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ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
 

Розглядаються методи рішення задачі знаходження найкоротшого шля-

ху. Запропоновано математичну модель визначення ймовірності потрап-

ляння в ДТП між пунктами відправлення й прибуття, що є функцією ві-

дразу трьох часових характеристик. 
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Рассматриваются методы решения задачи нахождения кратчайшего пу-

ти. Предложена математическая модель определения вероятности попа-

дания в ДТП между пунктами отправления и прибытия, что является 

функцией сразу трех временных характеристик. 
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временная характеристика. 
 

The methods of solving the problem of finding the shortest path. A 

mathematical model to determine the probability of contact with an accident 

between the origin and destination, which is a function of three time 

characteristics. 
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Незважаючи на велику кількість вітчизняних та закордонних розро-

бок з напрямку оцінки безпеки дорожнього руху для подальшого визначення 

рівня аварійності на транспортних мережах, на сьогодні існує проблема ви-

значення ймовірності виникнення ДТП з окремим учасником дорожнього ру-

ху у визначених дорожніх умовах в певний період часу. 

Вирішення цього питання дозволить в подальшому використовувати ймо-

вірність виникнення ДТП, як критерій побудови найбільш безпечного марш-

руту при пересуванні із пункту відправлення до пункту прибуття. 

Знаходження оптимального маршруту відбувається на графі, де верши-

нами є транспортні вузли (перехрестя вулиць та доріг), а дугами – ділянки 

доріг. Враховуючи особливості побудови графа [1-2], можна виділити насту-

пні їх типи: 

1) неорієнтований граф; 

2) орієнтований граф; 

3) змішаний граф; 

4) ізоморфний граф. 
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Залежно від  типу графа існують й різні методи його рішення [1-3], а саме: 

1) алгоритм А
*
; 

2) алгоритм В
*
; 

3) алгоритм Дейкстри; 

4) алгоритм Беллмана – Форда; 

5) алгоритм Джонсона; 

6) алгоритм пошуку в ширину та глибину; 

7) алгоритм двонаправленого пошуку; 

8) алгоритм по першому найкращому співпадінню; 

9) алгоритм Флойда – Уоршелла; 

10) алгоритм Данцига; 

11) алгоритм Левіта; 

12) алгоритм Штейнера; 

13) алгоритм Мінті. 

Всі перелічені вище алгоритми використовуються для рішення задачі зна-

ходження найкоротшого шляху. Для цього дугам графа присвоюється вага, 

якою може бути або відстань, або час, або вартість (витрати). В такому випа-

дку граф стає зваженим і його рішення полягає у пошуку мінімального шляху 

між усіма вершинами по обраному критерію. 

Найбільш простим методом пошуку мінімального шляху є алгоритм Дей-

кстри, який полягає у знаходженні найкоротшої відстані від однієї вершини 

графа до всіх інших. Пошук відбувається до кінця відвідування усіх вершин. 

Вдосконаленням даного методу став алгоритм А
*
, що врахував евристич-

ну функцію „відстань + вартість”, який потім став частиною узагальненого 

алгоритму двонаправленого пошуку.   

Відповідно алгоритми пошуку в ширину та глибину відрізняються тим, 

що в першому випадку пошук відбувається рівень за рівнем, в другому – гіл-

ка за гілкою.   

Іншим різновидом є пошук по першому найкращому співпаданню, де по-

шук відбувається у порядку важливості, використовуючи чергу пріоритетів.   

На відміну від алгоритму Дейкстри, алгоритм Беллмана-Форда може ви-

рішувати задачу пошуку найкоротшого шляху у зваженому графі із дугами, 

що мають від'ємні значення ваги. 

Для знаходження найкоротшого шляху між парами вершин зваженого 

орієнтованого графа з додатними й від'ємними значеннями ваги дуг був за-

пропонований алгоритм Джонсона. Але цей алгоритм не працює, якщо є цик-

ли з від'ємними значеннями ваги. 

Одним із методів динамічного програмування знаходження найкоротшої 

відстані між усіма вершинами зваженого орієнтованого графа є алгоритми 

Флойда – Уоршелла.  
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Іншим порядком виконання операції методу Флойда – Уоршелла, але для 

знаходження найкоротших шляхів до усіх вершин планарного направленого 

графа, став алгоритм Данцига. 

