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В роботі розглядається комбінаторна задача оптимізації побудови мостів. Нехай є місто, яке розташоване на 
берегах річки. Місто складається із мікрорайонів, які сполучені між собою дорогами. Для доріг відома макси-
мальна пропускна спроможність. Для кращого з’єднання берегів заплановане будівництво кількох мостів з відо-
мою пропускною спроможністю. Але всі ці мости не можуть бути побудовані одночасно. Задача полягає у виборі 
певної кількості мостів із запланованих, які будуть побудовані в першу чергу, з метою максимізації транспортного 
потоку між берегами. Задача може бути зведена до комбінаторної задачі знаходження максимального потоку за 
допомогою введення фіктивного джерела та фіктивного стоку. В загальному випадку задача є NP-важкою. Якщо 
відкинути комбінаторні обмеження, то задача зводиться до задачі знаходження максимального потоку в тран-
спортній мережі, для якої відомі поліноміальні алгоритми. Також задача про побудову мостів може бути зведе-
ною до задачі евклідової комбінаторної оптимізації на перестановках. Для таких задач розроблено багато мето-
дів розв’язування. В роботі побудовано математичну модель задачі, розглянуто методи розв’язування задачі. Для 
розв’язання задачі може бути застосований один із загальних методів для задач евклідової комбінаторної опти-
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мізації на перестановках. Для комбінаторних задач знаходження максимального потоку побудовані спеціальні 
методи. Наприклад, жадібний метод та метод гілок та меж. Жадібний метод є евристичним. За часом роботи він 
є поліноміальним, але не завжди дозволяє знайти точний розв’язок. Метод гілок та меж може використовуватися 
для знаходження як точного розв’язку, так і наближеного.
Ключові слова: задача про побудову мостів, комбінаторна оптимізація, комбінаторна задача знаходження макси-
мального потоку, задача евклідової комбінаторної оптимізації на перестановках, метод гілок та меж.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Задачі комбіна-
торної оптимізації використовуються для моде-
лювання різноманітних фізичних, економіч-
них та соціальних процесів [1–13]. Серед них 
виділяють клас задач евклідової комбінатор-
ної оптимізації [1–4]. В роботі розглядається 
одна прикладна задача, яка може бути зведена 
до задачі евклідової комбінаторної оптиміза-
ції на перестановках. Оптимізації дорожньої 
мережі присвячено багато публікацій. Напри-
клад, в [15] розглядається застосування мура-
шиного алгоритму для таких задач. Але задача 
про побудову мостів в такій постановці розгля-
дається вперше.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ. Нехай вершинами 
v1, v2, …, vr графа позначені основні мікрорайони 
міста, розміщеного на берегах річки, а дугами U – 
існуючі дороги та мости, а також мости, побудова 
яких запланована в майбутньому, (підмножина 
′ ⊆U U ). Для кожної вершини vi задані вели-

чини pi, що характеризують вихідний транспорт-
ний потік із мікрорайону, та qi, що характеризує 
вхідний транспортний потік. Для кожної дуги 
відома пропускна спроможність bij. Нехай запла-
нована побудова k нових мостів, але є можливість 
побудувати тільки d мостів (d < k).

Задача полягає у визначені списку мостів, 
які потрібно побудувати, щоб допустимий тран-
спортний потік з одного берега на інший був 
максимальним.

Будемо вважати, що на одному березі роз-
міщені, в основному, «спальні» райони, а на 
другому – промислові. І будемо шукати макси-
мальний потік зі «спального» берега на «про-
мисловий» (задача характерна для початку дня). 
Обернена задача розв’язується аналогічно, 
оскільки у вечірні години можна вважати, що зна-
чення pi та qi міняються місцями.

Побудова моделі. Введемо фіктивне джерело 
vs і з’єднаємо його зі всіма вершинами «спаль-
ного» берегу дугами із пропускною спромож-
ністю bsi = pi. Аналогічно з’єднаємо всі вершини 
«промислового» берегу із фіктивним стоком 
дугами з пропускною спроможністю bjt = qj.

