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3. Estat de l’art 
 
En aquest apartat es descriurà, en primer lloc, el procés a realitzar per a poder dur 
a retme la distribució de mercaderies d’una zona determinada; posteriorment, es 
definirà i s’analitzaran els diferents tipus de condicionants que existeixen en els 
problemes de rutes i, finalment, es descriuran els diferents mètodes de resolució 
dels problemes de rutes de repartiment. 
 
3.1 Distribució de mercaderies 
 
Els problemes de distribució de mercaderies i en general de disseny d’un sistema 
de rutes de transport  s’articulen en 3 fases d’estudi: 
 
 
- Fase estratègica: És la fase en la qual es decideix la localització de les terminals 
i es planifica a llarg termini (10 anys). 
  
- Fase tàctica: És la fase en la qual es decideix el tipus i volum d’enviament que 
es realitzarà alhora que l’interval d’enviament així com el tipus de vehicle a usar; 
aquesta fase es planifica a mig termini (1 any). 
 
- Fase operacional: És la fase en la qual es dissenyen les rutes de repartiment; es 
planifica a curt termini (dies). 
 
 

3.1.1 Fase estratègica 
 
La fase estratègica de distribució de mercaderies és aquella en la qual es decideix 
la localització de les terminals de repartiment. Aquesta fase, al tenir que realitzar-
se per a un període extens de temps, obliga a ser especialment curosos en la seva 
planificació sent, per tant, la cerca de localització un punt important en el nostre 
estudi que haurà d’estar basada en les previsions de demanda agregada de la 
mateixa. 
 
L’optimització de les localitzacions de les terminals de repartiment de 
mercaderies és bàsica per a poder aconseguir una xarxa de distribució eficient. 
 
Per aconseguir-ho, s’ha d’identificar els punts del territori on es puguin ubicar les 
terminals de consolidació i, posteriorment, escollir-ne la ubicació o ubicacions 
òptimes a partir dels següents factors de localització: mercat, intervenció de 
l’administració, sinèrgies i vies de comunicació. 
 
Els criteris que decidiran, finalment, la ubicació de la terminal de consolidació 
són els següents: 
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- Costos:  
1.-De proximitat: Matèries primes, demanda, proveïdors, 
treballadors, subministraments,... 
2.-Del sòl, impostos i construcció 
3.-D’efectes legals i ambientals 

- Nivell de servei 
- Altres: Qualitatius, subjectius, polítics,... 

 
Per a realitzar l’optimització de la localització d’un centre existeixen diferents 
mètodes de resolució [2]: 

 
Un centre  Weber 

 Centre Gravetat,  p-median 
   

Múltiples centres Agrupació 
  Algorisme iteratiu 
  Aproximació continua 
  Programació matemàtica 
  Mètodes simulació i mostreig 
  Mètodes heurístics 

 
 

3.1.2 Fase tàctica 
 
Per a la distribució de mercaderies existeixen diferents tàctiques: 
 
a.-Enviaments directes:  
 
Aquesta estratègia de distribució es basa en l’enviament des del magatzem d’un 
vehicle per a cada lliurament, és a dir, que cada client és servit per un vehicle que 
no servirà a cap client més durant la ruta. Aquesta estratègia comporta una major 
distància a recórrer ja que el vehicle que realitza un lliurament tornen a la 
terminal abans de realitzar cap altre lliurament. Per altra banda, també requereix 
un nombre molt alt de vehicles de repartiment. 
 
Aquest tipus de distribució només s’utilitza quan la demanda associada entre la 
terminal i el client és suficient (és a dir, molt elevada) per a que el repartiment 
sigui rentable.  
 
 
b.- Enviaments Hub & Spoke: 
 
Aquesta estratègia de distribució es basa en la utilització de centres de 
consolidació de càrrega que reben les mercaderies de diferents orígens i alhora, 
distribueixen les mercaderies rebudes per als diferents destins requerits.  
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Aquest tipus de distribució permet una reducció important dels temps totals de 
lliurament de les mercaderies (degut a la reducció del temps d’espera) així com 
una millor optimització dels recursos comportant una reducció dels costos però 
per contra implica un major temps de recorregut i la necessitat de que el centre de 
consolidació sigui extremadament eficient. 
 
 
c.- Enviaments amb parades múltiples: 
 
Aquesta estratègia de distribució disposa d’una terminal i d’un conjunt de clients; 
durant el recorregut d’un vehicle de distribució, aquest realitzarà un nombre 
determinat de parades per a lliurar o bé recollir mercaderia de tal manera que, en 
la mesura del possible, la capacitat usada del vehicle sigui propera a la seva 
capacitat màxima. 
 
