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Luồng vận tải:
 Định nghĩa: Mạng vận tải là một đồ thị có hướng,

không có khuyên và có trọng số G=(V,E) với V={v0,
v1, ..., vn} thoả mãn:

1)Mỗi cung eE có trọng số m(e) là một số nguyên không
âm và được gọi là khả năng thông qua của cung e.

2) Có một và chỉ một đỉnh v0 không có cung đi vào, tức
là deg-(v0)=0. Đỉnh v0 được gọi là lối vào hay đỉnh
phát của mạng.

3) Có một và chỉ một đỉnh vn không có cung đi ra, tức là
deg+(vn)=0. Đỉnh vn được gọi là lối ra hay đỉnh thu của
mạng.

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Luồng vận tải:
 Định nghĩa: Để xác định lượng vật chất chuyển qua

mạng vận tải G=(V,E), người ta đưa ra khái niệm
luồng vận tải và được định nghĩa như sau:

Hàm ϕ xác định trên tập cung E và nhận giá trị nguyên
được gọi là luồng vận tải của mạng vận tải G nếu ϕ
thoả mãn:

1)ϕ(e) ≥ 0, e  E.
2)  v  V; v ≠ v0; v ≠ vn

-(v) = {e  E; e có đỉnh cuối là v}
+(v) = {e  E; e có đỉnh đầu là v}

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Luồng vận tải:
3) ϕ(e) ≤ m(e), e  E.
Ta xem ϕ(e) như là lượng hàng chuyển trên cung

e=(u,v) từ đỉnh u đến đỉnh v và không vượt quá khả
năng thông qua của cung này.

4)

Đại lượng ϕvn (ký hiệu là ϕn ) được gọi là luồng qua
mạng, hay cường độ luồng tại điểm vn hay giá trị của
luồng ϕ. Bài toán đặt ra ở đây là tìm ϕ để ϕvn đạt giá
trị lớn nhất, tức là tìm giá trị lớn nhất của luồng.

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Luồng vận tải:
Định nghĩa: Cho mạng vận tải G=(V,E) và A  V.

Ký hiệu: Γ−(A)={(u,v)E | vA, u∉A},

Γ+(A)={(u,v)E | uA, v∉A}.
Đối với tập cung M tuỳ ý, đại lượng
được gọi là luồng của tập cung M.

Hệ quả: Cho ϕ là luồng của mạng vận tải G=(V,E) và
A  V \{v0,vn}. Khi đó: ϕ(Γ−(A))=ϕ(Γ+(A)).

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Cho mạng vận tải G=(V,E). Hãy tìm luồng ϕ để đạt
ϕvn max trên mạng G.

 Định nghĩa: Cho A  V là tập con tuỳ ý không
chứa lối vào v0 và chứa lối ra vn. Tập Γ−(A) được
gọi là một thiết diện của mạng vận tải G.

Đại lượng

được gọi là khả năng thông qua của thiết diện Γ−(A)

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Định nghĩa: Cung e trong mạng vận tải G với luồng
vận tải ϕ được gọi là cung bão hoà nếu
ϕ(e)=m(e).

Luồng ϕ của mạng vận tải G được gọi là luồng đầy
nếu mỗi đường đi từ v0 đến vn đều chứa ít nhất
một cung bão hoà.

Ta thấy: nếu luồng ϕ trong mạng vận tải G chưa đầy
thì nhất định tìm được đường đi α từ lối vào v0

đến lối ra vn không chứa cung bão hoà. Khi đó ta
nâng luồng ϕ thành ϕ’ như sau:
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Khi đó ϕ’ cũng là một luồng, mà giá trị của nó là:
ϕ’n = ϕn +1 > ϕn.

Như vậy, đối với mỗi luồng không đầy ta có thể
nâng giá trị của nó và nâng cho tới khi nhận được
một luồng đầy.

