
Київський нацiональний унiверситет
iменi Тараса Шевченка

Факультет комп’ютерних наук та кiбернетики
Кафедра обчислювальної математики

Квалiфiкацiйна робота
на здобуття ступеня бакалавра

За спецiальнiстю 113 прикладна математика
на тему:

Дослiдження задачi транспортної рiвноваги за допомогою
варiацiйних нерiвностей

виконав студент 4-го курсу
Карпiй Вячеслав Олександрович

Науковий керiвник:
асистент
Денисов Сергiй Вiкторович ˙

Засвiдчую, що в цiй роботi немає
запозичень з праць iнших авторiв без
вiдповiдних посилань.

Студент

Роботу розглянуто й допущено до захисту
на засiданнi кафедри обчислювальної
математики
« » 2022 р.,
протокол №
Завiдувач кафедри
проф. С. I. Ляшко

Київ — 2022



2

Реферат

Обсяг роботи 29 сторiнок, 10 iлюстрацiй, 16 джерел посилань, 1 таблиця.

Ключовi слова: ВАРIАЦIЙНА НЕРIВНIСТЬ, ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА,
ТРАНСПОРТНА РIВНОВАГА, ПРОЕКЦIЙНИЙ МЕТОД.

Об’єкт дослiдження: задача транспортної рiвноваги з формулюванням в тер-
мiнах варiацiйних нерiвностей.

Мета роботи: перевiрити роботу класичних алгоритмiв розв’язання варiа-
цiйних нерiвностей для задач транспортної рiвноваги рiзних масштабiв.

Iнструменти розробки: мова програмування Python, середовище програму-
вання PyCharm.

Результати роботи: було розроблено застосунок для програмного представ-
лення задачi транспортної рiвноваги, а також реалiзовано та протестовано для
неї основнi алгоритми розв’язання варiацiйних нерiвностей.
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1 Вступ

У сучасному свiтi ми постiйно оточенi певними фiзичними мережами: транс-
портними, комунiкацiйними, енергетичними тощо. Окрiм фiзичних не менш ва-
жливими є й iншi абстрактнi мережi, що часто характеризуються вiдсутнiстю
вiдповiдностi мiж вузлами мережi та конкретними локацiями i мiж зв’язкам
мережi та реальними фiзичними маршрутами. Побудовою i вивченням таких
мереж займається мережева економiка. Її цiлi полягають у тому, щоб створити
формальнi моделi таких мереж з подальшим застосуванням вiдомих математи-
чних конструкцiй та алгоритмiв для ряду задач, що можуть виникнути надалi
таких як: пошук найкоротшого шляху, пошук максимального потоку, пошук
потоку мiнiмальної вартостi та iншi.

Дана робота зосереджується на класичнiй задачi мережевої економiки - за-
дачi транспортної рiвноваги. Ця проблема вперше була розглянута ще в 1920-
тих роках i полягає у моделюваннi поведiнки користувачiв транспортної мережi,
що керуються певними мiркуваннями i намагаються скоротити свiй iндивiду-
альний час, витрачений на поїздку до пункту призначення.

Розумiння цiєї задачi надає змогу ефективно спланувати транспорту мережу
певної мiсцевостi, а також полiтики на кшталт транспортних зборiв чи податкiв.
У сучасному свiтi з постiйним збiльшенням персональних транспортних засобiв
та розростанням великих мiст та їхнiх примiських територiй гарний дизайн
транспортних мереж вiдiграє неймовiрно важливу роль з декiлькох причин.
По-перше, проектування та будiвництво дорiг все ще залишається затратним
як i в фiнансах, так i в часi. По-друге, транспортна iнфраструктура зазвичай
залишається у використаннi протягом десятилiть i тому етап планування має
враховувати також i майбутнi потенцiйнi тренди та змiни. По-третє, мережа
повинна бути зручною для користувачiв.

Як бачимо правильно спланована мережа може привести до значної економiї
коштiв необхiдних її на будiвництво та пiдтримку, зменшення витрат користу-
вачiв та зменшення шкiдливих автомобiльних викидiв. Разом з тим, ця задача є
доволi непростою, бо залежить вiд багатьох змiнних, починаючи з мiсцевих ор-
ганiв самоврядування, якi можуть мати свої змiннi прiоритети, та закiнчуючи
погодними умовами, якi можуть бути непередбачуваними та також впливають
на поведiнку користувачiв мережi.
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Всi вище наведенi фактори показують необхiднiсть адекватних математи-
чних моделей задачi транспортної рiвноваги, а також способiв застосування цих
моделей на практицi. Протягом останнiх десятилiть однiєю з найпоширенiших
i найкраще вивчених для багатьох задач мережевої економiки стала модель на
основi варiацiйних нерiвностей. Варiацiйнi нерiвностi самi по собi мають доволi
потужний та розвинений теоретичний апарат, який застосовується для теоре-
тичного опису задачi транспортної рiвноваги, а також може бути використаний
для її розв’язання.

Об’єктом дослiдження даної роботи буде математична модель задачi транс-
портної рiвноваги на основi варiацiйних нерiвностей. Метою дослiдження є пе-
ревiрка ефективностi застосування вiдомих алгоритмiв розв’язання варiацiйних
нерiвностей для пошуку розв’язку задачi транспортної рiвноваги.

2 Теоретичнi вiдомостi про варiацiйнi нерiвностi

2.1 Основнi поняття

Варiацiйнi нерiвностi використовуються для розв’язання задач оптимiзацiї,
задач пошуку нерухомих точок, розв’язання систем нелiнiйних рiвнянь. В данiй
роботi нам знадобляться поняття варiацiйних нерiвностей, а також теоретичнi
вiдомостi щодо iснування їх розв’язкiв та алгоритмiв їх пошуку.