Aquest tipus de distribució comporta un nombre més reduït de rutes ja que 
s’engloben un major nombre de clients per ruta però implica, en canvi, un major 
nombre de parades per ruta. La seva aplicació és aconsellable quan el cost per a 
realitzar una parada addicional en una ruta és reduït. 
 
En aquesta fase, com s’ha apuntat anteriorment, també cal escollir quin serà el 
tipus de vehicle o vehicles que s’adquiriran per a realitzar el repartiment de 
mercaderies. 
 
 
 
3.1.3 Fase operacional 
 
Un cop s’ha establert la localització de la terminal de consolidació i s’han fixat 
els tipus de distribució a realitzar, la fase operacional estableix el disseny de rutes 
de repartiment per a la zona d’estudi. 
 
Per a poder dissenyar les rutes, s’han de tenir presents els factors següents:  
 
-Flota:   
 
S’haurà de conèixer quina és la flota adequada per realitzar el repartiment; saber 
escollir quin és el tipus de vehicles òptims i, a més, el nombre necessari de 
vehicles que es requereixen per a poder assegurar realitzar els lliuraments 
assignats. 
 
-Densitat de clients: 
 
Aquest factor, que pot estar sotmès a una variació gairebé diària, permet conèixer 
el nombre necessari de vehicles per a poder realitzar els lliuraments assignats a 
una franja temporal concreta. 
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-Restriccions: 
 
Durant la realització del repartiment de mercaderies existeixen un conjunt de 
paràmetres restrictius tals com la capacitat del vehicle (prefixada per la flota 
existent), la jornada laboral del conductor que  s’han de tenir en compte durant el 
disseny de les rutes per a poder assegurar els lliuraments als clients. 
 
El disseny de rutes és un tipus de problema que s’engloba dins de la categoria de 
NP-Hard. 
 
La classe de problemes NP-Hard pot ser descrita com aquella que conté els 
problemes de decisió que són, com a mínim, tan difícils com un problema amb 
resolució polinòmica no determinista. Aquesta afirmació es justifica perquè si 
podem trobar un algorisme A que resolgui un dels problemes de tipus NP-Hard 
en temps polinòmic, llavors és possible construir un algorisme que treballi en 
temps polinòmic per a qualsevol problema NP (polinòmic no determinista) 
executant primer la reducció del problema de resolució no determinista en un de 
resolució determinista i, posteriorment executant l’algorisme A. 
 
La importància d’aquesta classe de problemes de decisió és degut a que contenen 
molts subproblemes de cerca i d’optimització per als que es desitja saber si 
existeix una solució determinada o bé existeix una millor opció. 
 
Actualment existeixen diferents algorismes que permeten trobar una solució al 
disseny de rutes, és a dir, permeten treballar en temps polinòmic i permeten 
trobar solucions òptimes per a les rutes a realitzar. 
 
 
 
3.2 Classificació dels problemes de cobertura de nodes  
 
La major part dels problemes que apareixen en la logística són problemes 
d’optimització combinatòria, per ser el seu espai de solucions discret i 
factorialment gran. El ruteig comprèn diferents problemes bàsics:  
 

• El viatger de comerç o TSP (Travelling Salesman Problem) 
 
• El carter xinès o CPP (Chinesse Postman Problem) 
 
• Multirutes de viatjants (m-TSP) 
 
• Rutes de nodes per a un magatzem i múltiples vehicles 
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• Rutes de nodes per a múltiples magatzems i múltiples vehicles 
 
• Rutes de nodes amb demandes estocàstiques per a un dipòsit i múltiples 

vehicles 
 
• El carter xinès amb restriccions de capacitat. 