Побудуємо математичну модель задачі. 
Цільова функція:

∈

 
=   

 
∑max
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jt
u U

f y ,                     (1)

обмеження:

∈ ∈

=∑ ∑
iz zj

iz zj
u U u U

y y , ≠z s , ≠z s ,            (2)

≤ ≤0 ij ijy b , ∀ ∈iju U ,                  (3)
≤ij ijy x , ′∀ ∈iju U ,                    (4)

( ) ( )= ∈
1 1 2 2 2, ,...,

k ki j i j i j kx x x x E G ,           (5)

де { }−= 0 ,k d dG M , M – досить велике число  
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M b ), ( )2kE G  – множина перестановок 

із k чисел, серед яких 2 різні (частковий випадок 
множини перестановок).

Модель (1)–(5) є задачею евклідової комбіна-
торної оптимізації на перестановках. В [7] дове-
дено, що в загальному випадку вона є NP-важкою.

Приклад. Дано місто, яке складається з п’яти 
мікрорайонів. «Спальні» мікрорайони v1, v2, 
v3 розташовані на одному березі річки, промис-
лові мікрорайони v4, v5 – на іншому. Відомий 
вихідний транспортний потік для «спальних» 
мікрорайонів p1 = 8, p2 = 10, p3 = 9 та вхідний 
транспортний потік для промислових q4 = 11, 
q5 = 16. Наявні шляхи між мікрорайонами та їх 
пропускна спроможність задана на графі (рис. 1). 
Мікрорайони v1 та v4 з’єднані мостом з пропус-
кною спроможністю 17 од. Запланована побудова 
ще трьох мостів u25, u34 і u35 з пропускними спро-
можностями 5, 6 та 8 відповідно. Але є можли-
вість побудувати лише 2. Потрібно вибрати два із 
трьох запланованих мостів, побудова яких макси-
мізує транспортний потік зі «спального» берега 
на промисловий.

Математична модель. Введемо фіктивне 
джерело та фіктивний стік. Фіктивне джерело 
з’єднаємо дугами із усіма вершинами «спального» 
берега, пропускну спроможність візьмемо рівною 
відповідними вихідним потокам із районів. Анало-
гічно усі вершини промислового берега з’єднаємо 
із стоком дугами з пропускною спроможністю рів-
ною вхідному потоку відповідних районів (рис. 2).

Таким чином, ми отримали комбінаторну 
задачу знаходження максимального потоку [8]. 
Побудуємо її математичну модель.
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Рисунок 1 – Схема розташування  
мікрорайонів міста
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Рисунок 2 – Транспортна мережа  
із фіктивними джерелом та стоком

Побудуємо математичну модель задачі. 
Цільова функція (1):

f = max(ys1 + ys2 + ys3);
обмеження:
збереження балансу у вузлах (2)

ys1 + y21 + y31 = y12 + y13 + y14,
ys2 + y12 + y32 = y21 + y23 + y25,

ys3 + y13 + y23 = y31 + y32 + y34 + y35,
y14 + y34 + y54 = y45 + y4t,
y25 + y35 + y45 = y54 + y5t;

обмеження на пропускну спроможність (3)
 0 ≤ ys1 ≤ 8,  0 ≤ ys2 ≤ 9,
 0 ≤ ys3 ≤ 10,  0 ≤ y12 ≤ 11,
 0 ≤ y13 ≤ 3,  0 ≤ y14 ≤ 17,
 0 ≤ y21 ≤ 12,  0 ≤ y23 ≤ 10,
 0 ≤ y25 ≤ 5,  0 ≤ y31 ≤ 3,
 0 ≤ y32 ≤ 7,  0 ≤ y34 ≤ 8,
 0 ≤ y35 ≤ 6,  0 ≤ y45 ≤ 8,
 0 ≤ y4t ≤ 11,  0 ≤ y54 ≤ 14,
 0 ≤ y5t ≤ 16;
комбінаторні обмеження (4)–(5)

y25 ≤ x25,
y34 ≤ x34,
y35 ≤ x35,

x = (x25, x34, x35) ∊ E32(G),
де G = {0,102} (візьмемо М = 10, оскільки 
10 > max{5,6,8}).