Визначення 1. Нехай K - непорожня пiдмножина гiльбертового простору
H, F : K → H - оператор в H. Варiацiйна нерiвнiсть - це нерiвнiсть вигляду:

⟨F (x), y − x⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K (1)

Надалi будемо вважати, що простiр H це простiр Rn. Назва "варiацiйнi не-
рiвностi"виникає неспроста. У виглядi (1) може записуватися критерiй опти-
мальностi в задачах мiнiзацiї певних функцiй. Справдi, нехай K ⊆ Rn - опукла
та замкнена, f : Rn → R - опукла та диференцiйовна. Тодi:

f(x) = min
y∈K

f(y) ⇐⇒ ⟨∇f(x), y − x⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K (2)

При цьому постановка задачi (2) є менш широкою за постановку задачi (1),
оскiльки не будь-який оператор F представляється у виглядi градiєнту певної
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функцiї f .
Варiацiйнi нерiвностi тiсно пов’язанi з поняттям проекцiї:

Теорема 1. Нехай K - замкнена та опукла пiдмножина гiльбертового про-
стору H. Тодi ∀x ∈ H iснує єдиний елемент z ∈ H такий, що:

∥z − x∥ ≤ ∥y − x∥ ∀y ∈ K (3)

Елемент z називають проекцiєю x на множину K i позначають PK(x). При
цьому умова (3) рiвносильна наступнiй умовi:

⟨z − x, y − z⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K (4)

Теорема 1 дає нам можливiсть визначити оператор PK : H → K метричного
проектування, для якого ∥PK(x) − x∥ = miny∈K ∥y − x∥. Декiлька детальних
способiв доведення теореми 1 можна знайти в [2].

Лема 1. З умов (3) та (4) випливає, що x∗ ∈ K є розв’язком варiацiйної
нерiвностi (1) тодi i тiльки тодi, коли x∗ є нерухомою точкою оператора

T (x) = PK(x− λF (x)) (5)

Доведення. Справдi, якщо λ > 0, то з урахуванням (4) маємо:

⟨F (x∗), y − x∗⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K ⇐⇒ ⟨λF (x∗), y − x∗⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K ⇐⇒
⟨(x∗ − (x∗ − λF (x∗)), y − x∗⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K ⇐⇒ x∗ = PK(x

∗ + λF (x∗))

Лема 1 лежить в основi побудови найпоширенiших iтерацiйних методiв по-
шуку розв’язку варiацiйних нерiвностей, а також допомагає довести iснування
розв’язку.

Теорема 2. Нехай K - компактна та опукла множина, а F - неперервна на
K. Тодi варiацiйна нерiвнiсть (1) має принаймнi один розв’язок.

Доведення. Оператор T визначений спiввiдношенням (5) буде неперервним, як
композицiя неперервних операторiв. Залишається використати для T теорему
Брауера про iснування нерухомої точки та лему 1.
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Також у подальшому нам можуть знадобитися наступнi властивостi опера-
тора F :

Визначення 2. Оператор F називається L-лiпшицевим, якщо iснує L > 0

таке, що для довiльних x1, x2 ∈ K:

∥F (x1)− F (x2)∥ ≤ L∥x1 − x2∥ (6)

Визначення 3. Оператор F називається монотонним, якщо для довiльних
x1, x2 ∈ K:

⟨F (x1)− F (x2), x1 − x2⟩ ≥ 0 (7)

Якщо в спiввiдношеннi (7) замiнити нестрогу нерiвнiсть на строгу та додати
умову x1 ̸= x2, то отримаємо визначення строгої монотонностi.

Визначення 4. Оператор F називається сильно монотонним, якщо iснує
таке число α > 0, що для довiльних x1, x2 ∈ K:

⟨F (x1)− F (x2), x1 − x2⟩ ≥ α∥x1 − x2∥2 (8)

Теорема 3. Якщо оператор F є строго монотонним, то розв’язок варiацiйної
нерiвностi (1) буде єдиним (за умови, що вiн iснує).

Доведення. Нехай x1 - розв’язок варiайiної нерiвностi (1), а x2 довiльний вiд-
мiнний вiд нього елемент K. Тодi:

⟨F (x2), x1 − x2⟩ = −⟨F (x2), x2 − x1⟩+ ⟨F (x1), x2 − x1⟩ − ⟨F (x1), x2 − x1⟩ =
= −⟨F (x1), x2 − x1⟩ − ⟨F (x2)− F (x1), x2 − x1⟩

⟨F (x1), x2 − x1⟩ ≥ 0 оскiльки x1 є розв’язком варiацiйної нерiвностi (1)
⟨F (x2)− F (x1), x2 − x1⟩ > 0 з умови строгої монотонностi оператора F

Тому ⟨F (x2), x1 − x2⟩ < 0, а це означає, що умова ⟨F (x2), y − x2⟩ ≥ 0 вико-
нується не для довiльного y ∈ K тобто x2 не є розв’язком (1), а отже x1 буде
єдиним розв’язком даної варiацiйної нерiвностi.

2.2 Iтерацiйнi методи розв’язання ВН

Найпростiшим методом пошуку розв’язку варiацiйних нерiвностей є прое-
кцiйний метод (iнодi його також називають методом Ейлера). Вiн полягає у
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наступному:

1. Задаємо x0 ∈ K та λ > 0

2. На кроцi n+ 1 обчислюємо:

xn+1 = PK(xn − λF (xn)) (9)

3. Якщо виконується умова xn = xn+1, то припиняємо обчислення, а iнакше
збiльшуємо n на 1 i повертаємося на крок 2.

Зупинка алгоритму означає, що ми знайшли нерухому точку оператора
T (x) = PK(x−λF (x)), яка в свою чергу є розв’язком варiацiйної нерiвностi (1).

Зрозумiло, що на практицi за скiнченну кiлькiсть крокiв умова xn = xn+1

може не бути досягнутою, тому в якостi критерiю зупинки зазвичай обирають
наступну умову:

∥xn − xn+1∥ < ϵ (10)

де ϵ - це якась наперед задана точнiсть, якої ми прагнемо досягнути.
Обрахунок проекцiї на допустиму множину K на кожнiй iтерацiї рiвносиль-

ний новiй варiацiйнiй нерiвностi:

⟨xn+1 − xn + λF (xn), y − xn+1⟩ ≥ 0 ∀y ∈ K (11)

На перший погляд може бути не до кiнця зрозумiлим, яким чином необхiдно
знаходити розв’язок (11) на кожнiй iтерацiї методу. Але як можна помiтити
оператор F для отриманої нерiвностi є лiнiйним по своєму аргументу. А це
означає, що можна записати наступну еквiваленту задачу:

xn+1 = argmin
x∈K

(
1

2
⟨x, x⟩+ ⟨λF (xn)− xn, x⟩

)
(12)

Як бачимо задача (12) є задачею квадратичного програмування. Серед всiєї
теорiї нелiнiйної оптимiзацiї квадратичнi задачi дослiдженi чи не найкраще i
для них iснує ряд ефективних алгоритмiв.