 
 
El clàssic TSP consisteix en trobar, a partir d’un punt donat d’una xarxa, la ruta 
de mínim recorregut necessari per a visitar un conjunt específic de nodes només 
una vegada i eventualment tornar al node inicial. L’especificació de que cada 
punt pot ser visitat una sola vegada implica assumir que és possible trobar una 
ruta que pot complir-la, per al que es requereix que la xarxa estigui 
completament connectada. Això vol dir que per anar d’un punt a un altre no ha 
de ser obligatori passar per un tercer punt. També s’ha d’assegurar que la mínima 
distància entre dos punts és la recta entre ells, o sigui que compleix amb la 
condició de desigualtat triangular (si la distància entre dos punts i y j es l(i,j) ⇒ 
l(i,j) ≤ l(i,k) + l(k,j), per a qualsevol tres punts i, j y k). Les condicions de 
completa connectivitat i de desigualtat triangular, asseguren que el recorregut 
més curt del TSP a través de n punts pot ser realitzat passant només un cop per 
cada un d’ells.  
 
 
Els problemes de múltiples rutes des d’un dipòsit (m-TSP) presenten una 
complexitat tal, que són resolts gairebé exclusivament per mitjà d’algorismes 
heurístics, que combinen els algorismes de rutes simples amb mètodes de partició 
de la regió o el total de demanda en petites entitats. Tot i que el TSP clàssic és 
molt conegut, existeix tal nombre de possibles extensions i variacions que els 
noms de cada problema solen resultar confusos. Els punts bàsics dels problemes 
en els que s’han de recorrer diferents nodes són: 
 
• Nombre de vehicles (venedors) 
 
• Nombre d’orígens de ruta (que també són eventuals destins). 
 
• L’existència de restriccions (capacitat dels vehicles, màxima duració de la 

ruta, etc.). 
 
Sobre la base d’aquests descriptors es pot definir que en general el problema del 
viatger és aquell en el que no existeixen restriccions. Si es tracta d’una sola ruta 
amb un sol origen, se’l denomina clàssic, mentre que si les rutes són moltes (amb 
un sol origen) el problema és el denominat m-TSP. 
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CLASSIFICACIÓ DELS PROBLEMES DE COBERTURA DE NODES 

Problema Característiques Optimitzar 

TSP (clàssic) 
Dissenyar la ruta per a un sol vehicle que ha de 
cobrir n nodes a partir d’un sol origen.  

Llarg de la 
ruta. 

m-TSP 
Dissenyar les rutes de m vehicles que visitin 
col·lectivament cada un dels n nodes, utilitzant 
un sol origen. 

Distància 
total de les m 
rutes. 

 
Simple dipòsit 
VRP 

Dissenyar les rutes de m vehicles que visitin 
col·lectivament cada un dels n nodes, usant un 
sol origen i complint amb les restriccions del 
sistema. 

 
Multi dipòsit 
VRP 

Dissenyar les rutes de m vehicles que visitin 
col·lectivament cada un dels n nodes, usant més 
d’un origen i complint amb les restriccions del 
sistema. 

Funció que 
representa 
alguns 
aspectes o el 
total de costos 
del sistema. 

 
Taula 3.1. Classificació dels problemes de cobertura de nodes 

 
 
 
3.3 VRP 
 

3.3.1 Definició 
 
El més fonamental i estudiat problema de rutes és, sense cap mena de dubte, el 
Traveling Salesman Problem (TSP), on, com ja hem comentat anteriorment, un 
home de negocis ha de visitar un conjunt de ciutats i tornar a la ciutat d’origen. 
L’objectiu del TSP és, sense haver de complir cap restricció, minimitzar la 
distància total que ha de recórrer l’home de negocis. 
 
El Vehicle Routing Problem (VRP) és una generalització del TSP que consisteix 
en determinar n rutes de vehicles on una ruta és un viatge que comença a la 
terminal (magatzem) realitza una sèrie de visites a clients en un ordre determinat 
i finalment torna a la terminal. Tots els clients han de ser visitats només un cop i 
la demanda del client no pot excedir la capacitat del vehicle de repartiment (a no 
ser que es consideri el contrari per definició). L’objectiu del Vehicle Routing 
Problem és minimitzar el cost total de la distribució.  
 
Una solució factible al problema sencer és un viatge de TSP que també satisfà 
totes les restriccions fixades. A causa de la interacció entre els dos models 
subjacents, els casos del Vehicle Routing Problem poden ser molt difícils de 
solucionar. 
 
El VRP sorgeix com un problema central en els camps de transport, distribució i 
logística. En alguns sectors de mercat, el transport significa un alt percentatge del 
valor afegit a béns (mercaderies). Per tant, la utilització de mètodes automatitzats 
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per al transport, molt sovint, causen uns estalvis significatius que poden arribar a 
ser d’entre el 5 al 20% de les despeses totals [3]. 
 
