a printed circuit board is 

described and illustrated in detail by an example.  

Keywords: PCB, assignment problem, placement of electronic components, mounting space of PCB, Hungarian algorithm. 

 


