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3. Суть розробки, основні  

Розроблено нові методи керування динамічними та статичними потоками у 
мережах, які ґрунтуються на застосуванні теорії диференціальних ігор та методів 
оптимізації. Побудовано ефективні методи розв'язування задачі утримання для широких 
класів лінійних ігор. Введено поняття інваріантних множин для лінійних диференціальних 
та різницевих ігор утримання, і побудовано мінімальні та максимальні інваріантні 
множини, з будь-якої точки яких можливий розв’язок задачі утримання в умовах 
невизначеності. Динаміку описано лінійними рівняннями для дискретного та 
неперервного випадків.  

Проведено дослідження потоків у мережах з узагальненим законом Кірхгофа. 
Розглянуто стаціонарні та динамічні потоки. У рамках сформульованих моделей 
розв‘язуються такі важливі прикладні задачі як керування транспортом води в 
зрошувальних системах або газу в магістральних трубопроводах. 

Розроблено нові ефективні методи знаходження оптимальних потоків на основі 
зміни структури графу шляхом заміни циклу в графі зірковим підграфом. 

Ефективність запропонованого підходу забезпечується за рахунок зменшення 
кількості обчислень, коли замість невідомих потоків варіюються параметричні змінні, 
кількість яких дорівнює кількості замкнених циклів мережі. Наприклад, загальна довжина 
газопроводів України складає 35,6 тисяч км (більше 200 ділянок), у той же час українська 
газотранспортна система містить лише 6 замкнених циклів. 

Додаткове підвищення ефективності потокорозподілення у запропонованих 
методах досягається за рахунок оптимального перерозподілу навантаження джерел.  

Зауважимо, що загальний характер закономірностей, що досліджуються, дозволяє 
застосовувати викладені методи для розрахунку довільних розподільчих систем.  

Разработаны новые методы управления динамическими и статическими потоками в 
сетях, которые основаны на использовании теории дифференциальных игр и методов 
оптимизации. Построены эффективные методы решения задачи удержания для широких 
классов линейных игр. Введено понятие инвариантных множеств для линейных 
дифференциальных и разностных игр удержания, и построены минимальные и 
максимальные инвариантные множества, из любой точки которых возможно решение 
задачи удержания в условиях неопределенности. Динамика описана линейными 
уравнениями для дискретного и непрерывного случаев.  

Проведено исследование потоков в сетях с обобщенным законом Кирхгофа. 
Рассмотрены стационарные и динамические потоки. В рамках сформуливанных моделей 



решаются такие важные прикладные задачи как управление транспортом воды в 
оросительных системах или газа в магистральных трубопроводах. 

Разработаны новые эффективные методы нахождения оптимальных потоков на 
основе изменения структуры графа путем замены цикла в графе звездочным подграфом. 

Эффективность предложенного подхода обеспечивается за счет уменьшения 
количества вычислений, когда вместо неизвестных потоков варьируются параметрические 
переменные, количество которых равняется количеству замкнутых циклов сети. 
Например, общая длина газопроводов Украины составляет 35,6 тысяч км (более 200 
участков), в то же время украинская газотранспортная система содержит только 6 
замкнутых циклов. 

Дополнительное повышение эффективности потокораспределения в предложенных 
методах достигается за счет оптимального перераспределения нагрузки источников.  

Общий характер исследуемых закономерностей позволяет применить 
разработанные методы для расчета произвольных распределительных систем.  