 
Actualment, en el món dels negocis, el cost de transport constitueix, 
aproximadament, més de la meitat del cost total de la logística. Aquesta 
proporció ha experimentat un augment degut a lliuraments més petits, amb 
requeriments de temps més ajustats, repartiments més freqüents i a més, la 
necessitat cada cop més imperiosa que els lliuraments arribin en el termini 
establert. 

Aquests requeriments són resultat de les tendències actuals de l’economia; 
l’augment de la variabilitat en les demandes dels consumidors, la recerca per una 
qualitat global del producte, el desig de les empreses de reduir els inventaris a 
gairebé zero, la gran competència en un món completament globalitzat,... 
 
Els beneficis que s’aconsegueixen en la reducció del cost del transport són de 
gran interès no només per a les empreses a nivell microeconòmic sinó també són 
de gran interès per al país ja que repercuteixen de manera molt important en el 
global de l’economia. 
 
Fer decréixer els costs de transport pot ser possible a través d’una millor 
utilització dels recursos (persones, vehicles,...). Un dels passos més importants 
per a aconseguir una utilització eficient de la flota és realitzar de manera eficient 
la ruta que haurà de recórrer ja siguin vehicles utilitzats amb finalitats de 
recollida i enviament de mercaderies o bé siguin per al transport de passatgers 
des de diferents punts. 
 
Per altra banda, generalment, en el món del VRP apareixen moltes restriccions i 
diferents característiques que s’apliquen al problema que es considera. Algunes 
de les més importants són: 
 
• Cada vehicle té una capacitat limitada  

 
• Cada client ha de ser subministrar dins d’una finestra temporal 

 
• El repartidor utilitza més d’un centre per a subministrar als seus clients  

 
• Els clients poden retornar alguns béns (mercaderies) al dipòsit   

 
• Un client pot ser servits per vehicles diferents  

 
• Algun paràmetre del problema és estocàstic 

 
• Els lliuraments poden ser fetes en més d’un dia  
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Els següents punts es dediquen a explicar les diferents opcions esmentades i a 
aprofundir en elles, però abans es es plantejarà la formulació per a resoldre el 
problema del VRP. 
 
 
 
3.3.2 Formulació en el Vehicle Routing Problem 
 
El VRP és un problema combinatori en el qual es considera que: 

 
 
V és el conjunt de nodes a visitar per a la ruta considerada. 
 
E el conjunt d’arcs de la xarxa de distribució. 
 
Es representa físicament per mitjà d’un graf G(V,E).  

 
La notació usada per al problema és la següent: 
 
V= {v0,v1,...,vn), com ja s’ha comentat, es defineix com el conjunt de nodes els 
quals es recorreran durant la ruta de repartiment. Entre els valors inclosos en V, 
es considerarà el valor v0 com el centre logístic. 
 
D’aquesta manera, es té  
 
V’ = V \ {v0} és el conjunt de clients als quals se’ls ha de lliurar les mercaderies 
 
 

E = {(vi,vj)/ vi, vj є V, i≠j} és el conjunt d’arcs de distàncies que 
relacionen els punts del graf entre sí. 

 
C: és la matriu de costos, o bé en el cas de voler formular el problema 
minimitzant distàncies, la matriu de distàncies, que relaciona entre sí els 
diferents nodes considerats. 

 
d: és un vector que indica la quantitat de mercaderia lliurada a cada client. 

 
m: és el número de vehicles necessaris per a poder satisfer la demanda 
(cada ruta assignada a un vehicle) 

 
R = {R1,...,Rm} és el conjunt de rutes necessàries per a satisfer la demanda 

 
Ri: és la ruta R fixada per a un vehicle i donat 
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Quan cij = cji (és a dir el cost d’anar del node i al node j és el mateix que el cost 
d’anar del node j al node i) per a qualsevol vi, vj perteneixent a A, llavors el 
problema és simètric. 
 
Per a cada node vi en V’ s’associa una quantitat qi determinada de mercaderia que 
ha de ser lliurada pel vehicle de repartiment al client. L’objectiu del VRP 
consisteix en determinar el conjunt de m vehicles (i les seves respectives rutes) 
amb el mínim cost de tal manera que s’iniciï i es finalitzi el recorregut en el 
centre logístic i que a més cada punt sigui visitat una sola vegada per un sol 
vehicle (a excepció de que es vulgui considerar la possibilitat d’utilitzar més d’un 
vehicle per a un sol client). 
 