Моделлю розглянутої задачі є задачею евклідо-
вої комбінаторної оптимізації на перестановках.

Методи розв’язування. В [16] розглядається 
зведення комбінаторних задач на графах до задач 
математичного програмування та розв’язування 
їх за допомогою MS Excel. Зауважимо, що цей 
підхід незастосовний для задачі (1)–(5), оскільки 
MS Excel працює з цілочисловими задачами, але 
не комбіноторними.

Для розв’язання задачі про побудову мос-
тів може бути застосований один із загальних 
методів розв’язування евклідової комбінатор-
ної оптимізації (наприклад, [1–3]). Але більш 
ефективно використовувати спеціальні методи 
розв’язування. В [8–11] розглядаються точні, 
наближені та евристичні методи розв’язування 
комбінаторних задач знаходження максималь-
ного потоку. Жадібний метод [10–11] дозволяє 
знайти розв’язок задачі за поліноміальний час, 
але він не гарантує оптимальність розв’язку. 
Метод гілок та меж дозволяє знайти точний 
розв’язок, а також може бути застосований для 
знаходження наближеного розв’язку. Найбільш 
ефективним є використання жадібного методу 
для знаходження початкового розв’язку, а потім 
методу гілок та меж для знаходження оптималь-
ного розв’язку.

Метод гілок та меж. Розглянемо метод гілок 
та меж для розв’язання задачі про побудову мос-
тів [9]. Відкинемо комбінаторні умови (4)–(5) 
та отримаємо класичну задачу знаходження мак-
симального потоку, для розв’язання якої відомі 
поліноміальні методи [12–14]. Нехай максималь-
ний потік для класичної задачі дорівнює |w|'. 
Очевидно, що розв’язок початкової задачі не 
перевищить |w|'.

При фіксованих значеннях xij класичну задачу 
знаходження максимального потоку можна 
отримати, ввівши нові пропускні спроможності 

{ }′ = min ,ij ij ijb b x . 
Отже, розв’язок комбінаторної задачі знахо-

дження максимального потоку можна отримати, 

розв’язавши 
η η η⋅ ⋅1 2

!
! ! ... !s

k  класичних задач зна-

ходження максимального потоку та вибравши 
серед їх розв’язків максимальний (метод повного 
перебору). Метод гілок та меж дозволяє суттєво 
зменшити кількість класичних задач та спрос-
тити їх розв’язання.
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Пронумеруємо всі дуги, на які накладені ком-
бінаторні обмеження, в порядку спадання про-
пускних спроможностей: u1, u2, …, uk. Тобто, u1 – 
дуга uij, для якої значення nij максимальне серед 
дуг з комбінаторними обмеженнями, і т. д.

За початкове рекордне значення F0 можна 
взяти деякий наближений розв’язок задачі, 
отриманий, наприклад, жадібним методом [10]. 
Початковим етапом (вершиною дерева пошуку) 
будемо вважати задачу без комбінаторних обме-
жень, оцінкою v – її розв’язок |w|'.

Галуження будемо проводити наступним 
чином: візьмемо дугу uz і покладемо відповідне 
значення xij почергово рівним усім допустимим 
різним значенням з G, починаючи з найменшого 
і закінчуючи найбільшим. Оцінкою v вершини 
дерева розв’язків будемо вважати розв’язок від-
повідної класичної задачі з пропускними спро-
можностями { }′ = min ,ij ij ijb b x . Якщо оцінка 
v перевищує поточне рекордне значення F0, то 
продовжуємо галуження, інакше – відсікаємо 
вершину.

Якщо z = k, тобто для усіх дуг, на які накладені 
додаткові комбінаторні обмеження, відповідним 
xij привласнені конкретні значення із мультимно-
жини G, то оцінка v буде допустимим розв’язком 
вихідної задачі. Якщо розв’язок Fi = v, переви-
щує поточне рекордне значення F0, то приймаємо 
його за новий рекорд (F0 := Fi).

Таким чином, змінюючи z = 1, …, k та вико-
ристовуючи пошук в глибину, знаходиться опти-
мальний розв’язок вихідної задачі.

Величина v є оцінкою відповідної вершини 
дерева розв’язків, оскільки врахування комбіна-
торного обмеження для кожної наступної дуги 
не може збільшити максимальний потік. Якщо 
v ≤ F0, де F0 – поточне рекордне значення, то 
проводимо відсікання відповідної вершини, 
оскільки подальше галуження не дозволить 
покращити рекорд.

За умови v > F0 ми продовжуємо галуження 
і фактично перебираємо всі варіанти, що потен-
ційно можуть покращити рекордне значення. 
Тому розв’язок, отриманий за допомогою методу 
гілок та меж, є оптимальним.

Якщо потрібно знайти всі оптимальні 
розв’язки задачі, то умову відсікання потрібно 
замінити на v < F0.

Зауваження. На кожному етапі галуження не 
обов’язково розв’язувати класичну задачу знахо-
дження максимального потоку. Якщо значення yij 
у попередньому розв’язку не перевищує накладе-

ного на нього комбінаторного обмеження xij, то 
розв’язок задачі не змінюється.

В іншому випадку розв’язок класичної 
задачі можна суттєво спростити. Отримана 
задача буде відрізнятися від вже розв’язаної 
лише пропускною спроможністю однієї дуги 
uij. Порахувавши величину yij – xij, потрібно зна-
йти маршрут (або маршрути) із джерела в стік, 
що проходить через цю дугу, і зменшити вели-
чину потоку по кожній з дуг маршруту на вели-
чину yij – xij. Після цього застосувати, наприк-
лад, метод Едмондса і Карпа [14] і спробувати 
збільшити величину потоку.

Метод гілок та меж дозволяє знайти точний 
розв’язок задачі. Але можуть бути випадки вхід-
них даних, де він зводиться до повного перебору. 
Тому доцільним виглядає використання цього 
методу для одержання наближеного розв’язку. 
За наближений розв’язок на деякому етапі алго-
ритму можна взяти поточне рекордне значення 
F0. Оцінкою відносної похибки розв’язку може 

слугувати величина ν −max 0

0

F
F

, де vmax – макси-

мальне значення оцінки серед нерозгалужених 
вершин дерева розв’язку.

ВИСНОВКИ. В роботі запропонована ком-
бінаторна задача побудови мостів, побудована 
її математична модель та розглянуто методи її 
розв’язування. Розробка більш ефективних мето-
дів розв’язування задач такого типу залишається 
актуальною. Одним із перспективних шляхів 
є побудова наближених методів.
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The combinatorial problem of optimization of bridge construction is considered in the work. Let there be a city that 
is located on the banks of the river. The city consists of neighborhoods that are connected by roads. Maximum capacity 
is known for roads. To better connect the shores, it is planned to build several bridges with known capacity. But not all 
of these bridges can be built at once. The task is to select a certain number of bridges from the planned ones, which will 
be built primarily in order to maximize traffic flow between the shores. The problem can be reduced to the combinatorial 
problem of finding the maximum flow by introducing a fictitious source and a fictitious drain. In the general case, the task 
is NP-difficult. If we reject the combinatorial constraints, the problem is reduced to the problem of finding the maximum 
flow in the transport network, for which polynomial algorithms are known. Also, the problem of building bridges can 
be reduced to the problem of Euclidean combinatorial optimization on permutations. Many solving methods have been 
developed for such problems. One of the general methods for Euclidean combinatorial permutation optimization problems 
can be used to solve the problem. Special methods have been built for combinatorial problems of finding the maximum 
flow. For example, the greedy method and the method of branches and boundaries. The greedy method is heuristic. In terms 
of time, it is polynomial, but does not always allow to find the exact solution. The method of branches and boundaries can 
be used to find both the exact solution and the approximate one.
Key words: problem of bridge construction, combinatorial optimization, combinatorial problem of finding the maximum 
flow, problem of Euclidean combinatorial optimization on permutations, method of branches and boundaries.
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