Research objective is development of new methods for control of dynamic and static 
flows in networks which based on application of differential games theory optimization methods. 
Investigation object  is models and methods for distribution optimization of  dynamic and static 
flows in networks with application of differential games theory.  Effective methods of constraint 
problem solving for a wide linear games classes have been constructed. The notion of invariant 
sets for linear differential and difference games of constraint is introduced, the maximum and the 
minimum invariant sets have been constructed. Flows investigation in networks with generalised 
Kirchhoff's law is made. Stationary and dynamical flows are considered. New effective methods 
for research of optimal flows on the basis of graph structure change are developed. 
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галузях техніки та економіки. Результати з теорії ігор можна використовувати для 
керування різними технологічними процесами, зокрема, для керування рухом води у 
зрошувальних системах і рухом газу у газопроводах, а також рухом будь-якого продукту. 
Задачі розподілу у мережах виникли при розв’язуванні задач газорозподілу у 
магістральних трубопроводах і зрошувальної води між споживачами, що робить 
доцільним застосування отриманих результатів у цих галузях 
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Задачі розподілу у мережах можуть використовуватись у науково-дослідних і 
проектних інститутах Української академії аграрних наук, зокрема, в Інституті 
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ММетодиетоди оптимоптимізаціїізації длядля нелінійнихнелінійних задачзадач розподілурозподілу
потоківпотоків уу розподільчихрозподільчих мережахмережах зз перерозподіломперерозподілом

навантаженнянавантаження джерелджерелпостачанняпостачання продуктупродукту

МатематичнийМатематичний описопис потокорозподіленняпотокорозподілення уу
виглядівигляді нелінійнихнелінійних оптимізаційнихоптимізаційних задачзадач зз
інтегральнимиінтегральними цільовимицільовими функціямифункціями
дозволяєдозволяє охопитиохопити достатньодостатньо широкийширокий
спектрспектр розподільчихрозподільчих мережмереж, , алеале припри
розрахункахрозрахунках вимагаєвимагає застосуваннязастосування
ефективнихефективних методівметодів нелінійногонелінійного
програмуванняпрограмування
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НаНа відмінувідміну відвід лінійнихлінійних транспортнихтранспортних задачзадач, , задачізадачі оптимізаціїоптимізації
енергетичнихенергетичних системсистем можутьможуть матимати різноманітнірізноманітні нелінійнінелінійні цільовіцільові
функціїфункції, , щощо обумовлюєобумовлює широкийширокий вибірвибір методівметодів їхїх розрахунківрозрахунків..

ОдинОдин зз можливихможливих підходівпідходів –– зведеннязведення вихідноївихідної задачізадачі додо задачізадачі
значнозначно меншоїменшої розмірностірозмірності. . НелінійнаНелінійна задачазадача розподілурозподілу потоківпотоків, , 
невідомиминевідомими якоїякої єє потокипотоки вздовжвздовж ділянокділянок мережімережі, , зводитьсязводиться додо
задачізадачі безбез обмеженьобмежень, , розмірністьрозмірність якоїякої залежитьзалежить відвід кількостікількості
замкненихзамкнених циклівциклів мережімережі. . ДляДля розврозв’’язанняязання цієїцієї задачізадачі невеликоїневеликої
розмірностірозмірності застосовуютьсязастосовуються ефективніефективні методиметоди нелінійногонелінійного
програмуванняпрограмування

 

ОптимальнийОптимальний перерозподілперерозподіл джерелджерел тата стоківстоків

 УУ вузлахвузлах графаграфа задаютьсязадаються функціїфункції споживанняспоживання, , щощо єє абоабо
константамиконстантами ((замовленнязамовлення споживачівспоживачів) ) абоабо зміннимизмінними ((подачаподача
продуктупродукту зз різнихрізних джерелджерел). ). ПотрібноПотрібно визначитивизначити такийтакий планплан
розподілурозподілу потоківпотоків вздовжвздовж мережімережі, , щощо заза рахунокрахунок можливогоможливого
перерозподілуперерозподілу навантаженнянавантаження джерелджерел задовольнитьзадовольнить
споживачівспоживачів зз найменшиминайменшими загальнимизагальними витратамивитратами..

 ГарантованеГарантоване існуванняіснування розврозв’’язкуязку єє важливимважливим моментоммоментом
розврозв’’язанняязання будьбудь якоїякої складноїскладної прикладноїприкладної проблемипроблеми. . 
ПропонуєтьсяПропонується математичнаматематична модельмодель розрахункурозрахунку розподільчихрозподільчих
мережмереж зз модифікованоюмодифікованою системоюсистемою неперервностінеперервності, , щощо
дозволяєдозволяє гарантованогарантовано отриматиотримати оптимальнийоптимальний розврозв’’язокязок..
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