Es considerarà també un temps de servei de lliurament di (per a descarregar la 
mercaderia). Aquest temps s’ha de considerar per a calcular el temps màxim de 
servei d’un vehicle de tal manera que aquest temps s’incorpori a la matriu de 
càlcul de temps entre destins; és a dir, estigui incorporat a cij. La solució que es 
defineix a continuació és vàlida per a problemes de tipus NP-HARD [4]. 
 
 
Un conjunt de rutes R = {R1,...,Rm} de V; una permutació de Ri especificant 
l’ordre de repartició en ruta  
 
 
El cost d’una ruta donada (Ri = {vo, v1, ..., vm+1}), on vi є V i vo = vm+1 = 0 
(significant aquest zero el lloc de sortida) es donada per C(Ri) = ∑ci,i+1 + ∑di. 
 
 
Una ruta Ri és factible si el vehicle es deté una vegada en cada lloc i la duració 
total de la ruta no supera un límit fixat. 
 
 
Finalment, el cost del sistema FVRP es determina per l’equació següent: 
 
FVRP(S) = ∑ C(Ri) 
 

(3.1) 

 
3.3.3 Diferents variants del problema del VRP 
 
En aquest punt s’explicaran les variants més comuns derivades del problema 
estàndard de Vehicle Routing Problem. 
 
Primer de tot se’n farà un quadre resum i posteriorment es centrarà en donar una 
petita introducció sobre la variant a explicar i el complement que aquesta aporta 
al problema general. 
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VARIANTS DEL PROBLEMA VRP 

Variant Característiques 

CVRP 
La capacitat del vehicle de repartiment està restringida com a condició 

del problema. 
VRPTW El client ha de ser servit durant una franja horària estipulada 

prèviament. 
 

PVRP 
El vehicle de repartiment pot realitzar la seva ruta sense tornar al 
magatzem per a un període de temps major a la jornada laboral. 

VRPB Es permet la recollida de mercaderies però aquesta ha de realitzar-se un 
cop s’hagi finalitzat el lliurament de les mercaderies. 

VRPPD Es permet alternar la recollida amb el lliurament de mercaderies durant 
tot el recorregut del vehicle de repartiment. 

MDVR
P 

Es tenen més d’un magatzem des del qual es poden servir els vehicles de 
repartiment de mercaderies. 

SDVRP 
Es considera que un mateix client pot ser abastit per més d’un vehicle de 
repartiment degut a que la mercaderia a lliurar al client és major que la 

capacitat d’un sol vehicle . 

SVRP En aquest cas, tenim que els components del problema són variables 
aleatòries. 

 
Taula 3.2. Resum de les diferents variants del problema VRP 

 
 
 
 
3.3.3.1 Capacitated VRP (CVPR) 
 
El Problema CVRP tracta de determinar els recorreguts de k vehicles de capacitat 
Ck que partint d’un origen comú han de passar per un conjunt de parades 
determinades (nombre de clients) per a recollir o distribuir mercaderies segons 
una demanda di, i tornar novament a l’origen de manera que la distancia total 
recorreguda (el cost o el temps que s’ha utilitzat) pel conjunt de vehicles sigui 
mínima [5].  
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és minimitzar la flota de vehicles i la suma del temps de recorregut, 
tenint en compte que la demanda total de mercaderia per a cada ruta no pot 
excedir la capacitat del vehicle que realitza la ruta. 
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3.3.3.2 VRP amb finestres de temps (VRPTW) 
 
El problema VRP que s’ha analitzat en el punt 3.3.1 es complica quan els clients 
necessiten ser servits durant una franja horària determinada.  
 
El VPRTW consisteix en un nombre de vehicle de capacitat finita que visiten 
clients dispersos des d’un sol origen. Quan la demanda de tots els clients és 
idèntica la restricció de capacitat passa a segon terme i el cost de la ruta és una 
combinació del temps de viatge i la insatisfacció del client. Si la finestra 
temporal de temps en un punt i és [ei,li], el temps en el qual s’arriba al punt de 
lliurament Ti, ha d’estar comprés de manera que ei<Ti<li per aconseguir que 
l’espera del vehicle sigui zero [6]. 
 
