
 67

14. ВИЗНАЧЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКУ 

В УПОРЯДКОВАНІЙ 
ОРІЄНТОВАНІЙ МЕРЕЖІ 

 
Метою даного розділу є усунення недоліку відомого графоаналітичного 

методу Форда-Фалкерсона [9, с. 172-174] – багаторазове малювання мережі 
при виконанні розрахунків. 
Орієнтований граф мережі може бути представлений або у вигляді 

графа (рис. 14.1, а), або у вигляді матриці (рис. 14.1, б). 
 

 

n 1 2 3 4 5 

1 – 52200 90005   

2 –5 – 22000 30200  

3 –9 –2 – 32000 50005 

4  –3 –3 – 42200 

5   –5 –4 – 
 

 
a) 

 
б) 

Рис. 14.1. Упорядкований орієнтований граф мережі 
 
На графі (рис. 14.1, а) у прямокутниках вказана нумерація вершин; 

на дугах перші цифри вказують максимально можливі потоки, а цифра 
через кому – дійсний розрахований потік дуги. 
У матриці (рис. 14.1, б) великими жирними цифрами вказані максимальні 

потоки дуг, а поряд – малі курсивні цифри (назвемо їх придатком 
комірки), які за кількістю відповідають кількості етапів розрахунків; 
підсумок цифр придатку комірки дорівнює потоку через дану дугу; цей 
потік не повинен перевищувати максимальний потік дуги, вказаний у 
комірці цифрою, виділеною жирним. Розрахунок пристосований для 
використання на ЕОМ і виконується на матриці (рис. 14.1, б), а граф 
(рис. 14.1, б) наведений лише для ілюстрації виконання розрахунків. 
Алгоритм розрахунків повинен дотримуватись вимоги теореми Форда 

та Фолкерсона: максимальний потік повинен дорівнювати мінімальній 
величині пропускної спроможності розрізу мережі. 
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Для визначення дуг, що попадають у розріз мережі, використаємо 
діагональні елементи матриці, у яких, як у початку координат, будуємо 
взаємно перпендикулярні лінії: на рис. 14.1, б вони показані пунктирними 
лініями лише для одного діагонального елемента (3, 3). У розріз мережі 
попадають усі дуги заповнених комірок, які перерізаються горизонтальною 
пунктирною лінією та знаходяться над нею (вони виділені сірим фоном), а 
комірки, що пересікаються вертикальною пунктирною лінією, у розріз 
не входять. Звідси випливає, що загальна кількість таких розрізів дорівнює 
(n – 1), бо останній діагональний елемент (5, 5) не визначає розрізу. 
Користуючись цими даними, можна запропонувати різні алгоритми 

заповнення мережі потоками. Вважаючи кількість перерізів рівною 4, 
розрахуємо для кожного з них максимальні можливі потоки, які вказані в 
табл. 14.1. 

 
Таблиця 14.1 

Максимальні потоки перерізу мережі рис. 14.1  
№ Перерізи (i, j) Максимальний потік перерізу 
1 (1, 1) 5 + 9 = 14 
2 (2, 2) 9 + 2 + 3 = 14 
3 (3, 3) 3 + 3 + 5 = 11 
4 (4, 4) 5 + 4 = 9 

 
З табл. 14.1 випливає, що максимально можливий потік даної мережі 

може бути не більше 9. У дійсності потік може бути й меншим внаслідок 
особливостей дійсного зв’язку дуг мережі. 
Для проведення потоку через мережу будемо застосовувати наступний 

алгоритм. 
1. Обираємо шлях у мережі від початку до кінця, намагаючись охопити 

комірки, які знаходяться найближче до діагоналі матриці. У даному 
випадку розглянемо шлях 

(1,2) – (2,3) – (3,4) – (4,5) = 5 – 2 – 3 – 4, 
у якому через рівність вказані максимальні потоки дуг. 
На шляху 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ми маємо найменший потік minq = 2 в 

комірці (2, 3). Тому в придатки всіх перелічених комірок (1,2) – (2,3) – 
(3,4) – (4,5) уводимо цифру «2», а комірку (2, 3) забороняємо до 
використання підкресленням, бо її ресурс із проведення потоку вичерпано. 

2. Новий шлях обирається так само, але в нього не можна вводити 
заборонену комірку. Отримуємо шлях 

(1, 2) – (2, 4) – (4, 5) = (5 – 2) – 3 – (4 – 2), 
у якому найменший потік minq  = 2 знаходиться в комірці (4, 5). У придатки 

всіх перелічених комірок (1, 2) – (2, 4) – (4, 5) уводимо цифру «2», а 



 69

комірку (4, 5) забороняємо до використання підкресленням, бо її ресурс 
із проведення потоку вичерпано. 

3. Шлях 
(1, 2) – (2, 4) – (4, 5) 

співпадає з попереднім шляхом і охоплює заборонену комірку (4, 5). 
Тому початок цього шляху теж забороняємо підкресленням. 

4. Шлях 
(1, 3) – (3, 5) = 9 – 5 

має найменший потік minq  = 5, який знаходиться в комірці (3, 5). У 

придатки перелічених комірок (1, 3) – (3, 5) уводимо цифру «5», а 
комірку (3, 5) забороняємо до використання підкресленням, бо її ресурс із 
проведення потоку вичерпано. 
У результаті отримали заборонений розріз (4, 4), і на цьому розрахунок 

припиняється. Максимальний потік мережі дорівнює 9. 
Потрібно враховувати, що може існувати кілька варіантів максимального 

завантаження мережі потоком, рівним 9, що залежить від послідовності 
використання шляхів. 

Висновок. Запропонований метод визначення максимального потоку 
на базі однієї матриці спрощує розрахунки, порівняно з існуючим 
графоаналітичним методом Форда-Фалкерсона [9, с. 172-174] за рахунок 
вилучення зайвої графічної роботи і дозволяє використати ЕОМ для 
аналізу. 

 