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Thuật toán Ford-Fulkerson: Để tìm luồng cực đại
của mạng vận tải G, xuất phát từ luồng tuỳ ý ϕ
của G, rồi nâng luồng lên đầy, sau đó áp dụng
thuật toán Ford-Fulkerson theo 3 bước:

Bước 1 (đánh dấu ở đỉnh của mạng): Lối vào v0

được đánh dấu bằng 0.
1) Nếu đỉnh vi đã được đánh dấu thì ta dùng chỉ số

+i để đánh dấu cho mọi đỉnh y chưa được đánh

dấu mà (vi,y)E và cung này chưa bão hoà
(ϕ(vi,y)<m(vi,y)).

2) Nếu đỉnh vi đã được đánh dấu thì ta dùng chỉ số
−i để đánh dấu cho mọi đỉnh z chưa được đánh

dấu mà (z,vi)E và luồng của cung này dương
(ϕ(z,vi)>0).
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Thuật toán Ford-Fulkerson:
Nếu ta đánh dấu được tới lối ra vn thì trong G  giữa v0

và vn một xích α, mọi đỉnh đều khác nhau và được
đánh dấu theo chỉ số của đỉnh liền trước nó (chỉ sai
khác nhau về dấu). Khi đó chắc chắn ta nâng được
giá trị của luồng.

Bước 2 (nâng giá trị của luồng): Ta đặt:
ϕ’(e) = ϕ(e), nếu e∉α,
ϕ’(e) = ϕ(e)+1, nếu eα được định hướng theo chiều

của xích α đi từ v0 đến vn,
ϕ’(e) = ϕ(e)−1, nếu eα được định hướng ngược với

chiều của xích α đi từ v0 đến vn.
Lặp lại một vòng mới. Vì khả năng thông qua của các

cung đều hữu hạn, nên quá trình phải dừng lại sau
một số hữu hạn bước.
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Thuật toán Ford-Fulkerson:
Bước 3:
Nếu với luồng ϕ0 bằng phương pháp trên ta không

thể nâng giá trị của luồng lên nữa, nghĩa là ta
không thể đánh dấu được đỉnh vn, thì ta nói rằng
quá trình nâng luồng kết thúc và ϕ0 đã đạt giá trị
cực đại, đồng thời gọi ϕ0 là luồng kết thúc.

 Định lý (Ford-Fulkerson): Trong mạng vận tải
G=(V,E), giá trị lớn nhất của luồng bằng khả năng
thông qua nhỏ nhất của thiết diện, nghĩa là:

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI
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Ví dụ: Cho mạng vận tải với khả năng thông qua
được đặt trong khuyên tròn, luồng được ghi trên
các cung. Tìm luồng cực đại của mạng này.
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Luồng ϕ có đường đi (v0,v4), (v4,v6), (v6,v8) gồm các cung
chưa bão hoà nên nó chưa đầy. Do đó có thể nâng luồng
của các cung này lên một đơn vị, để được ϕ1.

Do mỗi đường xuất phát từ v0 đến v8 đều chứa ít nhất một
cung bão hoà, nên luồng ϕ1 là luồng đầy. Song nó chưa
phải là luồng cực đại.

Áp dụng TT Ford-Fulkerson để nâng luồng ϕ1.
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Xét xích α=(v0, v4, v6, v3, v7, v8). Quá trình đánh dấu từ
v0 đến v8 để có thể nâng luồng ϕ1 lên một đơn vị
bằng cách biến đổi luồng tại các cung thuộc xích α
được đánh dấu. Sau đó ta có luồng ϕ2.
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Tương tự, xét xích β=(v0, v1, v5, v2, v6, v3, v7, v8). Nâng
luồng ϕ2 lên một đơn vị, sau đó ta có luồng ϕ3.

V0
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Tiếp theo ta chỉ có thể đánh dấu được đỉnh v0 nên
quá trình nâng luồng kết thúc và ta được giá trị
của luồng cực đại là:

ϕ3
v8 = 6+12+8 = 26.

Mặt khác, thiết diện nhỏ nhất Γ−(A)
với A={v1, v2, ..., v8}
là Γ− (A)={(v0,v1), (v0,v2), (v0,v3), (v0,v4)}.

CHƯƠNG VI BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI




