
Capítol 3

Jocs de demanda

En aquest capítol presentem l'anàlisi formal del model que volem estudiar.
Així, el que farem serà estudiar des del punt de vista de la teoria de jocs coo-
peratius el problema del repartiment dels costos entre els diferents membres
d'un consorci.

3.1 El problema de demanda

En aquesta secció es presenta un model que té per intenció el fet de donar
respostes a l'assignació de costos, esdevinguts per l'adquisició conjunta de
revistes, entre un conjunt d'universitats. Aquest problema concret es gene-
ralitza per a totes aquelles situacions en les què un grup d'agents realitzen
una adquisició de forma conjunta.

El problema es planteja inicialment des de dues vessants: la banda de
la demanda dels béns i la banda de l'oferta. En el nostre cas, el model es
centra exclusivament en la part de la demanda, és a dir, en els compradors
dels béns. El fenomen cooperatiu es fa efectiu quan aquest aporta un estalvi
respecte a l'acció individual. L'objectiu �nal és donar respostes a com els
compradors han de procedir en el repartiment dels costos d'adquisició. La
vessant de l'oferta dels productes la suposem disponible en el mercat. Els
compradors s'hi adrecen i adquireixen els béns, amb els preus que ha �xat
prèviament el venedor.

Abans de de�nir els jocs de demanda, il·lustrarem mitjançant un parell
d'exemples el fenomen econòmic que intentem analitzar.
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Exemple 3.1. Considerem les universitats A, B i C. Les universitats acor-
den cooperar en l'adquisició via electrònica d'unes revistes cientí�ques. Cadas-
cuna de les universitats anuncia les revistes en les quals està interessada.
Així, la universitat A vol adquirir les revistes W, X i Y, la B vol X i Y i
la C vol X i Z. Suposem que aquestes revistes formen part de l'oferta d'un
mateix editor. L'editorial subministra la informació completa sobre les tari-
fes anuals que han de fer efectives per l'accés a les citades revistes. Aquests
preus depenen del nombre d'universitats que s'hi abonen, i es recullen en la
següent taula:

1 2 3

W 10 18 26
X 5 10 14
Y 20 20 20
Z 15 30 45

Les universitats calculen quina és la quantitat que han d'abonar per
l'adquisició conjunta. En la taula estan assenyalats en lletra tipogràfica
els preus que han de satisfer per cada revista un cop s'han �xat les demandes
de les universitats. Així, amb els seus desitjos:

c(ABC) = 10 + 14 + 20 + 15 = 59.

Si les tres universitats decideixen cooperar, c(ABC) seria la quantitat
que haurien d'abonar a l'editorial. La distribució d'aquesta xifra entre les
universitats és el problema a resoldre. Cal observar que en aquest planteja-
ment s'hi inclouen també aquelles revistes que únicament tenen un deman-
dant, ja que ens plantegem el repartiment del montant global.

Si cadascuna de les universitats s'hi adreça individualment ha de pagar el
preu indicat en la primera columna per aquelles revistes que necessita. Així,
A paga 35 u.m., B paga 25 u.m. i C 20 u.m. Els preus individuals agregats
que paguen són doncs 80 u.m., quantitat sensiblement superior a les 59 u.m.
obtingudes en la cooperació.

�

Exemple 3.2. Sigui un conjunt de propietaris d'habitatges unifamiliars, el
Sr. Anglada, el Sr. Brió i la Sra. Comellas. Cadascun d'ells disposa d'un
jardí amb gespa i arbres, els quals han de ser degudament cuidats, per a la
qual cosa necessiten un conjunt d'eines: un tallagespa (T), una mànega(M)
i unes tisores d'esporgar(Ti).
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En la primera reunió de veïns, a proposta del Sr. Anglada, el qual és un
gran defensor de la pràctica cooperativa, es decideix la unió d'esforços en la
compra d'aquestes eines i adquirir únicament una unitat de cadascuna de les
eines. La Sra. Comellas comenta que ella no necessita el tallagespa perquè
ha pres la decisió de treure la gespa, mentre que el Sr. Brió renuncia a les
tisores perquè ha decidit eliminar els arbres.

La botiga de jardineria els ha lliurat un pressupost on hi consten els preus
de les eines adients, considerant l'extensió de jardí de cada veí. El tallagespa
costa 100 u.m., la mànega costa 10 u.m. i les tisores 20 u.m. Amb aquests
preus el cost per a cada veí és respectivament 130, 30 i 110. La botiga ha
inclòs també pressupost sobre el cost de cadascuna de les eines, en el cas
que dos o tres veïns en comparteixen la compra. En aquest cas, segons la
recomanació de la botiga, se'ls recomana adquirir aquestes eines amb una
qualitat superior, per tal de poder fer front a un major ús. Els preus són:

T M Ti
1 100 10 20
2 150 18 22
3 180 21 24

Així, enlloc d'adquirir dos tallagespes, tres mànegues i dues tisores,
amb el conseqüent cost de 130+30+110=270 u.m., adquiriran una unitat
de cadascun amb un cost conjunt de 150+21+22=193 u.m.

Com que les relacions són molt cordials, es decideix emmagatzemar-les en
un habitacle de la comunitat i fer-ne un ús compartit. En aquesta situació, els
veïns tenen dret a usar lliurament les eines. El problema és donar resposta al
pagament que ha de fer cadascun d'ells en l'adquisició comuna, comparant-lo
amb el cost individual de cadascun i de tota coalició.

�

Tenint en compte els dos exemples proposats, es pot extreure una sèrie
de dades comunes que caracteritzen un problema de demanda.

• Un conjunt de béns (revistes, eines,...) a la venda, controlats per un
venedor o distribuïdor.

• Un conjunt d'agents (universitats, veïns,...) amb la necessitat d'adquirir
una part d'aquests béns.

• El preu de cada bé, el qual ve donat en funció del nombre d'agents que
han de fer-ne ús. És a dir, un conjunt de funcions que avaluen el cost
del bé considerant el nombre d'unitats que es demanda.
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• El repartiment del cost total entre els agents, el qual es pot realitzar,
en principi, lliurament sense que hi hagi cap restricció.

3.2 De�nició del model

En aquesta secció de�nirem formalment que s'entén per un problema de
demanda. Un problema cooperatiu de demanda ve determinat per la següent
informació:

(a) Un conjunt de béns disponibles en el mercat,
G = {1 , . . . ,m},

controlats per uns venedors.
(b) Un conjunt d'usuaris o demandants dels béns, els quals a partir d'ara

anomenem jugadors i notem per
N = {1, . . . , n}.

(c) La demanda de béns (per�l de demanda) que realitza cadascun dels
jugadors i ∈ N, i que notarem per DPi. S'ha d'especi�car que el
per�l de demanda de qualsevol jugador pot incloure més d'una unitat
del mateix bé. Aquest fet té sentit, per exemple, quan el jugador
necessita disposar del bé en llocs diferents.

(d) Les funcions de costos fj , j ∈ {1, . . . ,m}, corresponents a cadas-
cun dels béns disponibles j ∈ G, recollides en el següent conjunt f :

f = {fj} , j ∈ {1, . . . ,m}.

Cadascuna d'aquestes funcions assigna per a cada nombre d'unitats
demandades del bé x, el cost d'adquisició:

fj : N −→ R
x −→ fj(x).

Sobre les dades subministrades, fem una sèrie de puntualitzacions:

• Per sentit econòmic, cadascuna de les funcions de costos les suposarem
positives, fj(x) ≥ 0, per a tot x ∈ N, ja que es refereix al preu dels
béns. També suposarem que són no decreixents.
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• El cost d'adquisició de zero unitats de qualsevol bé j pot ser positiu,
és a dir, fj(0) ≥ 0. Com veurem més endavant, aquest cas té sentit
en el supòsit en el què el venedor imposa l'adquisició de tot el paquet
de béns del conjunt G, amb independència de les demandes. Si el bé
j no té demanda i té cost nul, fj(0) = 0, la dada es pot interpretar
des de dues bandes: o el venedor no el subministra o el regala com a
conseqüència de la resta de compra efectuada.

A partir de tota la informació citada anteriorment, podem de�nir què
s'entén per un problema cooperatiu de demanda.

De�nició 3.3. Un problema cooperatiu de demanda és un 4-tuple

Ω = (N, G, DP, f)

on N = {1, . . . , n} és el conjunt de jugadors, G = {1, . . . ,m} és el conjunt
de béns, DP = (DP1, . . . , DPn) és el vector de per�ls de demanda i f =
{fj}j∈{1,...,m}, és el conjunt de funcions de costos per a cadascun dels béns.

La de�nició de problema cooperatiu de demanda pot descriure's de forma
més compacta si s'agrupen les dades subministrades. Així, donats els n
jugadors, els m béns i els per�ls de demanda, es construeix una matriu
d'ordre n × m, que recull el nombre d'unitats de cada bé que demanda
cadascun dels jugadors. Ens referim a la matriu descrita com la matriu de
demanda. Formalment,

D := (dij) i=1,... ,n
j=1 ,... ,m

on dij expressa el nombre d'unitats del bé j incloses en el per�l de demanda
del jugador i.

Així, de manera alternativa, considerarem quan així sigui oportú la ma-
triu de demanda en comptes del vector de per�ls, i per tant, la següent
notació d'un problema cooperatiu de demanda, Ω = (N, G, D, f).

Exemple 3.4. El problema presentat en l'exemple 3.1 es representa com un
problema de demanda on el conjunt de jugadors és

N = {A, B, C},

la matriu de demanda és
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W X Y Z
A

D = B
C

 1 1 1 0
0 1 1 0
0 1 0 1


i les funcions de costos són:

fW (x) :=


10 si x = 1,
18 si x = 2,
26 si x ≥ 3,

fX(x) :=


5 si x = 1,
10 si x = 2,
14 si x ≥ 3,

fY (x) := 20 per a tot x fZ(x) :=


15 si x = 1,
30 si x = 2,
45 si x ≥ 3.

�

3.3 El joc de costos cooperatiu de demanda

La clau del plantejament d'un problema de demanda com un joc cooperatiu,
es basa en la suposició que els jugadors sempre estaran interessats en co-
operar en l'adquisició conjunta dels béns, amb la �nalitat d'haver de pagar
menys que si actuen individualment. En un problema cooperatiu de deman-
da, aquest fet ve determinat, en gran mesura, per les funcions de costos que
s'estableixen. L'objectiu �nal a resoldre és el repartiment del cost total con-
junt, és a dir, del cost d'adquisició dels béns. Aquest cost es pot obtenir a
partir de les dades del problema, com el sumatori del cost de tots els béns,
avaluats adequadament segons les unitats demandades x,

∑
j∈G

fj(x).

Els problemes d'assignació de costos es presenten en moltes situacions de
la realitat, en el què un grup d'individus treballa conjuntament en un projecte
comú. La teoria de jocs cooperatius dóna eines matemàtiques per analitzar i
resoldre aquest tipus de problemes. En aquesta situació, s'intentarà repartir
la despesa conjunta, tenint en compte els costos que haurien de suportar totes
les possibles subcoalicions treballant per separat. El problema es planteja
a l'hora de distribuir el cost conjunt entre els participants d'una manera
�justa". Els jocs cooperatius amb utilitat transferible formen el marc en el
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qual intentarem donar una resposta apropiada als problemes de demanda
presentats anteriorment.

De�nició 3.5. Sigui Ω = (N, G, D, f) un problema cooperatiu de demanda.
El joc de costos cooperatiu de demanda, (N, cΩ), es de�neix de la següent
forma:

cΩ(∅) := 0 ;

cΩ(S) :=
∑
j ∈G

fj

(∑
i∈S

dij

)
per a tota S ⊆ N, S 6= ∅.

(3.1)

És a dir, per a cada coalició S de jugadors, cΩ(S) avalua el cost per a
la coalició S de l'adquisició d'un conjunt de béns.

La classe de tots els jocs de costos cooperatius de demanda els denotem
per DGN . I per simplicitat de llenguatge, a partir d'ara ens referirem a
aquests jocs com a jocs de demanda.

Procedim a il·lustrar amb un exemple la metodologia de construcció del
joc cooperatiu de demanda a partir del problema de demanda.
Exemple 3.6. Donat el problema de demanda de l'exemple 3.1, el joc de
demanda associat al problema ve donat per la següent funció característica:

cΩ(A) = 35,
cΩ(B) = 25,
cΩ(C) = 20,
cΩ(AB) = 40,
cΩ(AC) = 55,
cΩ(BC) = 45,
cΩ(ABC) = 59.

Així, per exemple cΩ(AB) indica el cost d'adquirir les revistes deman-
dades per les universitats A i B. La seva demanda conjunta és 1 unitat de
W, 2 unitats de X i 2 unitats de Y. Aplicant la funció de costos de cada
revista obtenim cΩ(AB) = 10 + 10 + 20 = 40. Noti's que la cooperació està
garantida ja que el cost per a qualsevol dos coalicions disjuntes és superior
al cost de la unió d'aquestes coalicions.

�

A continuació, s'introdueix una sèrie de notacions que serà utilitzada
durant el treball.
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En l'estudi de les solucions, és útil fer distincions entre els jugadors per
tal de realitzar distribucions dels costos. Així, els jugadors es divideixen
en dos grans grups respecte a la demanda de cada bé. Donat qualsevol bé
j ∈ G, per una banda hi ha els jugadors que demanden el bé, els quals
anomenem usuaris de j i, per altra banda, hi ha la resta de jugadors, els
quals anomenem no usuaris de j. Formalment,

De�nició 3.7. Donat un problema de demanda Ω = (N, G, DP, f) es de-
�neix el conjunt que agrupa a tots els demandants del bé j ∈ G :

u(j) := {i ∈ N / j ∈ DPi}.

De forma equivalent, a partir de la matriu de demanda, el conjunt d'usuaris
és:

u(j) := {i ∈ N /dij 6= 0}.

Una vegada determinats els demandants de cada bé, notarem per nj el
nombre d'usuaris del bé j. Així,

nj = |u(j)|.

El nombre de demandants del bé j de la coalició S el notarem per sj , és
a dir, sj = |u(j) ∩ S|.

Finalment, el nombre d'unitats d'un bé j que demanda la coalició S, ho
notem com dSj , és a dir, dSj =

∑
i∈S

dij .

3.4 El core d'un joc de demanda. Condició su�cient
d'existència

El core d'un joc cooperatiu va ser introduït per primera vegada per Gillies
(1953) [38]. Recordem la de�nició de core d'un joc de costos, la qual es troba
desenvolupada en l'apèndix A:

De�nició 3.8. Sigui (N, c) un joc de costos, el core, Core(c), es de�neix
com:

Core(c) := {x ∈ RN /
∑
i∈S

xi ≤ c(S) per a tota S ⊆ N,
∑
i∈N

xi = c(N)}.
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Bàsicament, el core selecciona aquelles distribucions e�cients que assignen
a cada coalició un pagament conjunt inferior al que haurien de fer front sense
la col·laboració dels jugadors no presents en la coalició.

Una de les característiques desitjables en qualsevol joc cooperatiu és
trobar-se amb un joc que té el core no buit. Quan el core és no buit en
un problema de repartiment de costos, la cooperació conjunta no es posa en
dubte, ja que sempre podrem trobar una distribució que respecti les condi-
cions imposades per cada coalició.

En el cas dels jocs de demanda, podem enunciar una condició su�cient
que permet assegurar l'existència de distribucions en el core del joc. Aquest
resultat s'obté a partir de l'establiment de condicions sobre les funcions de
costos.

El procediment que se segueix es basa en la descomposició directa que
es pot efectuar en el joc, considerant per a cada bé j ∈ G un joc de costos
independent.

El joc de demanda es pot expressar com:

cΩ =
∑
j ∈G

cjΩ (3.2)

on

cjΩ(S) = fj

(∑
i∈S

dij

)
per a tot j ∈ {1, . . . ,m}.

És a dir, es formen tants jocs com béns hi ha en el mercat. Un cop
avaluada una coalició per a cadascun dels béns, en sumar el cost corresponent
en cada joc s'obté el seu valor en el joc de demanda.

A partir de la descomposició efectuada, es procedeix a estudiar la no
buidor del core dels jocs obtinguts cjΩ. Per fer-ho, es proposa una solució
que està continguda en el core del joc cjΩ, si el joc satisfà una determinada
condició. En veure que aquests jocs tenen core no buit, deduirem posterior-
ment que el core del joc de demanda és no buit.

Lema 3.9. Sigui (N, cjΩ). Aleshores, la distribució proporcional del cost total

respecte al nombre d'unitats demandades P (cjΩ) =
(
Pi(c

j
Ω)
)

i=1,...,n
de�nida

com
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Pi(c
j
Ω) :=


dij ·

cjΩ(N)∑
k∈N dkj

si
∑

k∈N dkj > 0

cjΩ(N)
n

en altre cas

pertany al core del joc cjΩ si

∑
i∈S

dij · fj

(∑
i∈N

dij

)
≤
∑
i∈N

dij · fj

(∑
i∈S

dij

)
per a tota S ⊆ N. (3.3)

Demostració:
Sigui el joc (N, cjΩ) i la distribució proporcional de�nida P (cjΩ). Distingim
dos casos:

1. Suposem que
∑
k∈N

dkj = 0. Veri�quem que es tracta d'una preim-

putació (e�ciència)
∑
i∈N

Pi(c
j
Ω) =

∑
i∈N

cjΩ(N)
n

= n ·
cjΩ(N)
n

= cjΩ(N),

i que pertany al core del joc
∑
i∈S

Pi(c
j
Ω) =

∑
i∈S

cjΩ(N)
n

= |S| ·
cjΩ(N)
n

=

= |S| ·
fj(
∑

k∈N dkj)
n

= |S| · fj(0)
n

≤ fj(0) = cjΩ(S).

2. Suposem que
∑
k∈N

dkj 6= 0. Veri�quem que es tracta d'una preim-

putació:

∑
i∈N

Pi(c
j
Ω) =

∑
i∈N

(
dij ·

cjΩ(N)∑
k∈N dkj

)
=

cjΩ(N)∑
k∈N dkj

·
∑
i∈N

dij = cjΩ(N).

Si escrivim la desigualtat (3.3) com
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∑
i∈S

dij ·

fj

(∑
i∈N

dij

)
∑
i∈N

dij

≤ fj

(∑
i∈S

dij

)

és immediat que la distribució proposada pertany al core ja que

∑
i∈S

Pi(c
j
Ω) =

∑
i∈S

(
dij ·

cjΩ(N)∑
k∈N dkj

)
=
∑
i∈S

dij ·
fj

(∑
k∈N dkj

)∑
k∈N dkj

i
fj

(∑
i∈S

dij

)
= cjΩ(S).

2

La proposició anterior dóna una condició su�cient per a l'existència de
distribucions en el core. Noteu que si ∑i∈S dij = 0, la desigualtat (3.3)
es compleix sempre i per tant, no considerarem aquest cas d'ara endavant.
Així, la condició anterior es pot reescriure en els següents termes:

fj

(∑
i∈N

dij

)
∑
i∈N

dij

≤

fj

(∑
i∈S

dij

)
∑
i∈S

dij

,

és a dir, el requeriment establert és que el cost per unitat de cada bé quan
considerem la demanda de tots els jugadors és inferior al cost per unitat del
bé per a qualsevol subgrup de jugadors. Aquest fet assegura la cooperació
ja que tota coalició tindrà incentius a formar la coalició total ja que el cost
unitari és inferior en aquesta darrera situació.

És fàcil comprovar que, sota la condició anterior, agregant les distribu-
cions proporcionals obtingudes en cadascun dels jocs cjΩ per a tot j ∈ {1, . . . ,m},
s'obté una distribució pertanyent al core del joc de demanda cΩ.

Proposició 3.10. Sigui (N, cΩ) un joc de demanda. Aleshores, Core(cΩ) 6=
∅ si per a tot j ∈ G
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∑
i∈S

dij · fj

(∑
i∈N

dij

)
≤
∑
i∈N

dij · fj

(∑
i∈S

dij

)
per a tota S ⊆ N (3.4)

Demostració:

Pel lema 3.9 sabem que P (cjΩ) ∈ Core(cjΩ) si es compleix (3.3). Per la
proposició A.11 de l'apèndix A sabem que

∑
j∈G

Core(cjΩ) ⊆ Core(
∑
j∈G

cjΩ).

Així, ∑
j∈G

P (cjΩ) ∈
∑
j∈G

Core(cjΩ) ⊆ Core(
∑
j∈G

cjΩ) = Core(cΩ)

i, per tant,
∑
j∈G

P (cjΩ) ∈ Core(cΩ) i el joc cΩ és equilibrat.

2

3.5 Jocs de demanda binària

En la de�nició dels problemes cooperatius de demanda, es considera el per�l
de demanda del jugador i, DPi com aquells béns que desitja adquirir. En
general, es contempla l'opció que un mateix jugador demandi tantes unitats
de cada bé com vulgui. En el cas d'un consorci de biblioteques, la demanda
que s'associa a cada universitat és la demanda històrica que ve realitzant.
Així, és lògic pensar que l'adquisició d'una mateixa revista impresa sigui
múltiple, perquè la universitat està formada per diferents campus amb les
corresponents biblioteques.

En aquest apartat, es modi�ca aquesta condició, establint la impossi-
bilitat de que un jugador demandi repetidament un mateix bé. El cas de
la formació del consorci de biblioteques coincideix amb el pas d'adquirir les
revistes en format imprès a fer-ho en format electrònic. Llavors les univer-
sitats ja no necessiten comprar duplicats de les revistes, perquè en l'accés
electrònic aquesta idea no té sentit, ja que la localització física de les diferents
biblioteques no té cap in�uència.

Per tant, en aquesta nova situació, el per�l de demanda representat per la
matriu de demanda D s'expressa en forma binària, és a dir, els elements que
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la composen únicament són zeros i uns. Per distingir aquest cas i distingir-lo
de casos més generals, la matriu de demanda binària es representa com B,
de manera que

B = (bij) j=1 ,... ,m
i=1,... ,n

on bij = 1 representa que el bé j està inclòs en el per�l de demanda del
jugador i, mentre que bij = 0 signi�ca que el bé j no és demandat per i.

Lògicament, és possible que la matriu de demanda D sigui inicialment
binària, perquè les demandes originals així ho determinin, i llavors el proble-
ma no sofreix cap modi�cació, ja que D = B.

El fet de treballar amb matrius de demanda binària facilita signi�cati-
vament l'estudi del model. Això es deu a què els jugadors es poden separar
en dos grups respecte a la demanda de cadascun dels béns. Donat un bé
j ∈ G , per una banda hi ha els jugadors que demanden el bé que formen el
conjunt donat prèviament en la de�nició 3.7,

u(j) = {i ∈ N / j ∈ DPi} = {i ∈ N / bij = 1}.

Per altra banda, hi ha la resta de jugadors, els no demandants. El nom-
bre d'usuaris del bé l'hem escrit com nj . En aquest cas, doncs, es produeix
la coincidència entre el nombre de demandants i el nombre d'unitats deman-
dades de cada bé per a qualsevol coalició: sj = dSj , per a tota S ⊆ N.
D'aquesta forma, el joc de demanda amb matriu de demanda binària ve
donat per:

cΩ(S) =
∑
j∈G

fj(sj) per a tota S ⊆ N , cΩ(∅) = 0.

3.5.1 El valor de Shapley d'un joc de demanda amb matriu

binària

Un dels conceptes de solució clàssics en la teoria de jocs cooperatius és el
valor de Shapley, introduït per L.S. Shapley (1953) [69]. La de�nició es pot
trobar en l'apèndix A. Recordem els axiomes que el caracteritzen:

• E�ciència. La solució ha d'assignar el total dels costos entre els ju-
gadors.

• La propietat del jugador fals. Un jugador fals no contribueix amb cap
cost addicional a cap coalició, per tant, no se l'imputa res.
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• Simetria. Si dos jugadors entren simètricament en el joc, se'ls carrega
el mateix.

• Additivitat. Si el joc es descompon en la suma de jocs, és a dir, c(S) =
c′(S) + c′′(S) per a tota S ⊆ N, llavors l'assignació de costos per a
c és la suma de les assignacions per a c′ i c′′.

Com hem comentat anteriorment, el fet de disposar de dos grups de
jugadors, els demandants i els no demandants, facilita l'estudi de solucions
com el valor de Shapley.

Proposició 3.11. Donat un problema de demanda amb matriu de demanda
binària, Ω = (N, G, B, f), el valor de Shapley és:

φi(cΩ) =
∑
j ∈G
bij=1

(
fj(nj)
nj

+
(

1 − n

nj

)
· fj(0)

n

)
+
∑
j ∈G
bij=0

fj(0)
n

per a tot i ∈ N.

Demostració:

Per la descomposició realitzada en (3.2), per l'axioma d'additivitat del valor
de Shapley,

φi(cΩ) =
∑
j∈G

φi(c
j
Ω) per a tot i ∈ N. (3.5)

Per tant solament cal analitzar què ha de pagar cadascun dels jugadors
en la distribució del cost de cada bé. Per l'axioma de simetria, tots els
demandants han de pagar la mateixa part del cost conjunt del bé. Però, per
la mateixa raó, tots els no demandants també han de pagar igual entre ells.
Per la fórmula de càlcul, que es pot trobar en l'apèndix A, un jugador paga
la mitjana de les contribucions marginals. Totes les contribucions que fa un
jugador i no demandant a qualsevol coalició no buida són nul·les, és a dir,
donat un bé j ∈ G, per a tot i /∈ u(j), cΩ(S∪{i}) − cΩ(S) = 0 per a tota
S ⊆ N, S 6= ∅. Ara bé, per a S = ∅ tenim que cΩ(S ∪ {i}) − cΩ(S) =
fj(0) ≥ 0. Així, les úniques contribucions que poden ser no nul·les són les
efectuades sobre la coalició buida i, per tant, per la fórmula

φi(c
j
Ω) =

fj(0)
n

per a tot i /∈ u(j). (3.6)

Per e�ciència, i un cop conegut què se l'imputa a cadascun dels jugadors
no demandants, els altres jugadors (els demandants) es reparteixen el cost
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restant a parts iguals. Com que nj ens indica el nombre de demandants,
sabem que n − nj és el nombre de no demandants. Així, el cost restant és

cjΩ(N) −
∑
i∈N

bij=0

φi(c
j
Ω) = fj(nj) − (n − nj) ·

fj(0)
n

.

Així, el valor de Shapley assigna a un demandant del bé j:

φi(c
j
Ω) =

fj(nj)
nj

+
fj(0)
n

·
(

1 − n

nj

)
per a tot i ∈ u(j). (3.7)

I una vegada conegut què s'imputa per cada bé, tant per als demandants
(3.7) com per als no demandants (3.6) solament cal agregar el cost assignat
a cada jugador per a cada bé, tal i com diu l'expressió (3.5):

φi(cΩ) =
∑
j ∈G
bij=1

(
fj(nj)
nj

+
(

1 − n

nj

)
· fj(0)

n

)
+
∑
j ∈G
bij=0

fj(0)
n

per a tot i ∈ N.

2

En el cas particular en què fj(0) = 0 per a tot j ∈ G, el problema
entronca amb el clàssic model de repartiment de costos pel qual n persones
comparteixen un projecte comú que consisteix en m elements. En aquests
casos, es diu que el joc associat es descompon en diferents elements. El
mètode més natural per resoldre un problema d'aquest tipus es basa en el
principi de descomposició (Young, 1994 [85]). En un problema de demanda,
aquest principi implica descompondre el joc en tants jocs com béns. La
descomposició és la mateixa que hem realitzat en (3.2):

cΩ =
∑
j∈G

cjΩ.

El principi de descomposició s'assenta sobre tres idees:

• un jugador que no és usuari d'un element del projecte no ha de pagar
per ell,

• tots els jugadors que usen un element han de distribuir-se el seu cost
de forma igualitària i
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• els resultats obtinguts en la distribució del cost dels diferents elements
s'han d'agregar.

En resum, si un projecte es descompon en elements, reparteix el cost de
cada element entre els seus usuaris. En un problema de demanda, doncs, el
principi de descomposició ens porta cap a una solució on els únics que han
de pagar per un bé són els seus demandants i, a més, han de fer-ho a parts
iguals.

Les tres idees exposades es traslladen, respectivament i de forma imme-
diata, als principis que axiomatitzen, juntament amb l'e�ciència, el valor de
Shapley: la propietat del jugador fals, la simetria i l'additivitat.

Per a cada bé j ∈ G, el valor de Shapley del joc cjΩ reparteix, el
cost conjunt del bé fj(nj) entre els demandants i a parts iguals en base al
principi de descomposició o en aplicació de les propietats del jugador fals i
de la simetria:

φi(c
j
Ω) :=


fj(nj)
nj

si i ∈ u(j)

0 si i /∈ u(j)

Corol·lari 3.12. El valor de Shapley d'un joc de demanda amb matriu
binària Ω = (N, G, B, f), on fj(0) = 0 per a tot j ∈ G, és

φi(cΩ) =
∑
j ∈G
bij=1

fj(nj)
nj

per a tot i ∈ N.

És a dir, pel principi de descomposició, s'agreguen les distribucions obtin-
gudes en el jocs associats a cadascun dels béns.

3.5.2 El cas de costos constants.

Dins del cas de demanda binària, considerem en aquesta secció un cas par-
ticular. En determinades interpretacions del problema de demanda, és vi-
able considerar que el preu de cadascun dels béns o el cost d'una llicència
d'ús és constant i independent respecte al nombre d'unitats demandades.
Per exemple, un tram d'una carretera, la construcció d'un pont, la llicència
de software per a un campus universitari, etc. Formalment, això implica
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que les funcions de costos fj són constants per a tot j ∈ G, és a dir,
fj(x) = cj > 0 , x ∈ N++ , fj(0) = 0.

Un problema de demanda amb funcions de costos constants l'anomenarem
problema constant de demanda i el denotarem per

Ω̄ = (N,G, DP, c)

on c = (cj)j∈G . En aquest cas, assumirem que tots els jugadors que hi
intervenen en el problema, tenen algun bé en el per�l de demanda, ja que en
cas contrari, no prenen part en el problema. El joc de demanda associat a
un problema constant de demanda pren la següent expressió:

cΩ̄(∅) := 0 ;

cΩ̄(S) :=
∑
j ∈G

j ∈DPS

cj per a tota S ⊆ N

on DPS =
⋃
i∈S

DPi.

Aquest tipus de jocs els designem com jocs constants de demanda.
La classe de tots aquests jocs la denotem per DN

c .
Abans de continuar, introduïm part de la notació i dels conceptes que

s'utilitzen en la present secció.

De�nició 3.13. Donat un problema de demanda Ω = (N, G, DP, f), es
de�neix la demanda pròpia de la coalició T, AT , per a tota T ⊆ N, T 6= ∅,
com aquell conjunt de béns que són demandats per tots els membres de T però
no són demandats per cap altre jugador de fora de T . Formalment,

AT := (∩i∈TDPi) \DPN\T on DPN\T = ∪i∈N\TDPi , DP∅ = ∅.

D'ara endavant ens referim als béns pertanyents a la demanda pròpia
d'una coalició T ⊆ N com els béns propis de T .

Seguidament, s'analitzen dues propietats referents als conjunts de de-
manda pròpia.

Propietat 3.14. Els conjunts de demanda pròpia són disjunts dos a dos,
és a dir, si T1 ⊆ N i T2 ⊆ N són coalicions diferents no buides, llavors
AT1 ∩ AT2 = ∅.

Demostració:



56 Jocs de demanda

Suposem que T1 ⊆ N i T2 ⊆ N són coalicions diferents no buides i que
existeix un bé j ∈ G que pertany a la intersecció de AT1 i AT2 , és a dir,
j ∈ (AT1 ∩ AT2).

Pel fet que j ∈ AT1 , això implica que el bé és demandat per tots els
jugadors de T1 i, en canvi, no el demanda ningú de fora, és a dir, j ∈
∩i∈T1DPi però j /∈ ∪i∈N \T1

DPi. De la mateixa manera, si j ∈ AT2 , llavors
j ∈ ∩i∈T2DPi i j /∈ ∪i∈N\T2

DPi. Però això és impossible si T1 \ T2 6= ∅
o T2 \ T1 6= ∅, de manera que T1 = T2, el què contradiu la hipòtesi inicial
per la qual T1 i T2 són diferents.

2

Propietat 3.15. Per a qualsevol conjunt de jugadors S ⊆ N , el conjunt
{AT }T⊆S ,T 6=∅ forma una partició del conjunt DPS \ DPN\S = (∪i∈SDPi)\
(∪i∈N\SDPi), el qual és el conjunt de béns demandats per la coalició S i no
demandats fora de S.

Demostració:

Per la propietat 3.14, se sap que els conjunts de demanda pròpia AT per a
tota T ⊆ S, T 6= ∅ són disjunts dos a dos.

És immediat veure que per a qualsevol T ⊆ S es té que AT ⊆ DPS \
DPN\S , ja que AT és la demanda pròpia de T i, en conseqüència, són béns
demandats per jugadors inclosos en S.

A més, cal veure que donat un bé j ∈ DPS \ DPN\S , existeix una
coalició única T̃ ⊆ S tal que j ∈ AT̃ . De forma natural, es de�neix T̃ a
partir dels jugadors de S que demanden el bé j , o sigui,

T̃ = {i ∈ S / j ∈ DPi}.

Com que j ∈ DPS \ DPN\S això implica que T̃ 6= ∅. I, per la de�nició
de T̃ , se satisfà que j ∈ DPi per a tot i ∈ T̃ i que j /∈ DPi per a tot
i ∈ S \ T̃ .

Suposem que j ∈ DPN\T̃ on DPN\T̃ = DPS\T̃ ∪ DPN\S , és a dir,
que hi ha algun jugador de fora de T̃ que demanda el bé j. Tampoc pot ser
un jugador pertanyent a S, ja que sabem que tots els demandants del bé j
que són de S estan en T̃ . Llavors, això implicaria que j ∈ DPN\S el que
entra amb contradicció amb el fet que j ∈ DPS \DPN\S . De manera que
j ∈ AT̃ com es volia provar.

2
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De�nició 3.16. L'estructura de demanda associada a un problema de de-
manda és la partició del conjunt de béns

A = {AT }T⊆N, T 6= ∅.

A partir de l'estructura de demanda A, es determina quins són els únics
usuaris per a cada bé en el problema de demanda.
De�nició 3.17. Donada l'estructura de demanda A, es de�neix la col·lecció
de coalicions amb demanda pròpia associada a A com

T = {T ⊆ N /AT 6= ∅ }.

Observació 3.18. Observi's que degut a l'assumpció inicial (veure pàgina
55) per la qual tots els jugadors demanden algun bé, la col·lecció de coalicions
amb demanda pròpia recull a tots els jugadors, és a dir,

⋃
T∈T

T = N.

De�nició 3.19. Direm que un joc constant de demanda té l'estructura de
demanda simètrica a k si la col·lecció de coalicions amb demanda pròpia T
està formada únicament per coalicions amb el mateix nombre de jugadors k,
és a dir, |T | = k per a tota T ∈ T .

Representació d'un joc constant de demanda: expressió de les co-
ordenades
En aquest apartat, ens centrarem en l'estudi de les coordenades que permeten
representar un joc constant de demanda. Com és conegut, i així és recull
en l'apèndix A, qualsevol joc cooperatiu d'ingressos es pot representar com
a combinació lineal dels jocs d'unanimitat. En el cas dels jocs de costos la
representació es fa a partir dels jocs duals d'unanimitat. Les de�nicions de
joc d'unanimitat i de joc dual d'unanimitat es troben en l'apèndix A.

Com demostrarem en la següent proposició, qualsevol combinació lineal
positiva dels jocs duals d'unanimitat dóna lloc a un joc constant de demanda.
Proposició 3.20. El con convex generat per {u∗T }T ⊆N ,T 6= ∅ està inclòs en
DN

c .

Demostració:

Sigui c un element arbitrari del con convex generat per {u∗T }T ⊆N ,T 6= ∅, és
a dir,
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c =
∑

T ⊆N
T 6= ∅

λT · u∗T , on λT ≥ 0 per a tota T ⊆ N ,T 6= ∅.

Alguns dels escalars λT poden ser zero i altres positius. Siguin {T1, . . . , Tm}
les coalicions tal que

c =
m∑

j=1

λj · uTj amb λj > 0.

A cadascun dels escalars estrictament positius, λj > 0 , j tal que Tj ⊆
N, li assignem un bé (un bé �ctici) j. D'aquesta manera, el conjunt de
béns està de�nit per,

G := {j / Tj ⊆ N i λj > 0}.

El per�l de demanda DPi de cada jugador i ∈ N inclou els béns corres-
ponents a les coalicions en les quals hi és present el jugador i. Formalment,

DPi := {j / i ∈ Tj} = {j / i ∈ Tj i λj > 0}.

Per últim, pel que fa a les funcions de costos per a cada bé j són constants
i iguals als corresponent escalar λj , fj(x) = λj , per a x ∈ N, i j =
1, . . . ,m.

D'aquí tenim que,

cΩ̄(S) =
∑
j ∈G

j ∈DPS

λj =
∑

j ∈DPS
Tj ∩S 6= ∅

λj =

=
∑

j ∈DPS
Tj ∩S 6= ∅

λj · u∗Tj
(S) =

∑
T ⊆N

λT · u∗T (S) = c(S).

2

Com a conseqüència de l'anterior resultat, els jocs constants de demanda
formen una àmplia classe de jocs que inclou una gran varietat de situacions.
De fet, ara donarem una descripció algèbrica de la classe DN

c i veurem que
coincideix exactament amb el con convex generat pels jocs duals d'unani-
mitat.
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Teorema 3.21. La classe dels jocs constants de demanda coincideix amb el
con convex generat per {u∗T }T ⊆N ,T 6= ∅.

Demostració:
Hem de provar que cada joc constant de demanda, (N, cΩ̄), és una combi-
nació lineal positiva dels jocs duals d'unanimitat, és a dir,

cΩ̄ =
∑

T ⊆N
T 6= ∅

µT · u∗T

on µT ≥ 0 , per a tota T ⊆ N , T 6= ∅.
Arribats a aquest punt, donada l'estructura de demanda de la de�nició

3.16, podem donar explícitament les expressions de les coordenades en la
representació que estem buscant pel joc constant de demanda, cΩ̄ :

µT =
∑
j ∈G

j ∈AT

cj , T ⊆ N ,T 6= ∅ (3.8)

on cj és la funció de cost constant del bé j.
De manera trivial µT ≥ 0 , per a tota T ⊆ N. Així, només queda

per provar que, cΩ̄ =
∑

T ⊆N
T 6= ∅

µT ·u∗T o equivalentment, c∗
Ω̄

=
∑

T ⊆N
T 6= ∅

µT ·uT .

Sigui S una coalició arbitrària de N. Llavors, sabem que∑
T ⊆N
T 6= ∅

µT · uT (S) =
∑
T ⊆S
T 6= ∅

µT =
∑
T ⊆S
T 6= ∅

∑
j ∈G

j ∈AT

cj . (3.9)

Com que {AT }T ⊆S , T 6= ∅ és una partició del conjunt DPS \ DPN \S ,
l'expressió (3.9) queda,∑

T ⊆S
T 6= ∅

∑
j ∈G

j ∈AT

cj =
∑

j ∈DPS \DPN \S

cj . (3.10)

Per altra banda, el joc dual de demanda constant avalua la coalició S :

c∗
Ω̄
(S) = cΩ̄(N) − cΩ̄(N \ S) =

=
∑

j ∈DPN

cj −
∑

j ∈DPN\S

cj =

=
∑

j ∈DPS \DPN\S

cj .

(3.11)
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I tenim la coincidència entre (3.10) i (3.11).
2

Per altra banda, cal puntualitzar que els escalars µT , T ⊆ N , T 6= ∅,
donats en (3.8) d'un joc constant de demanda són, de fet, les coordenades
d'unanimitat del seu joc dual, c∗Ωc

(S) = cΩc(N) − cΩc(N \ S) per a qual-
sevol S ⊆ N.

Les expressions obtingudes en (3.8), µT =
∑

j ∈G
j ∈AT

cj , tenen una inter-
pretació interessant i són fàcilment calculables. Per obtenir la coordenada
corresponent a la coalició T , µT , només hem de sumar els costos dels béns
que formen la demanda pròpia de T.

A més, com que els jocs constants de demanda són una combinació lineal
positiva dels jocs duals d'unanimitat s'obté el següent resultat.
Corol·lari 3.22. Els jocs constants de demanda són jocs còncaus.

En aquesta secció, s'estudia la inclusió de la ben coneguda subclasse de
jocs cooperatius de costos, els jocs de costos de l'arbre �x estàndard (Koster
et al., 1998 [45]), dins de la classe dels jocs constants de demanda, DN

c .
Òbviament, el cas especial pel qual l'arbre és una cadena, conegut com el
joc de costos de l'aeroport també està inclòs en DN

c . Per altra banda, els
k-games (van den Nouweland et al., 1996 [78]), utilitzats per modelar el
conegut problema de TFTS, també són una interessant subclasse dels jocs
constants de demanda expressats en forma dual. Aquestes inclusions ens
permeten l'obtenció de solucions com el nucleolus o el valor de tau en els
problemes constants de demanda que compleixen una sèrie de condicions.

Relació entre un problema constant de demanda i un problema de
l'arbre �x de connexió.
En aquesta secció s'analitza el lligam existent entre els problemes de costos
d'una xarxa de connexió amb estructura d'arbre i els problemes constants de
demanda. En primer lloc es relacionen els problemes de demanda amb els
problemes de l'arbre �x. Seguidament s'estudia la relació amb els problemes
sorgits d'un arbre de projectes (de l'anglès, tree enterprise). Aquesta relació
permet l'obtenció d'un dels conceptes clàssics de solució, el nucleolus, per
a tot problema constant de demanda que es pot expressar com un arbre de
projectes.

Aquests problemes de distribució de costos sorgeixen a partir de les
estructures d'arbre. Hi ha un conjunt �nit i �x d'agents els quals volen
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connectar-se a través d'una xarxa d'arbre �xa a un vèrtex especial, l'arrel
de l'arbre. Es pretén distribuir el cost que es correspon amb la construcció
d'aquest arbre. En alguns contexts, les connexions ja estan construïdes i
llavors té sentit parlar de manteniment o modernització de la xarxa. Hi ha
moltes situacions reals que es poden modelar d'aquesta forma. Per exem-
ple, considerem el problema de distribució de costos del manteniment d'una
xarxa d'irrigació entre un grup d'agricultors; o de la construcció de la xarxa
per instal·lar la televisió per cable en una urbanització entre els veïns. De
forma natural, cada problema de l'arbre �x de connexió condueix cap a un
joc d'arbre �x estàndard, el qual associa a cada coalició de jugadors les des-
peses mínimes per connectar tots els membres a l'arrel. Aquest procediment
fa possible investigar aquest tipus de problemes amb tècniques pròpies de la
teoria de jocs cooperatius.

El problema té una extensa trajectòria d'estudi del qual en forma part
una llarga llista de treballs: Bird (1976) [15], Claus i Granot (1976) [22],
Meggido (1978) [54], Granot i Huberman (1981) [39], (1984) [40], Maschler
et al. (1995) [53] i Granot et al. (1996) [41].

Abans de continuar, recordem la de�nició formal de problema de l'arbre
�x de connexió i de problema de l'arbre �x estàndard.
De�nició 3.23. Un problema de l'arbre �x de connexió ve donat per un
4-tuple Γ = (G, a, b, N), on G = (V,E) és un arbre, és a dir, un graf
connectat direccionadament sense cicles, on V representa el conjunt de vèr-
texs de l'arbre i E representa el conjunt d'arcs de l'arbre. A més, el conjunt
de vèrtexs V conté un únic vèrtex especial, v0 , anomenat arrel o font, que
representa el punt de subministrament de la xarxa. Els arcs que no estan en
l'arbre es consideren de construcció impossible.

La funció a : E → R és la funció de costos que assigna a cada arc
e ∈ E un nombre real que designem per a(e) , interpretat normalment com
el cost de construcció de l'arc.

La funció b : V → R és la funció de costos que assigna a cada vèrtex
v ∈ V un nombre real que designem per b(v) , interpretat com el cost de
construcció del vèrtex.

Cal notar que a(e) i b(v) poden prendre valors negatius, interpretats
com pagaments a rebre pels constructors de l'arc o el vèrtex.

Finalment, N = {1, . . . , n} és el conjunt d'usuaris de l'arbre, on cadas-
cun d'ells i ∈ N està situat en algun vèrtex v(i) ∈ V. El conjunt de
jugadors localitzats en v ∈ V es denota per Nv.

Abans de de�nir el problema de l'arbre �x estàndard, cal introduir al-
guna notació. Per cadascun dels vèrtexs v ∈ V, l'únic camí en l'arbre
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G que uneix v0 a v es denota per Pv. Si Pv està format pels vèrtexs
v0, v1, . . . , vq, v llavors ens referim al vèrtex vq com el predecessor π(v)
del vèrtex v. L'arc (π(v), v) es denota per ev . La relació de precedència
(V, .) sobre el conjunt de vèrtexs es de�neix com v′ . v si i només si
v′ ∈ Pv. De forma anàloga, es de�neix la relació de precedència (E, .)
sobre el conjunt d'arcs. Un tronc de l'arbre G = (V, E) és un conjunt de
vèrtexs T ⊆ V, tancat sota la relació de precedència de�nida prèviament,
és a dir, si v ∈ T i v′ . v, llavors v′ ∈ T. El nombre d'arcs que parteix
de v ∈ V es denota per d(v). El conjunt de seguidors d'un vèrtex v es
de�neix com el conjunt F (v) = {i ∈ N / v . v(i)}. Finalment, un vèrtex
v s'anomena fulla si F (v) = {v}.

Una sèrie de propietats s'afegeixen a les dades donades per de�nir un
problema de l'arbre �x estàndard.

De�nició 3.24. Un problema de l'arbre �x estàndard és un problema de
l'arbre �x on:

(i) El cost de construcció dels vèrtexs es considera nul, és a dir, b(v) = 0
per a cada v ∈ V.

(ii) El cost de construcció dels arcs no pot ser negatiu, és a dir, a(e) ≥ 0
per a cada e ∈ E.

(iii) L'arrel no està ocupada, Nv0 = ∅. Aquesta assumpció es pot relaxar,
ja que sempre es pot afegir un arc amb cost zero des d'una nova arrel
desocupada �ns a l'arrel original, sense canviar el joc de costos que
s'associa al problema.

(iv) Tots els vèrtexs, v 6= v0, des dels quals parteix un únic arc estan
ocupats, és a dir, Nv 6= ∅ si v 6= v0, i d(v) = 1.

(v) Totes les fulles estan ocupades.

(vi) Solament surt un arc de l'arrel.

Degut a que b(v) = 0, els problemes de l'arbre �x estàndards es denoten
Γ = (G, a, N).

Un problema de l'arbre �x estàndard genera un joc de costos de forma
natural.

De�nició 3.25. Donat un problema de l'arbre �x estàndard Γ = (G, a, N),
es de�neix el joc de l'arbre �x estàndard generat pel problema com el joc
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(N, cΓ) amb funció característica

cΓ(∅) := 0

cΓ(S) :=
∑
v∈TS

c(ev) , per a totaS ⊆ N,

on TS és el tronc més petit que conté tots els vèrtexs on estan situats els
jugadors de S, és a dir, TS = {v ∈ V / ∃ v′ ∈ V , v . v′ , Nv′ ∩ S 6= ∅}.

El valor d'una coalició designa el cost minimal necessari de connectar
tots els membres de S a l'arrel via un subgraf connectat de G.

Proposició 3.26. Qualsevol problema de l'arbre �x estàndard és un proble-
ma constant de demanda.

Demostració:

Donat un problema d'arbre �x estàndard Γ = (G, a,N) , el conjunt d'arcs
E s'associa al conjunt de béns G

G = E.

El cost de cada arc ej ∈ E és igual al cost de cada bé j ∈ G,

cj = a(ej).

Finalment, per a cada i ∈ N, els arcs que formen el camí Pv(i), que va des
de l'arrel �ns al vèrtex on està el jugador i, constitueixen el conjunt de béns
que forma el seu per�l de demanda DPi.

2

Exemple 3.27. L'arbre �x està format per cinc vèrtexs (inclosa l'arrel), tres
jugadors i quatre arcs.
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Figura 3.1: Un arbre �x estàndard

En aquest cas, el problema constant de demanda (N,G, DP, c) està for-
mat per N = {1, 2, 3}, el conjunt de béns G = {e1, e2, e3, e4}, els
costos dels béns són ce1 = a(e1) = 4, ce2 = a(e2) = 2, ce3 = a(e3) =
1, ce4 = a(e4) = 3, i els per�ls de demanda són DP1 = {e1, e2}, DP2 =
{e1, e2, e3}, DP3 = {e1, e4}.

�

En conseqüència, el joc de l'arbre �x estàndard coincideix amb el joc
constant de demanda. D'aquesta manera, se'n deriva el resultat donat en el
següent teorema, enunciat en Granot et al. (1996).

Teorema 3.28. El joc de l'arbre �x estàndard és un joc còncau.

Demostració:

Aquest resultat és directe, a partir del corol·lari 3.22, ja que els jocs constants
de demanda són còncaus.

2

L'objectiu principal de la secció és obtenir conceptes de solució pel pro-
blema constant de demanda. A continuació, es mostra la relació d'aquests
problemes amb el problemes generats per un arbre de projectes estàndard.
Un arbre de projectes estàndard es diferencia del problemes de l'arbre
�x estàndard en el fet que tots els vèrtexs han d'estar ocupats, és a dir, per
a tot v ∈ V, on v 6= v0, Nv 6= ∅. Així, l'exemple 3.27 no és un arbre
de projectes, ja que el vèrtex v1 està desocupat. A partir d'aquí, el càlcul
del nucleolus és senzill prenent l'algorisme de càlcul donat en Granot et al.
(1996).

Cal remarcar que en un arbre de projectes estàndard només pot ema-
nar un arc de l'arrel. Aquesta restricció no és substancial sinó que és una
simpli�cació per tal de facilitar l'obtenció de resultats, i en particular per
tal de cercar un mètode de càlcul pel nucleolus. Com va observar Meggido
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(1978), si aquest requisit no es compleix, en cada subarbre que emana de
l'arrel hi trobem jugadors diferents, de manera que el càlcul del nucleolus es
realitza en cadascú d'ells de forma independent. Si suposem que surt més
d'un arc des de l'arrel, el joc de l'arbre �x resultant cΓ es pot descompondre
(Shapley, (1971)) en p ≥ 2 components, on cada component per si sol és un
problema de connexió. O sigui, que hi ha una partició {N1, . . . Np} de N
en p subconjunts no buits tal que cΓ(S) = cΓ(S ∩ N1) + . . . + cΓ(S ∩ Np)
per a tota S ⊆ N. Les restriccions de cΓ a cada element de la partició
s'anomenen components i es corresponen a diferents subarbres que emanen
de la mateixa arrel.

Per associar un arbre a un problema constant de demanda Ω̄ = (N,G, DP, c)
amb estructura de demanda A = (AT1 , AT2 , . . . , ATs) i T = {T ⊆ N /AT 6=
∅} imposarem certes restriccions:

• Cada arc i cada cost de construcció associat a aquest arc s'identi�quen
respectivament amb la demanda pròpia AT d'una coalició T ∈ T , i
amb al cost d'adquirir els béns inclosos a AT .

• Donada una coalició T ∈ T , cada jugador i ∈ T ha de ser usuari de
l'arc associat a aquesta coalició. Així mateix, cada jugador k 6∈ T no
pot ser usuari de l'arc associat a T .

Quan aquestes condicions es compleixen direm que el problema de de-
manda està escrit de forma usual com un problema d'arbre. Seguidament
enunciem un lema previ, que ens permet determinar les condicions per es-
criure un problema constant de demanda com un problema d'arbre de pro-
jectes.
Lema 3.29. Si un problema constant de demanda Ω̄ = (N, G, DP, c) amb
estructura de demanda A = (AT1 , AT2 , . . . , ATs) i T = {T ⊆ N /AT 6= ∅}
es pot escriure de forma usual com un problema d'arbre de projectes, llavors
per a cada coalició T ∈ T existeix un jugador i ∈ T tal que

T = {k ∈ N | v(k) & v(i)}.

Demostració:

En un arbre de projectes qualsevol, els usuaris d'un arc ev que té per
vèrtex �nal v ∈ V és el conjunt de jugadors situats en vèrtexs que segueixen o
estan a v. Si notem per N̄v aquests usuaris tenim que N̄v = {k ∈ N | v(k) &
v}. Noti's que en el vèrtex de v només poden haver-hi usuaris d'aquest
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arc. En l'arbre de projectes que representa el problema de demanda, cada
T ∈ T té associat un arc dels quals són usuaris precisament els membres
de T i per tant existirà un vèrtex v on només hi haurà jugadors de T i on
T = {k ∈ N | v(k) & v}. Així si notem per v(i) aquest vèrtex v on i és un
un dels seus ocupants arribarem a l'expressió que es volia demostrar.

2

Ara ja podem indicar quines condicions ha de complir la col·lecció de coali-
cions associada a l'estructura de demanda, T , per poder escriure de forma
usual un problema constant de demanda com un problema d'arbre de pro-
jectes estàndard.

Proposició 3.30. Sigui Ω̄ = (N, G, DP, c) un problema constant de de-
manda amb estructura de demanda A = (AN , AT1 , AT2 , . . . , ATs) i T =
{T ⊆ N /AT 6= ∅}. Llavors, el problema constant de demanda s'escriu de
forma usual com un problema d'arbre de projectes estàndard si i només si

i) per a tota T ∗ ⊆ T i per a tota Tk, Tl ∈ T ∗ tal que Tk ∩ Tl = ∅ ,
llavors

⋃
T ∈T ∗

T /∈ T ,

ii) per a tota Tk, Tl ∈ T tal que T k ∩ Tl 6= ∅, aleshores Tk i Tl són
comparables per inclusió.

Demostració:

⇒) Per demostrar i) suposem que existeixen T1, . . . Tm ∈ T tal que Tk ∩
Tl = ∅, per a tota k 6= l, k, l ∈ {1, 2, . . . ,m}, de forma que ⋃m

k=1 Tk ∈
T . Això vol dir que si un arbre representa de forma usual el problema
de demanda, hi haurà un arc que tindrà com a usuaris exclusius els
membres de ⋃m

k=1 Tk. Pel lema 3.29 existirà un jugador k′ ∈ ⋃m
k=1 Tk

tal que ⋃m
k=1 Tk = {k ∈ N | v(k) & v(k′)}. Suposem, sense pèrdua

de generalitat que k′ ∈ T1. Com T1 era una coalició amb demanda
pròpia, en l'arbre que representa el problema de demanda, tindrem
un arc que necessàriament tindrà com a vèrtex �nal l'ocupat per k′,
v(k′). Però aleshores també serien usuaris els jugadors de ⋃m

k=1 Tk \T1.
Contradicció ja que l'arbre està escrit de forma usual.
Per demostrar ii), suposem que hem pogut escriure de forma usual el
problema de demanda i existeixen T1, T2 ∈ T , T1 ∩ T2 6= ∅. Com
T1, T2 ∈ T , pel lema 3.29 existiran uns jugadors k1 ∈ T1 i k2 ∈ T2 tal
que T1 = {k ∈ N | v(k) & v(k1)} i T2 = {k ∈ N | v(k) & v(k2)}. Si
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v(k1) = v(k2), com l'arc associat a la demanda de la coalició T1 té
com a vèrtex �nal v(k1) això voldria dir que els jugadors de T2 \T1 són
usuaris d'aquest arc; contradicció. Si v(k1) 6= v(k2), com T1 ∩ T2 6= ∅
existirà un jugador k ∈ T1 ∩ T2 tal que v(k) & v(k1) i v(k) & v(k2).
Llavors existirà dos camins que connecten v(k) a l'arrel; contradicció.

⇐) Podem escriure el problema d'arbre de projectes estàndard a partir de
l'estructura de coalicions T . Per això de�nim els conjunts Lr i lr de
la següent manera. De�nim en primer lloc

L1 =: {T ⊆ N /T maximal a T } = {N}

i
l1 =

⋃
T∈L1

T = N.

A partir d'aquí de�nim de manera recurrent

Lr =: {T ⊆ N /T maximal a T \
r−1⋃
k=1

Lk }

i
lr =

⋃
T∈Lr

T

Noti's que per a qualsevol r les coalicions de Lr no tenen intersecció
entre sí (són disjuntes), ja que si dues de elles la tinguessin, per la
condició ii) una hauria d'estar inclosa dins l'altra, i per tant la primera
no seria maximal.
Suposem que es necessiten m passos per arribar �ns a

⋃
Lk = T .

Així, la construcció de l'arbre de projectes estàndard es fa en m passos,
tants com els necessaris per de�nir els arcs corresponents a cada coalició
de T i per situar els jugadors en els corresponents vèrtexs. A cada pas
r, lr indica els jugadors pendents de ubicar en algun vèrtex �ns a aquell
pas.

• Pas 1. Per la coalició N, l'única de L1, de�nim un vèrtex v1
N ocu-

pat pels jugadors de N \ l2 . El predecessor de v1
N és l'arrel i l'arc

que els uneix té assignat el cost dels béns propis de N , c(AN ),
on c(AN ) =

∑
j ∈G

j∈AN

cj . Si L1 = T s'acaba el procés.
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• Pas r, r = {2, . . . ,m−1} . Per cada coalició T ∈ Lr de�nim un
vèrtex vr

T ocupat pels jugadors de T \ lr+1 . Noti's que T \ lr+1 6=
∅ (i que per tant estem assignant jugadors a aquest vèrtex) ja que
tota coalició de Lr+1 està inclosa en alguna coalició de Lr (per
construcció dels conjunts) i, en ser disjuntes i per la condició i),
la unió de coalicions de Lr+1 mai serà una coalició de Lr. Per
cadascuna de les coalicions T ∈ Lr , per la condició ii) existeix
una coalició T ′ ∈ Lr−1 tal que T ⊂ T ′ . El vèrtex predecessor
de vr

T és vr−1
T ′ i l'arc que els uneix té assignat el cost dels béns

propis de T , c(AT ) .

• Pas m. Per cada coalició T ∈ Lm de�nim un vèrtex vm
T ocupat

pels jugadors de T . Per cadascuna de les coalicions T ∈ Lm

existeix una coalició T ′ ∈ Lm−1 tal que T ⊂ T ′. El predecessor
de vm

T és vm−1
T ′ i l'arc que els uneix té assignat el cost dels béns

propis de T , c(AT ) .

El procés de�neix un arbre on hi ha un únic arc que surt de l'arrel
de forma que cada jugador i està situat en un vèrtex i els arcs que
el connecten a l'arrel corresponen a les demandes pròpies AT de les
úniques coalicions T que el contenen, i ∈ T . Així doncs, cΓ(S) =∑

S∩T 6=∅ c(AT ) = cΩ̄(S).

2

Exemple 3.31. Donat un problema constant de demanda amb conjunt de
jugadors N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, conjunt de béns G = {1, 2, 3, 4, 5}.
Els costos dels béns són c1 = 12, c2 = 1, c3 = 3, c4 = 6 i c5 = 5 i els
per�ls de demanda són

DP1 = {1} DP2 = {1}
DP3 = {1, 2} DP4 = {1, 3}
DP5 = {1, 3, 4} DP6 = {1, 3, 4}

DP7 = {1, 3, 5}.

El problema donat es pot escriure com un problema de l'arbre �x estàn-
dard. L'estructura de demanda és la següent:

A1234567 = {1} A3 = {2}
A4567 = {3} A56 = {4}
A7 = {5} AT = {∅} , per a la resta de coalicions.
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Així, les coalicions amb demanda pròpia són:

T = {3, 7, 56, 4567, 1234567},

Els costos de les demandes pròpies són:

c(A1234567) = c1 = 12 c(A3) = c2 = 1
c(A4567) = c3 = 3 c(A56) = c4 = 6

c(A7) = c5 = 5.

i) Les coalicions amb intersecció no buida són comparables per inclusió:

{3} ⊆ {1234567} ; {7} ⊆ {4567} ; {7} ⊆ {1234567} ; {56} ⊆ {4567}

{56} ⊆ {1234567} ; {4567} ⊆ {1234567}

ii) Les coalicions disjuntes dues a dues són

{3} {7}
{3} {56}
{3} {4567}
{7} {56}
{3} {7} {56},

i, en cap cas, la unió d'elles dóna lloc a una coalició de T .
La formació de l'arbre es fa en tres passos:

L1 = {N} , l1 = {N}
L2 = {3 , 4567} , l2 = {34567}
L3 = {7 , 56} , l3 = {567}.

En el primer pas es de�neix el vèrtex v1
N ocupat pels jugadors per-

tanyents a {1234567} \ {34567}, és a dir, els jugadors 1 i 2. El seu
predecessor és l'arrel. El cost de l'arc és c(A1234567) = 12.

En el segon pas, es de�neixen els vèrtexs v2
3 i v2

4567. Per una banda,
en el vèrtex v2

3 se situa solament el jugador 3, ja que {3} \ {567} =
{3}. El seu predecessor és v1

1234567. El cost de l'arc és c(A3) = 1.
Per l'altra, en el vèrtex v2

4567 se situa el jugador 4, ja que {4567} \
{567} = {4}, i el seu predecessor també és v1

1234567. El cost de l'arc
és c(A4567) = 3.
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Finalment, en el tercer pas es formen els vèrtexs v3
7 i v3

56, formats
directament pels jugadors de les coalicions, és a dir, {7} i {56}. El
predecessor de tots dos és el mateix vèrtex v2

4567. El primer arc té un
cost c(A7) = 5 i l'altre de c(A56) = 6.

L'arbre resultant es correspon amb el representat en la �gura 1 en Granot
et al. (1996):
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Figura 3.2: Un arbre de projecte estàndard

�

D'aquesta forma, ja es pot calcular el nucleolus per a tots aquells pro-
blemes constants de demanda que satisfan les condicions imposades en la
proposició 3.30, aplicant l'algorisme de computació presentat en Granot et
al. (1996). En concret, en l'exemple 3.31, el nucleolus assigna la següent
distribució:

η(cΩ̄) = (2′5, 2′5, 3′5, 2′5, 4′25, 4′25, 7′5).

El resultat donat en la proposició 3.30 és aplicable tant per a problemes
amb un arc sortint de l'arrel com per a problemes amb diferents arcs. Així,
si N ∈ T , es construeix un únic arbre. Mentre que si N /∈ T dóna lloc a
un problema de l'arbre �x, amb diferents branques

Relació entre un problema constant de demanda i un problema de
telecomunicacions.
Els k-games van ser introduïts per van den Nouweland et al. (1996) [78] amb
la intenció de capturar l'estructura observada en dos problemes especí�cs
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de telecomunicacions, els anomenats Sistema Telefònic Aeri-Terrestre i el
sistema de Redirecció de Trucades Telefòniques Internacionals.

El primer problema té a veure amb l'anomenat Sistema Telefònic Aeri-
Terrestre, d'ara endavant TFTS (de l'anglès Terrestrial Flight Telephone
System). El TFTS és un servei públic telefònic per a passatgers d'avió en
el qual les connexions telefòniques s'estableixen per ràdio �ns a l'estació
terrestre més propera, i des d'aquí es connecta a la destinació �nal amb la
xarxa existent. Per realitzar aquestes operacions és necessari la instal·lació
d'estacions terrestres i que els aparells de comunicacions estiguin instal·lats
en els avions. El servei té interès econòmic si es troba su�cientment estès en
un gran nombre d'avions i, a més, l'àrea en la qual pot usar-se és prou gran.
Llavors, els operadors de cada país han de cooperar situant les estacions
terrestres que fan possible la utilització del servei mentre es sobrevola el seu
territori i instal·lant els aparells en els avions.

Els bene�cis que els membres d'una coalició S de països poden acon-
seguir conjuntament mitjançant la cooperació es pot trobar amb la suma dels
bene�cis generats per un o dos països pertanyents a la coalició. Les dades
del problema vénen donades en una taula A = (aij) , on les �les es corres-
ponen amb les estacions terrestres d'un país i les columnes es corresponen
amb els avions. Per qualsevol parell de països i i j, on i pot ser igual a
j, el nombre aij indica els bene�cis que es produeixen a través de trucades
telefòniques realitzades en avions del país j que sobrevola el país i.

Així, el valor v(S) d'una coalició S és

v(S) =
∑
i∈S

∑
j ∈S

aij =
∑
i∈S

aii +
∑
i∈S

∑
j ∈S
j 6= i

aij .

El segon problema és el referit al sistema de Redirecció de Trucades Tele-
fòniques Internacionals. La majoria de trucades telefòniques internacionals
es realitzen via circuits dirigits des del país original �ns al país de destí. Els
circuits es poden usar més e�cientment si durant les hores de feina les tru-
cades es dirigeixen per parts menys ocupades de la xarxa internacional. Els
treballs de Gibbens et al. (1991) [37] i de van Golstein Brouwers (1992) [79]
mostren que és rellevant considerar tres zones horàries: la zona europea,
l'americana i l'asiàtica. Per això, mitjançant la cooperació i establiment
d'acords en l'ús de les rutes internacionals entre els operadors es poden fer
servir els circuits amb major e�ciència provocant una reducció dels costos de
les seves xarxes. Els ingressos es produeixen essencialment quan les trucades
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telefòniques internacionals es redirigeixen des d'una zona a una altra a través
d'una tercera zona.

La modelització del problema de Redirecció de Trucades Telefòniques
Internacionals com un joc coalicional també és directe. El valor v(S) d'una
coalició S es de�neix com l'estalvi de costos que els membres de la coalició
poden realitzar redirigint les trucades. Degut a què no es pot redirigir de
nou una trucada dirigida, el nombre de jugadors implicats es redueix a tres.
D'aquesta manera, per trobar el valor d'una coalició S simplement cal sumar
els valors de totes les seves subcoalicions de tres jugadors:

v(S) =
∑
T ⊆S
|T |= 3

v(T ).

L'estructura observada en aquests dos tipus de jocs es recull en la classe
dels k-games on, com és estàndard, el sumatori sobre un conjunt buit d'índexs
val zero. La particularitat d'aquest tipus de jocs és la coincidència entre
alguns dels conceptes de solució clàssics.
De�nició 3.32. Un joc cooperatiu d'estalvis (N, v) és un k-game si la seva
funció característica es de�neix

v(S) =
∑
T ⊆S
|T |= k

v(T ).

La relació entre els problemes constants de demanda i els problemes de
telecomunicacions no es produeix de forma immediata, ja que mentre els
primers analitzen problemes de costos, els segons ho fan respecte a problemes
de guanys. Per tant, el que fem és expressar els jocs constants de demanda
a través del seu joc dual (veure de�nició A.6), obtenint en aquest cas un joc
d'estalvis amb una interessant interpretació.
De�nició 3.33. Donat un joc constant de demanda de�nit per

cΩ̄(S) =
∑

T ⊆N
T 6= ∅

µT · u∗T (S)

on µT =
∑

j ∈AT

cj , el joc dual constant de demanda es de�neix com

c∗Ω̄(S) =
∑

T ⊆N
T 6= ∅

µT · uT (S) =
∑
T ⊆S
T 6= ∅

µT =
∑
T ⊆S
T 6= ∅

∑
j ∈G

j ∈AT

cj
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El valor per a una coalició S en un joc dual constant de demanda,
c∗Ω,c(S), representa la suma del cost d'aquells béns demandats per la coalició
i no demandats per ningú de fora.

Proposició 3.34. El joc dual de demanda constant és un k-game si i només
si l'estructura de demanda és simètrica, és a dir, |T | = k per a tota T ∈ T .

Demostració:

⇐) Sigui l'estructura de coalicions T = {T1, T2, . . . , Tr} tal que |T1| =
|T2| . . . = |Tr| = k, i que per a tota T /∈ T , µT = 0. Aleshores el valor
d'una coalició S ⊆ N en el joc dual constant de demanda depèn del nombre
de jugadors de la coalició:

(a) Si |S| < k, llavors c∗
Ω̄
(S) = 0 , ja que µT = 0 , per a tota T ⊆ S.

(b) Si |S| = k, llavors c∗
Ω̄
(S) = µS , ja que l'única coalició inclosa en S

amb k jugadors és ella mateixa.

(c) Si |S| > k, llavors c∗
Ω̄
(S) =

∑
Tm ⊆S

µTm , i llavors

c∗Ω̄(S) =
∑

Tm ⊆S
|Tm|= k

c∗Ω̄(Tm).

Per tant, el joc constant de demanda és un k-game.
⇒) Suposem que el joc dual constant de demanda és un k-game i hi ha

alguna coalició Ŝ ∈ T tal que |Ŝ| 6= k. Distingim dos casos en funció del
nombre de jugadors en Ŝ :

(a) Si |Ŝ| < k , tenim per de�nició del joc dual de demanda

c∗Ω̄(Ŝ) =
∑
T ⊆ Ŝ
T 6= ∅

∑
j ∈AT

cj ≥
∑

j ∈AŜ

cj > 0,

de manera que el joc no és un k-game perquè hi ha una coalició amb
menys de k jugadors amb valor no nul. Contradicció.
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(b) Si |Ŝ| > k , vol dir que

c∗
Ω̄
(Ŝ) =

∑
T ⊆ Ŝ
T 6= ∅

∑
j ∈AT

cj =
∑
T ⊆ Ŝ
|T |= k

∑
j ∈AT

cj +
∑
T ⊆ Ŝ
|T | 6= k

∑
j ∈AT

cj >

>
∑
T ⊆ Ŝ
|T |= k

∑
j ∈AT

cj =
∑
T ⊆ Ŝ
|T |= k

c∗Ω, c(T )

i, per tant, el joc no és un k-game. Contradicció.

2

Els resultats obtinguts en van den Nouweland et al. (1996) són útils en
l'anàlisi de solucions per als jocs constants de demanda associats a problemes
de demanda amb estructura de demanda simètrica.

Abans recordem la relació existent entre un joc i el seu joc dual. Les
propietats donades s'expressen considerant que el joc original és un joc de
guanys mentre que el joc dual és un joc de costos. Les relacions són les
mateixes considerant-ho a l'inrevés.

1. El core d'un joc cooperatiu de guanys v i el core (considerat com a
joc de costos) del seu joc dual v∗ coincideixen.
El core d'un joc cooperatiu de guanys es de�neix

Core(v) =

x ∈ RN /

∑
i∈N

xi = v(N)∑
i∈S

xi ≥ v(S) , per a tota S ⊆ N

 .

El core del joc dual v∗ entès com a joc de costos ve donat per

Core(v∗) =

x ∈ RN /

∑
i∈N

xi = v∗(N)∑
i∈S

xi ≤ v∗(S) , per a tota S ⊆ N

 .

Per la de�nició de joc dual, els dos jocs tenen la mateixa e�ciència,
és a dir, v(N) = v∗(N). D'altra banda, si x ∈ RN pertany al core
del joc v, satisfà ∑i∈S xi ≥ v(S), per a tota S ⊆ N, aleshores
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∑
i∈N \S xi ≥ v(N \ S), i, en conseqüència, ∑i∈S xi =

∑
i∈N xi −∑

i∈N \S xi ≤ v(N) − v(N \ S) = v∗(S) i x pertany al core del joc
dual, considerat com a joc de costos.

2. Un joc cooperatiu de guanys v és convex si i només si el seu dual v∗ és
còncau.

3. Un joc cooperatiu de guanys v i el seu joc dual v∗ tenen el mateix valor
de Shapley.

4. El valor de tau d'un joc cooperatiu de guanys v coincideix amb el valor
de tau, calculat segons la de�nició donada per a jocs de costos, del seu
joc dual v∗ .

5. El nucleolus d'un joc cooperatiu de guanys v coincideix amb el nucle-
olus, calculat segons la de�nició donada per a jocs de costos, del seu
joc dual v∗ .

Respecte a les solucions puntuals, destaca la coincidència entre algunes de
les solucions clàssiques. Així, el valor de Shapley i el valor de tau d'un k-game
no negatiu coincideixen. Aquest fet permet calcular les citades solucions pels
casos de jocs constants de demanda amb estructura de demanda simètrica.

Proposició 3.35. Sigui Ω̄ = (N, G, DP, c) un problema constant de de-
manda amb estructura de demanda simètrica. Llavors el valor de Shapley i
el valor de tau coincideixen.

Demostració:

És immediat, ja que el joc dual del joc associat al problema de demanda és
un k-game.

2

A més, per a un k-game no negatiu amb k = 2 el nucleolus coincideix
amb el valor de Shapley i el valor de tau. El resultat té especial interès en
quant a la di�cultat que suposa el càlcul del nucleolus per a un joc en general
i, en concret, per a un joc constant de demanda.

Proposició 3.36. Sigui Ω̄ = (N, G, DP, c) un problema constant de de-
manda amb estructura de demanda simètrica amb k = 2. Llavors el valor
de Shapley, el valor de tau i el nucleolus coincideixen.
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Demostració:

És immediat, ja que el joc dual del joc associat al problema de demanda és
un k-game.

2

El darrer resultat també té una gran utilitat pels jocs constants de de-
manda. Així, donat un joc (N, v) format com a suma d'un k-game i un
joc additiu (1-game), el joc resultant és convex i el valor de Shapley i el
valor de tau coincideixen. I a més, per a k = 2 totes dues solucions també
coincideixen amb el nucleolus. Això, ens porta a un nou resultat.
Corol·lari 3.37. Si totes les coalicions amb demanda pròpia estan formades
per k jugadors o per un únic jugador, és a dir, |T | = k o |T | = 1 per a
tota T ∈ T aleshores el joc dual constant de demanda és suma d'un k-game
i un joc additiu.

Seguidament, es mostra un exemple de problema constant de demanda
pel qual és fàcilment calculable el valor de tau i el nucleolus, degut a la seva
coincidència amb el valor de Shapley.
Exemple 3.38. Donat un problema constant de demanda amb conjunt de
jugadors N = {1, 2, 3, 4, 5} i conjunt de béns G = {1, . . . 15}. Els costos
dels béns són

c1 = 3, c2 = 14, c3 = 332, c4 = 40, c5 = 51,
c6 = 39, c7 = 232, c8 = 220, c9 = 312, c10 = 523,
c11 = 430, c12 = 603, c13 = 834, c14 = 1072, c15 = 1688,

i els per�ls de demanda són

DP1 = {1, 2, 3, 4, 11}
DP2 = {1, 5, 6, 7, 12}
DP3 = {2, 5, 8, 9, 13}
DP4 = {3, 6, 8, 10, 14}
DP5 = {4, 7, 9, 10, 15}

Així, les coalicions amb demanda pròpia són:

T = {1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45}.

Totes les coalicions estan formades per un jugador o per dos jugadors. Per
tant, el joc dual de demanda constant coincideix amb la suma d'un 1-game
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i un 2-game. En aquest cas, el joc resultant coincideix amb l'exemple de
TFTS del treball de van den Nouweland et al. (1996). El valor de Shapley,
el valor de tau i el nucleolus venen donats per la distribució:

x = (624′5, 765′5, 1132′5, 1629, 2241′5).

�

En els següents capítols, l'anàlisi dels problemes de demanda es cen-
tra en l'establiment d'algunes funcions de costos concretes. Les funcions
tenen l'origen en situacions reals, fruit de negociacions efectuades entre el
CBUC i diferents empreses editorials, en l'adquisició de paquets de revistes
electròniques. A més, es procedeix a generalitzar de forma natural les men-
cionades funcions. Aquests casos particulars de funcions de costos aporten al
model la possibilitat d'obtenir solucions adequades, en quant al repartiment
de costos entre els jugadors.

Les funcions proposades tenen en comú l'objectiu del venedor d'oferir
incentius al conjunt de jugadors en quant a la realització d'una compra co-
muna. Les funcions s'assenten fonamentalment en la �xació de tarifes per
qualsevol volum de compra en base al preu d'una sola unitat. En el cas de
les relacions entre un consorci de biblioteques i una editorial, el preu base
ve donat normalment pel cost de subscripció a la revista en format imprès.
És a dir, es correspon amb el cost individual d'una universitat si actua inde-
pendentment en el procés d'adquisició d'un exemplar.

En primer lloc, el venedor cobra totes les unitats demandades, incloses
les duplicacions, però introdueixen descomptes segons el volum de deman-
da. En aquest cas, el joc resultant l'anomenarem joc de demanda amb
descompte.

En el segon cas, el venedor incentiva els demandants oferint els béns
no demandats a un preu notablement rebaixat. Aquesta situació té sentit
quan el venedor obliga a adquirir tot el paquet de béns dels quals disposa,
amb independència de la demanda. Així, l'avantatge del comprador no es
basa en l'estalvi econòmic sinó en la possibilitat d'adquirir altres béns menys
desitjats a un preu reduït. En aquest cas, el joc resultant l'anomenarem joc
de demanda amb externalitats.
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