Природньою модифiкацiєю проекцiйного методу є замiна сталої λ на змiн-
ну послiдовнiсть λn. Для того, щоб алгоритм збiгався дана послiдовнiсть має
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задовольняти такi умови:

λn > 0 ∀n; λn → 0 при n → ∞;
∞∑
n=0

λn = ∞ (13)

Основним недолiком проекцiйного методу є те, що умовою для збiжностi згене-
рованої ним послiдовностi xn до розв’язку x∗ варiацiйної нерiвностi (1) є умова
(8) сильної монотонностi оператора F , яка не є гарантованою в практичних
задачах.

Тому виникає потреба i в iнших, бiльш складних методах. Однiєю iз най-
бiльш популярних є модифiкацiя проекцiйного методу - екстраградiєнтний ме-
тод Корпелевич, запропонований у 1976 роцi в [5]. Вiн полягає у наступному:

1. Задаємо x0 ∈ K та λ ∈
(
0, 1

L

)
(тут L− лiпшицева стала оператора F )

2. На кроцi n+ 1 обчислюємо:

yn = PK(xn − λF (xn)) (14)

3. Якщо виконується умова xn = yn, то припиняємо обчислення, а iнакше
обчислюємо

xn+1 = PK(xn − λF (yn)) (15)

пiсля чого збiльшуємо n на 1 i повертаємося на крок 2.

Як i у випадку проекцiйного методу як критерiй зупинки зазвичай беруть
умову (10). Необхiдною умовою для збiжностi методу Корпелевич до розв’язку
варiацiйної нерiвностi (1) є умова (7) монотонностi оператора F . Тобто слабша
за аналогiчну умову для звичайного проекцiйного методу.

Водночас метод Корпелевич має свiй недолiк - на кожнiй iтерацiї потрiбно
обчислювати значення F у двох рiзних точках, а також знаходити двi проекцiї
на множину K. Обидвi цi дiї можуть бути вельми затратними з обчислювальної
точки зору, що негативно вплине на загальний час роботи алгоритму.

У 1980 роцi Л. Поповим в [14] було опублiковано альтернативний метод, що
все ще потребує обчислення двох проекцiй на кожнiй iтерацiї, проте використо-
вує значення F лише в однiй точцi:
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1. Задаємо x0 = y0 ∈ K та λ ∈
(
0, 1

3L

)
2. На кроцi n+ 1 обчислюємо

xn+1 = PK(xn − λF (yn)) (16)

yn+1 = PK(xn+1 − λF (yn)) (17)

3. Якщо виконується умова xn = yn = xn+1, то припиняємо обчислення, а
iнакше збiльшуємо n на 1 i повертаємося на крок 2.

Метод Попова, як i метод Корпелевич, потребує монотонностi та лiпшицевостi
оператора F .

У 2000 роцi Цзен в [15] запропонував метод, що припускає монотоннiсть та
лiпшицевiсть F на всьому просторi i потребує обчислення однiєї проекцiї та двох
значень F на кожному кроцi:

1. Задаємо x0 ∈ K та λ ∈
(
0, 1

L

)
2. На кроцi n+ 1 обчислюємо

yn = PK(xn − λF (xn)) (18)

3. Якщо виконується умова xn = yn, то припиняємо обчислення, а iнакше
обраховуємо

xn+1 = yn − λ(F (yn)− F (xn)), (19)

збiльшуємо n на 1 i повертаємося на крок 2.

Одним з найбiльш недавнiх є метод проектування з вiдбиттям, запропоно-
ваний Ю. Малiцьким в 2014 роцi в [9]:

1. Задаємо x0 = y0 ∈ K та λ ∈
(
0,

√
2−1
L

)
2. На кроцi n+ 1 обчислюємо

xn+1 = PK(xn − λF (yn)) (20)

3. Якщо виконується умова xn = yn = xn+1, то припиняємо обчислення, а
iнакше обраховуємо

yn+1 = 2xn+1 − xn, (21)
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збiльшуємо n на 1 i повертаємося на крок 2.

Даний алгоритм як i метод Цзена вимагає вiд F монотонностi та лiпшицевостi
на всьому просторi H, а також як i метод Попова має вужчий за iнтервал ви-
бору кроку λ у порiвняннi з методом Корпелевич. Це може привести до певних
проблем, коли лiпшицева стала F невiдома та є дуже великою. Водночас ме-
тод проектування з вiдбиттям потребує лише одного обчислення значення F та
однiєї проекцiї на кожнiй iтерацiї.

Усi згаданi вище алгоритми, окрiм проекцiйного, об’єднує те, що згенерованi
ними послiдовностi xn та yn будуть слабко збiгатися до розв’язку варiацiйної
нерiвностi (1). У випадку ж проекцiйного методу збiжнiсть послiдовностi xn
буде сильною. Деталi доведень щодо оцiнок збiжностi наведених плгоритмiв
можна знайти в [2, 9, 14, 15].

3 Задача транспортної рiвноваги

3.1 Постановка задачi

Центральним об’єктом для побудови даної моделi буде мережа, що склада-
ються з множини вузлiв N та множини ребер L. Вузлам множини N вiдповiда-
ють вихiднi точки маршрутiв i пункти призначення, а також перехрестя. Ребра
з L орiєнтованi та вiдповiдають фiзичним дорогам, що з’єндують рiзнi точки.
Вважатимемо, що N мiстить n елементiв, а L - m.

Нехай ми маємо вузли y, z ∈ N . Тодi шляхом вiд y до z будемо називати
послiдовнiсть ребер з L:

(y, y1), (y1, y2), . . . , (yi−2, yi−1), (yi−1, z)

Ми розглядатимемо тiльки шляхи, де кожне ребро зустрiчається не бiльше ра-
зу. Множину всiх таких шляхiв, що з’єднують y та z позначимо за P(y, z).
Множина D ⊆ N × N - це множина всiх пар вигляду (вихiдна точка, пункт
призначення), якi нас цiкавлять. Тодi множина всiх маршрутiв:

P =
⋃

(y,z)∈D

P(y, z)
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Зрозумiло, що P скiнченна i нехай вона мiстить k елементiв.
Позначимо за fi потiк через ребро ai - тобто кiлькiсть користувачiв, що

пересуваються по цьому ребру. Потiм згрупуємо всi ребернi потоки в вектор
f = (f1, f2, · · · , fn) ∈ Rn

+.
Нехай ci(f) - витрати користувача, що пересувається через ребро ai при по-

тоцi f на мережi. Варто зазначити, що ci в загальному випадку залежить саме
вiд потокiв на усiх ребрах, а не лише вiд потоку через ai. Також вважатимемо,
що функцiї ci є достатньо гладкими.

Аналогiчно введемо потiк xj через маршрут pj та згрупуємо цi потоки у ве-
ктор x = (x1, x2, · · · , xk) ∈ Rk

+. Зв’язок мiж реберними та шляховими потоками
виражається наступним спiввiдношенням:

fi =
k∑

j=1

xj · δij (22)

де δij =

1 якщо ребро ai належить шляху pj

0 в iншому разi

Схожим чином можна записати витрати, користувача на маршрутi pj при по-
тоцi на маршрутах x:

Cj(x) =
m∑
i=1

ci(f) · δij (23)

Позначимо за d(y, z) попит для кожної пари (y, z) ∈ D (тобто кiлькiсть
користувачiв, яким потрiбно дiстатися з y до z). Тодi можна записати рiвняння
збереження потоку:

d(y, z) =
∑

pj∈P(y,z)

xj ∀(y, z) ∈ D (24)

Визначення 5. Потiк x через маршрути будемо називати допустимим, якщо
вiн є невiд’ємним та для нього виконуються умови (24).

Визначення 6. Потiк f через ребра будемо називати допустимим, якщо вiн
є невiд’ємним та для нього iснує допустимий потiк через маршрути x, що
пов’язаний з f спiввiдношеннями (22).

Множину всiх допустимих маршрутних потокiв будемо позначати X, а мно-
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жину всiх допустимих реберних потокiв позначатимемо як F .

3.2 Формалiзацiя поняття рiвноваги

Тепер необхiдно сформулювати принцип за яким визначається стан рiвно-
ваги. Варто зазначити, що iснує двi суттєво рiзнi пiдходи до цього питання.
Перший - так званий принцип користувацької оптимiзацiї. Вiн вперше був сфор-
мульований Вардропом i базується на тому, що кожен користувач мережi дiє
незалежно один вiд одного i намагається скоротити лише вартiсть своєї особи-
стої подорожi. Другий - принцип системної оптимiзацiї, коли користувачi дiють
злагоджено з метою мiнiмiзацiї сумарних витрат мережi. Бiльш реалiстичною
є перша ситуацiя i стан рiвноваги в нiй визначається наступним чином:

Час витрачений на поїздки мiж довiльною парою (вихiдна точка, пункт
призначення) однаковий по всiх маршрутах, що з’єднують дану пару i вико-
ристовуються i є меншим за час по будь-якому маршрути мiж цiєю парою,
що не перебуває у використаннi.

Математично вперше цю умову формалiзував Смiт у [4]. Вона записується
наступним чином:

Визначення 7. Допустимий потiк через маршрути x∗ буде рiвноважним за
Вордропом, якщо для довiльної пари (y, z) ∈ D та для довiльних маршрутiв
pi, pj ∈ P(y, z):

з умови Ci(x
∗) > Cj(x

∗) випливає, що x∗i = 0 (25)

Визначення 7 можна переформулювати в термiнах варiацiйних нерiвностей.

Теорема 4. Допустимий потiк через маршрути x∗ буде рiвноважним за Вор-
дропом тодi i тiльки тодi, коли вiн є розв’язком наступної варiацiйної нерiв-
ностi:

⟨C(x∗),x− x∗⟩ ≥ 0 ∀x ∈ X (26)

Де C(x) - вектор-функцiя, що вiдповiдає витратам на шляхах при потоцi x.

Доведення. Нехай виконується умова (25) i x∗ є точкою рiвноваги. Запишемо
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сумарну вартiсть, яку платять всi користувачi на всiх маршрутах:

Ctotal =
k∑

j=1

Cj(x
∗) · x∗j = ⟨C(x∗),x∗⟩

Зафiксуємо шляховi витрати C(x∗). Оскiльки x∗ є точкою рiвноваги, то з умови
(25) слiдує, що ми не можемо зменшити загальнi витрати будь-якими змiнами в
розподiлi користувачiв на маршрутах. Тобто для довiльного iншого допустимого
потоку x маємо:

k∑
j=1

Cj(x
∗) · xj ≥

k∑
j=1

Cj(x
∗) · x∗j ⇒ ⟨C(x∗),x⟩ ≥ ⟨C(x∗),x∗⟩ ⇒

⇒ ⟨C(x∗),x− x∗⟩ ≥ 0

Тепер нехай умова (25). не виконується. Це означає, що iснує пара (y, z) ∈ D

для якої iснують маршрути pi, pj ∈ P(y, z), що:

x∗i > 0 та Ci(x
∗) > Cj(x

∗)

Якщо перемiстити потiк x∗i на маршрут pj, то загальна вартiсть зменшиться на
Ci(x

∗) · x∗i − Cj(x
∗) · x∗i > 0. Тому для результуючого потоку x:

⟨Ci(x
∗),x⟩ > ⟨Ci(x),x

∗⟩ ⇒ ⟨C(x∗),x− x∗⟩ < 0

Отже, умови (25) та (26) еквiвалентнi.

Також можна сформулювати умову рiвноваги в термiнах потокiв через ре-
бра.

Теорема 5. Допустимий потiк через ребра f буде рiвноважним за Вордропом
тодi i тiльки тодi, коли вiн є розв’язком наступної варiацiйної нерiвностi:

⟨c(f),h− f⟩ ≥ 0 ∀h ∈ F (27)

Де c(f) - вектор-функцiя, що вiдповiдає витратам на ребрах при потоцi f .