Перелічені вище методи пошуку оптимального маршруту жодним чином 

не використовували у якості ваги – ймовірність виникнення ДТП. Складність 

полягає у тому, що сума ймовірностей не повинна бути більше одиниці. 

Тому необхідно, по-перше, визначити, яким чином будуть взаємодіяти 

між собою ймовірності, а, по-друге, визначити методи й алгоритм пошуку 

оптимального маршруту. 

Оптимальним шляхом, з точки зору перевезення небезпечних вантажів, 

є такий маршрут руху транспортного засобу, що проходить по елементах ву-

лично-дорожньої мережі із забезпеченням максимальної безпеки руху за об-

раним критерієм. Додатковим обмеженням при виборі маршруту є визначе-

ний перелік вулиць та доріг, де можливе перевезення небезпечних вантажів. 

Для вирішення задачі визначення оптимального шляху перевезення небезпе-

чних вантажів необхідно:  

1) визначити числові значення ймовірностей потрапляння в ДТП, для чо-

го: 

- визначити дорожні умови; 

- визначити характеристики транспортних потоків; 

2) побудувати зважений оргграф транспортної мережі; 

3) розробити алгоритм побудови оптимального маршруту із урахуванням 

обмежень, пов'язаних із особливостями вулично-дорожньої мережі. 

Особливість першого пункту полягає в тому, що ймовірність потрапляння 

в ДТП між пунктами відправлення й прибуття є функцією відразу трьох ча-

сових характеристик, а саме: 

( )рТдij fP τττ ,,= ,   (1) 

де 
ijP  – ймовірність потрапляння в ДТП при проїзді між пунктами i  та j ;                

дτ  – характеристика по годинам доби; 
Тτ – характеристика по днях тижня; 

рτ  – характеристика по місяцях року. 

Визначення значень ймовірностей залежно від  часових характеристик ві-

дбувається за допомогою побудови матриці (табл.). 

Особливість другого пункту полягає в тому, що елементами транспортної 
мережі є перехрестя вулиць та доріг. В орієнтованому графі транспортної ме-
режі це вершини. Зазвичай, при побудові оптимального маршруту вагою ве-
ршини нехтують, вважаючи її точкою. Стосовно забезпечення безпеки пере-
везення небезпечних вантажів цим нехтувати не можна, тому що від напрям-

ку руху (прямо, ліворуч, праворуч) залежить загальна оцінка ймовірності по-

трапляння в ДТП. 

Таким чином, кожна вершина повинна бути представлена як окремий орі-
єнтований граф, де вершинами будуть зони початку перехрестя, а дугами – 

напрямки роз'їзду транспортних засобів.  
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Таблиця  

Матриця визначення ймовірності потрапляння в ДТП залежно від   

години доби, дня тижня та місяця року 

Година 

доби, 
дτ  

День тижня, 
Тτ  Місяць 

року, 
рτ  

1 2 3 ……. k 

1 
111

ijP  121

ijP  131

ijP  ……. 
11k

ijP  1 

2 
212

ijP  222

ijP  232

ijP  ……. 
22k

ijP  2 

. . . .  . . . 

m 
nm

ijP 1  nm

ijP 2  nm

ijP 3  ……. 
mkn

ijP  n 
 

Останнім етапом є розробка алгоритму побудови оптимального маршру-

ту. Відмінністю запропонованого критерію – ймовірності потрапляння в ДТП 

– є його математичні властивості. Відомо, що в усіх алгоритмах пошуку оп-

тимального маршруту використовується залежність 

[ ]iji
мережіji

j xyy +=
∈),(
min ,          (2) 

де j  – пункт прибуття; i  – пункт відправлення; ijx – критерій оптимізації 

(відстань, час та ін.). 

Якщо використовувати, у якості критерію ймовірність, то необхідно до-

тримуватися умови 

.1
1

=∑
=

n

і
ір

            (3) 

Тому в теорії ймовірностей, для рішення подібних задач використовується 
наступна залежність [4]: 

)1......().........1()1()1(1 321 nрррр −−⋅−⋅−− ,         (4) 

де )1( р−  – ймовірність успішного результату. 

Визначивши ймовірності виникнення ДТП на елементах вулично-

дорожньої мережі, необхідним є отримання оптимального маршруту. Для чо-

го, врахувавши залежність (4), необхідно побудувати алгоритм визначення 
найбезпечнішого маршруту перевезення небезпечних вантажів. 
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