Доведення. Нехай у нас є довiльнi допустимi шляховi потоки x,y ∈ X та f ,h ∈
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F - вiдповiднi їм допустимi ребернi потоки. Тодi:

⟨c(f),h⟩ =
m∑
i=1

ci(f) · hi =

∣∣∣∣з рiвностi (22)
∣∣∣∣ = m∑

i=1

ci(f)
k∑

j=1

yj · δij =

=
k∑

j=1

yj

m∑
i=1

ci(f) · δij =
∣∣∣∣з рiвностi (23)

∣∣∣∣ = k∑
j=1

yj · Cj(x) = ⟨C(x),y⟩

А це означає, що:

⟨c(f),h− f⟩ ∀h ∈ F ⇐⇒ ⟨C(x∗),x− x∗⟩ ∀x ∈ X

Далi потрiбне нам твердження випливає з теореми 4.

У випадку, коли для функцiї c(f) виконується умова симетричностi її Яко-
бiана:

∂ci
∂fj

=
∂cj
∂fi

∀i, j (28)

то задача (27) еквiвалентна наступнiй оптимiзацiйнiй задачi:

g(f) =
m∑
i=1

∫ fi

0

ci(f) df → min
f∈K

(29)

Умова (28) означає, що вартiсть проїзду на ребрi ai залежить вiд потоку
через ребро aj таким же самим чином, як i вартiсть проїзду на ребрi aj зале-
жить вiд потоку через ребро ai. На практицi такий зв’язок мiж вартостями та
потоками не є гарантованим.

Тепер, коли ми сформулювали задачу знаходження транспортної рiвноваги
в термiнах варiацiйних нерiвностей, можемо застосувати теорiю, розглянути в
роздiлi 2 для аналiзу iснування та єдиностi рiвноваги.

Для початку перевiримо допустимi множини X та F потокiв шляхiв та ребер
на компактнiсть та опуклiсть. Множина X ⊆ Rk

+ задається набором лiнiйних
обмежень (24) тому буде замкненою як перетин скiнченної кiлькостi замкнених
множин. Обмеженiсть X випливає з того, що кожна компонента допустимо-
го потоку невiд’ємна i оскiльки фiгурує в (24), то є обмеженою максимальним
значенням попиту: 0 ≤ xj ≤ max(y,z)∈D d(y, z). Тобто X буде замкненою i обме-
женою, а отже i компактною.
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Тепер перевiримо опуклiсть X. Для цього розглянемо довiльнi x1, x2 ∈ X та
число α ∈ [0, 1] i комбiнацiю x = αx1+(1−α)x2. Оскiльки обидва потоки x1, x2

є допустимими, то вони невiд’ємнi, а отже й x ≥ 0. Залишилося перевiрити
виконання умов (24):

∀(y, z) ∈ D :
∑

pj∈P(y,z)

xj =
∑

pj∈P(y,z)

(
αx1j + (1− α)x2j

)
=

= α
∑

pj∈P(y,z)

x1j + (1− α)
∑

pj∈P(y,z)

x2j = αd(y, z) + (1− α)d(y, z) = d(y, z)

Отже, множина X буде опуклою та компактною, а тому множина F , що
є її лiнiйним перетворенням також буде опуклою i компактною. В результатi,
якщо вимагати вiд функцiй вартостi ребер ci неперервностi, то за теоремою 2
множини розв’язкiв задач (26) та (27) будуть непорожнiми.

Також, якщо для функцiї витрат по ребрах c виконується умова строгої
монотонностi, то за теоремою 3 рiвноважний потiк через ребра буде єдиним.

3.3 Обрахунок рiвноваги

Завдяки теоремам 4 та 5 ми можемо застосувати для пошуку транспортної
рiвноваги розглянутi ранiше чисельнi методи такi як проекцiйний чи метод Кор-
пелевич. Наприклад, якщо ми хочемо знайти рiвноважний потiк через ребра,
то iтерацiя проекцiйного методу прийме вигляд:

f i+1 = PF

(
f i − λc(f i)

)
(30)

В якостi критерiя зупинки алгоритму можна використовувати спiввiдноше-
ння (10), але воно не обов’язково несе в собi якийсь змiст стосовно того, на-
скiльки близьким є наше поточне наближення f i до реальної точки рiвноваги.
Тому розглянемо ще декiлька метрик, якi вводяться з урахуванням специфiки
постановки нашої задачi та є найчастiше вживаними в практичних застосуван-
нях.

Для початку введемо для кожної пари (y, z) ∈ D введемо наступну величи-
ну:

r(y, z) = min
pj∈P(y,z)

Cj (31)
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Дана величина являє собою мiнiмальну вартiсть шляху мiж пунктом походже-
ння y та пунктом призначення z доступну користувачу при певному потоцi.

Першим можливим критерiєм для оцiнки близькостi до положення рiвнова-
ги є так звана вiдносна похибка:

γ =

∑m
i=1 ci · fi∑

(y,z)∈D d(y, z) · r(y, z)
− 1 (32)

В чисельнику виразу (32) маємо загальну вартiсть подорожей в нашiй системi,
а в знаменнику - загальну вартiсть, якщо всi користувачi перейдуть на найкоро-
тший в даний момент для них маршрут. Тоди γ буде вiдношенням надлишкової
вартостi до найменшої загальної вартостi при даному потоцi. Зрозумiло, що γ

дорiвнює нулю тодi i лише тодi, коли ми досягнули положення рiвноваги. Тому,
коли вiдносна похибка стає достатньо близькою до нуля, ми можемо вважати,
що ми пiдiйшли достатньо близько до положення рiвноваги.

Недолiком вiдносної похибки є її безрозмiрнiсть i вiдсутнiсть iнтуїтивної
iнтерпретацiї. Тому також iснує така метрика як середня надлишкова вартiсть
(average excess cost), яку позначимо AEC:

AEC =

∑m
i=1 ci · fi −

∑
(y,z)∈D d(y, z) · r(y, z)∑

(y,z)∈D d(y, z)
(33)

Ця величина являє собою середню рiзницю мiж часом подорожi на фактичному
шляху кожного користувача та часом у дорозi на найкоротшому шляху, досту-
пному цьому користувачу. На вiдмiну вiд вiдносної похибки γ, AEC має такi ж
одиницi як i вартiсть, тому її легше iнтерпретувати.

Ще одна мiра збiжностi, яка напряму пов’язана з поняттям рiвноваги це
максимальна надлишкова вартiсть (maximum excess cost) - MEC. Вона визна-
чається як максимум серед всiх рiзниць мiж вартостями маршрутiв, що зна-
ходяться у використаннi, та мiнiмальними вартостями, доступними кожному
користувачу:

MEC = max
(y,z)∈D

(
max

pj∈P(y,z), xj>0

(
Cj − r(y, z)

))
(34)

Максимальна надлишкова вартiсть часто може бути на кiлька порядкiв вищою
за середню. Недолiком MEC є те, що для її обрахунку необхiдно обов’язково
знати потiк по шляхах, щоб визначити, якi шляхи використовуються, а якi нi.
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Це означає, що при розв’язаннi задачi рiвноваги в термiнах потокiв по ребрах
ми не можемо використовувати MEC у якостi метрики для перевiрки нашого
розв’язку.

4 Застосування моделi на практицi

Для того, що застосувати представлену вище модель для прикладних задач,
нам необхiдна наступна iнформацiя:

1. Данi про топологiю дорiг транспортної мережi

2. Функцiї витрат ребер ci

3. Iнформацiя про вихiднi точки маршрутiв та пункти призначення, а також
кiлькостi подорожуючих мiж кожною такою парою

Найпростiшим серед цього є топологiя мережi: завдяки сучасним засобам
GPS та численним цифровим геолокацiйним базам неважко задати мережу вiд-
повiдну практично до будь-якої мiсцевостi. Наприклад, на Рис. 1 зображено
графове представлення дорiг мiста Київ. З iншими ж двома пунктами ситуа-
цiя куди складнiша i зазвичай для їх задання необхiдно мати певнi додатковi
статистичнi данi. В даному роздiлi буде розглянуто деякi можливi пiдходи до
моделювання функцiй витрат та аналiзу попиту.

4.1 Функцiї витрат

Зазвичай одиницею вартостi подорожi по певному ребру мережi обирають
час, витрачений на подорож. Як було згадано ранiше, в загальному випадку
функцiї ci залежать вiд потокiв по всiх ребрах, а не лише вiд потоку через своє
ребро ai. Припустимо, що нам доступнi спостереження про потоки через ребра
(fk

1 , · · · , fk
m) в рiзнi моменти, а також час, tki необхiдний для проїзду ребра ai.

Тодi, можемо спробувати наблизити функцiю вартостi у виглядi:

ci(f1, · · · , fm) =
m∑
j=1

wij · ĉj(fj) (35)

де ĉj(fj) - певнi заданi моделюючi функцiї.



19

Рис. 1: Топологiя дорожньої мережi Києва

Тодi для кожного ci маємо задачу знаходження невiдомих коефiцiєнтiв wij,
яку можна сформулювати як задачу методу найменших квадратiв:

N∑
k=1

(
ci(f

k
1 , · · · , fk

m)− tki
)2 → min

wi

(36)

Розв’язавши такi задачi для всiх i ми отримаємо певне наближення вектор-
функцiї витрат c(f). Основна проблема полягає в отриманнi даних (fk

1 , · · · , fk
m)

та tki . Якщо потоки через ребра вiдносно просто спостерiгати, встановивши да-
тчики в певних мiсцях мережi, то середнiй час перебування на ребрi вимiряти
складнiше.

Тому в практичних ситуацiях наближення функцiї витрат вiдбувається в
дещо спрощеному варiантi, коли ci залежить не вiд усiх потокiв fj. Найчастiше
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зустрiчається так звана BPR-функцiя:

ci(fi) = f 0
i ·

(
1 + α

(fi
ui

)β)
(37)

де f 0
i - час вiльного проїзду (тобто у випадку, коли мережа незавантажена).

Зазвичай f 0
i буде пропорцiйним до довжини фiзичної дороги, що вiдповiдає

даному ребру. ui - практична мiсткiсть ребра, α, β - параметри, що можуть бути
вiдкалiброванi для конкретної мережi. Якщо нiяких корекцiй не вноситься, то
найчастiше використовуються значення α = 0.15 та β = 4.

Якщо для всiх ребер функцiя витрат визначається як BPR-функцiя (37), де
α > 0, β > 1, то результуюча вектор-функцiя c буде строго монотонною на Rm

+ :

∀f ̸= h ∈ Rm
+ : ⟨c(f)− c(h), f − h⟩ =

m∑
i=1

f 0
i αi

uβi

i

(fβi

i − hβi

i ) · (fi − hi) =

=
m∑
i=1

f 0
i αi

uβi

i

(fi − hi)
2 · (fβi−1

i + fβi−2
i hi + · · ·+ fih

βi−2
i + hβi−1

i ) > 0

Також всi компоненти c будуть неперервно диференцiйовними, а тому такою
буде i сама c, а отже вона буде й лiпшицевою. Тобто, при використаннi BPR-
функцiй ми можемо гарантувати iснування та єдинiсть рiвноважного реберного
потоку задачi транспортної рiвноваги.

Рис. 2: Приклад перехрестя

Спробуємо дещо бiльш узагальнити BPR-функцiю (37). Iдея полягає в при-
пущеннi, що на час подорожi по ребру окрiм його власного потоку значним
чином можуть впливати й потоки сусiднiх ребрах. Наприклад, якщо маємо пе-
рехрестя як на Рис. 2, то дуже великi потоки f3, f4 вплинуть на час проїду по
ребру (1, 2) навiть якщо його власний потiк f1, буде малим.
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Для кожного ребра ai розглянемо множину Ai ребер, що мають одну спiльну
вершину з ai. Тодi можна записати наступну функцiю витрат:

ci(fi) = f 0
i ·

(
1 + α

(fi
ui

)β)
+

∑
aj∈Ai

γjf
µj

j (38)

де γj, µj - параметри, що потрiбно пiдбирати залежно вiд конкретної мережi та
конкретного перехрестя.

4.2 Матриця попиту

Для задання умов (24) нам необхiдно знати множину D ⊆ N × N пар по-
чаткових точок та пунктiв призначення, а також кiлькостi користувачiв, яким
потрiбен маршрут мiж кожною з таких пар. Це можна задати так званою ма-
трицею попиту ∆, де на перетинi y-вого рядка та z-того стовпця знаходиться
кiлькiсть поїздок мiж парою (y, z).

При наближеннi матрицi попиту є два основних пiдходи. Перший полягає
у використаннi демографiчних показникiв та даних соцiальних опитувань для
знаходження поведiнкових закономiрностей людей у виборi пунктiв призначень
їхнiх поїздок. Такий метод може дуже ефективним, бо окрiм матрицi попиту
може дати iнформацiю про певнi майбутнi тренди поведiнки. Але водночас збiр
i коректна обробка достатньої кiлькостi даних можуть бути дуже затратними та
складними. Iнший пiдхiд базується на наближеннi матрицi попиту спираючись
на певний набiр спостережень потокiв по ребрах мережi. Проблема цього спосо-
бу в розмiрностi: кiлькiсть пар початок-призначення зазвичай набагато бiльша
за загальну кiлькiсть ребер мережi. Тому задача визначення матрицi попиту
лише через потоки на ребрах (причому не обов’язково навiть по всiх ребрах)
буде недовизначеною.

Розглянемо метод поєднання обох пiдходiв запропонований в [1]. Iдея поля-
гає а тому, що припускається певне вiдоме початкове наближення ∆∗ отримане
на основi статистичних даних, яке потiм покращується спостереженнями по-
токiв f∗ певної пiдмножини ребер L ⊆ L. Ставиться наступна оптимiзацiйна
задача:

g(∆, f) = Θ ·
∑

(y,z)∈N×N

(
∆yz −∆∗

yz

)2
+ (1−Θ) ·

∑
ai∈L

(
fi − f ∗

i

)2 → min
∆,f

(39)
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де f − рiвноважний потiк для матрицi ∆ (40)

∆yz ≥ 0 ∀(y, z) ∈ N ×N (41)

Функцiя (39) вiдноситься до типу найменших квадратiв i уособлює спробу мiнi-
мiзувати вiдхилення результуючої матрицi попиту вiд початкового наближення
i вiдхилення отриманого рiвноважного потоку вiд спостережень. Множник Θ

можна трактувати як рiвень довiри до початкового наближення ∆∗. Наприклад
якщо ∆∗ було отримано на основi великої репрезентативної вибiрки, а данi про
потоки f∗ не дуже точнi, то доцiльно брати Θ близьким до 1.

Як можна помiтити, завдяки умовi (40) f можна вважати функцiєю вiд ∆.
При цьому, як було згадано у роздiлi 3.2, за певних обмежень на функцiї варто-
стi ребер ci кожнiй матрицi попиту вiдповiдає унiкальне значення рiвноважного
потоку. Тому цiльова функцiя в (39) буде лише функцiєю вiд ∆. Тодi можна
записати її частиннi похiднi по всiх елементах матрицi попиту:

∂g

∆yz
= 2Θ(∆yz −∆∗

yz) + 2(1−Θ)
∑
ai∈L

(fi − f ∗
i )

∂fi
∂∆yz

(42)

Частиннi похiднi ∂fi
∂∆yz

вiдображають чутливiсть рiвноважного потоку до змiн в
матрицi попиту. Детальний спосiб їх обрахунку було розглянуто в [1]. Вирази
(42) дають нам можливiсть обрахунку ∇g, що дозволяє застосувати градiєнтний
спуск для пошуку ∆:

1. Задаємо початкове наближення ∆0 = ∆∗ та крок λ.

2. Знаходимо рiвноважний потiк f , що вiдповiдає ∆n.

3. Обраховуємо градiєнт в ∆n за формулами (42).

4. Обчислюємо нове наближення:

∆n+1 = PRK
+
(∆n − λ∇g(∆n)) (43)

5. Якщо ∆n+1 нас влаштовує, то зупиняємось. Iнакше збiльшуємо n на 1 та
повертаємось на крок 2.
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5 Обчислювальнi експерименти

В даному роздiлi ми протестуємо роботу алгоритмiв, розглянутих в роздiлi
2.2 для задач пошуку транспортної рiвноваги рiзних масштабiв. Тестування
вiдбувалося на системi з процесором Intel Core i7-7700HQ частотою 2.8 ГГц.

Програмне забезпечення розроблялось на мовi програмування Python з ви-
користанням бiблiотеки numpy для обчислень, бiблiотеки networkx для роботи з
графовим представленням транспортної мережi та бiблiотеки pandas для оброб-
ки вхiдних даних.

5.1 Мережа Браєса

Рис. 3 Рис. 4

Для початку перевiримо, як працюватимуть класичнi алгоритми розв’язання
варiацiйних нерiвностей для простої задачi з гарно вiдомим точним розв’язком.
А саме розглянемо мережi з парадоксу Браєса, зображенi на Рис. 3 та Рис. 4.

Функцiї витрат ребер мають наступний вигляд:

ca(fa) = 10fa cb(fb) = fb + 50 cc(fc) = fc + 50

cd(fd) = 10fd ce(fe) = fe + 10

Пара джерело-призначення одна - (1, 4) та d(1, 4) = 6 з двома шляхами p1 =

(a, c), p2 = (b, d) в першому випадку та додатковим шляхом p3 = (a, e, d) в
другому випадку.
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Для першої мережi вiдомий рiвноважний потiк через шляхи буде x∗1 =

3, x∗2 = 3 з вiдповiдними вартостями маршрутiв C1 = 83, C2 = 83.
Для другої ж мережi рiвноважний потiк через шляхи матиме вигляд x∗1 =

2, x∗2 = 2 x∗3 = 2 з вiдповiдними вартостями маршрутiв C1 = 92, C2 = 92, C3 =

92. Парадоксальнiсть полягає в тому, що при додаваннi нового шляху до мережi
витрати користувачiв на вже iснуючих шляхах збiльшилися.

Рис. 5 Рис. 6

На Рис. 5 та Рис. 6 зображено результати роботи декiлькох чисельних алго-
ритмiв для обох варiантiв мережi. В першому випадку за 20 iтерацiй отримуємо
наближення рiвноважного потоку по шляхах x11 = 3.00013 x12 = 2.99986, а в
другому - x21 = 2.00008 x22 = 1.99996 x23 = 1.99996. Тобто як бачимо, класичнi
алгоритми працюють i швидко досягають непоганої точностi.

5.2 Мережа Sioux Falls

У цьому пiдроздiлi ми розглянемо роботу класичних алгоритмiв на мережi
Sioux Falls. Ця мережа є однiєю з найстарiших нетривiальних тестових мереж,
що використовувалася у якостi прикладу в багатьох публiкацiях. Однiєю з пер-
ших робiт, де було детально описано Sioux Falls є [12]. В рiзних авторiв в рiзнi
роки з’являлися дещо рiзнi варiанти цiєї мережi. Ми будемо використовувати
данi, що є вiльно доступними для дослiджень, взятi з [7].

Мережа складається з 24 вузлiв та 76 ребер. Також вона мiстить 528 пар
початок-призначення з загальною кiлькiстю поїздок 360,600. Якщо розглядати
всi можливi маршрути мiж кожною парою початок-призначення, то отримана
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Рис. 7: Обчислений оптимальний потiк для мережi Sioux Falls

кiлькiсть маршрутiв буде близькою до 1.6 мiльйона. Оскiльки кiлькiсть шля-
хiв напряму пов’язана з розмiрнiстю нашої задачi, то для спрощення обчислень
було зроблено деякi припущення. А саме: довжина маршруту не перевищує дi-
аметра мережi; для кожної пари початок-призначення доступними є не бiльше
5 маршрутiв, якi обираються як найкоротшi за часом вiльного проїзду. На Рис.
7 можна побачити результуючi ребернi потоки, обчисленi проекцiйним алгори-
тмом.

На Рис. 8 та Рис. 9 зображено метрику максимальної надлишкової вартостi
MEC для рiзних алгоритмiв за 150 та 1000 iтерацiй вiдповiдно. Як бачимо ди-
намiка змiни MEC схожа для всiх алгоритмiв: гладке зменшення з наявнiстю
декiлькох рiзких стрибкiв i поступова збiжнiсть до 0.

Можна помiтити, що деякi алгоритми збiгаються набагато швидше за iншi.
Проте варто зазначити, що в даному випадку величина кроку λ було взята
рiзною для кожного алгоритму та була визначена емпiрично на основi багатьох
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Рис. 8 Рис. 9

запускiв як максимальне значення, для, якого вiдповiдний алгоритм збiгається.
В таблицi 1 наведено данi про результати роботи кожного алгоритму пiсля

2500 iтерацiй, а також використанi значення λ. Значення часу роботи було взято
середнiми за 20 запускiв.

Аглгоритм Проекцiйний Корпелевич Попова Цзена З вiдбиттям
λ 4.5 0.135 1.5 0.05 0.65
γ 1.82 · 10−9 3.54 · 10−3 9.62 · 10−6 1.73 · 10−2 2.73 · 10−4

AEC 3.83 · 10−8 7.45 · 10−2 2. · 10−4 3.76 · 10−1 5.76 · 10−3

MEC 4.72 · 10−6 3.64 1.55 · 10−2 20.1 6.21 · 10−1

Час роботи, с 96 150 140 110 105

Табл. 1

Можна помiтити, що метод Цзена з двома обчисленнями цiльової функцiї та
однiєю проекцiєю працює не набагато повiльнiше за проекцiйний. В свою чергу
методи Попова та Корпелевич, що вiдрiзняються на одне обчислення функцiї
вартостi теж потребують майже однакового часу на виконання. Це говорить про
те, що в данiй реалiзацiї для задачi такого масштабу операцiя проектування на
допустиму множину є коштовнiшою за обчислення функцiї витрат.

Також було проведено експеримент з однаковими значеннями параметра λ

для всiх алгоритмiв. Результати зображено на Рис. 10. Як бачимо в такому
випадку на початку лише метод Цзена вiдстає вiд iнших методiв, що дають
практично iдентичний результат, а пiсля 300 iтерацiй всi алгоритми починають
давати однаковий результат.
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Рис. 10

6 Висновки

Варiацiйнi нерiвностi є потужним iнструментом для побудови формальних
математичних моделей для багатьох задач i в тому числi для задачi транспорт-
ної рiвноваги. Вони не лише дають можливiсть строго охарактеризувати iнтуї-
тивнi процеси, за якими утворюється, а й допомагають знайти умови iснування
та єдиностi рiвноважних потокiв.

Разом з тим застосування таких моделей на практицi потребує наявностi
великих об’ємiв даних для точного наближення параметрiв моделi, таких як
функцiї вартостi чи матриця попиту. Або ж необхiдно робити певнi спрощуючi
припущення, нехтуючи певними факторами.

При роботi з реальними транспортними мережами було виявлено, що всi
класичнi алгоритми чисельного розв’язання варiацiйних нерiвностей працюють
i для задачi транспортної рiвноваги. Найкраще для розглянутих задач i в швид-
костi збiжностi, i в швидкодiї себе проявив найпростiший проекцiйний алгоритм,
хоча для iнших мереж з iншими функцiями вартостi ребер його збiжнiсть не є
гарантованою. Тому екстраградiєнтнi алгоритми, такi як Корпелевич, не потрi-
бно повнiстю вiдкидати з розгляду.

Також для всiх алгоритмiв було помiчено схожу динамiку роботи: вони
швидко забезпечують вiдносно непогане в термiнах метрики MEC наближен-
ня, але з часом швидкiсть збiжностi падає. Тому для досягнення дуже великої
точностi можливо є сенс розглянути бiльш специфiчнi методи, що враховували
б конкретнi особливостi транспортної задачi.
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Подальшi дослiдження можуть включати в себе перевiрку роботи методiв
розв’язання варiацiйних нерiвностей для бiльших мереж. Але враховуючи роз-
мiри реальних транспортних мереж, якi можуть мiстити десятки тисяч вершин
та ребер, важко передбачити практичнiсть застосування даного пiдходу без за-
стосування додаткових обчислювальних потужностей.
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