Aquest fet suposa per a la planificació de rutes una restricció extra molt 
important i rigorosa ja que si un vehicle arriba massa aviat a visitar un client no 
se li permet lliurar la mercaderia fins que s’arriba a l’inici de la finestra temporal, 
amb la consegüent pèrdua de temps i, per tant, de diners. Per altra banda, si el 
vehicle de repartiment arriba massa tard, el lliurament no és pot realitzar i per 
tant també implica un cost molt elevat. 
 
Aquesta restricció es tindrà en compte en aquest treball en un dels punts que 
s’estudiaran més endavant (en el punt 5.3) on es valorarà l’efecte que provoca la 
variació de les demandes en les diferents finestres temporals. 
 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és minimitzar la flota de vehicles així com la suma de temps de viatge 
i de temps d’espera necessaris per a donar cobertura a tots els clients en la franja 
horària requerida. 
 
 
3.3.3.3 Entrega en més d’1 dia (Periodic VRP, PVRP)  
 
En els VRP clàssics, típicament es dissenyen rutes per a únicament un dia. En el 
cas de tenir el cas de Periodic Vehicle Routing Problem, el VRP clàssic es 
generalitza usant m dies per a realitzar la ruta planificada [7].    
 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és minimitzar la flota de vehicles necessària així com la suma de 
temps de viatge que s’ha de cobrir per a lliurar la mercaderia a tots els clients. 
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3.3.3.4 VRPB (VRP amb lliurament/retorn) 
 
El VRPB és un cas de Vehicle Routing Problem on els clients poden abastir-se o 
bé retornar mercaderia. És a dir, s’ha de tenir en compte que la mercaderia 
retornada augmentarà la càrrega que transportarà el vehicle. El problema crític és 
que tots els lliuraments han de ser realitzats en cada ruta abans de començar amb 
les recollides. Aquest fet es basa en que els vehicles tenen la seva porta per a la 
càrrega en la part de darrera i si s’introdueix mercaderia abans de repartir-la tota, 
es tindrà un problema de viabilitat (els paquets a recollir estaran tapant els 
paquets a lliurar). Les quantitats a repartir i a recollir són prefixades. Aquest tipus 
de VRP és similar al cas VRPPD, del qual es parlarà tot seguit, amb la única 
diferència que en el VRPB tots els lliuraments han de ser completats abans de 
realitzar cap recollida. 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és trobar una sèrie de rutes que minimitzin el total de distància 
recorreguda aconseguint d’aquesta manera un cost de repartiment mínim. 
 
 
 
 3.3.3.5 VRP amb recollida i lliurament de mercaderies (VRPPD) 
 
El problema Vehicle Routing Problem amb recollida i lliurament de mercaderies 
(Vehicle Routing Problem with Pick Up and Delivery - VRPPD) és un problema 
VRP on es contempla la possibilitat de que el client pugui retornar alguna 
mercaderia. D’aquesta manera, el VRPPD ha de tenir en compte que les 
mercaderies que els clients retornen han de poder entrar en el vehicle de 
repartiment. Aquesta restricció fa la planificació del problema més difícil i pot 
tenir com a conseqüència la mala utilització de les capacitats dels vehicles 
incrementant els recorreguts totals o bé augmentant el nombre de vehicles 
necessaris [8]. 
 
Degut a això, es consideren generalment situacions restringides en les que totes 
les demandes de lliurament surten del dipòsit i totes les recollides seran 
retornades al centre logístic, de tal manera que no hi ha cap intercanvi de 
mercaderies entre els clients. Una altra alternativa és permetre que els clients 
siguin visitats més d’una vegada pels vehicles. 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és minimitzar la flota de vehicles i la suma de temps de viatge, amb la 
restricció de que el vehicle ha de tenir suficient capacitat per a transportar la 
mercaderia a lliurar així com per a recollir la mercaderia corresponent dels clients 
que ho requereixin per a retornar-la al centre logístic. 
 



                                                   VRP: Optimització de les rutes en el servei de repartiment de mercaderies 

______________________________________________________________________ 
 Carlos Morillo (2008)                           23 

 
 

3.3.3.6 Multiple Depot VRP (MDVRP)  
 
Aquest cas particular de Vehicle Routing Problem es basa, en primer lloc, en el 
fet de tenir diferents centres logístics de repartiment i, en segon lloc, que aquests 
centres i els punts de lliurament estiguin dispersos en el territori sent aconsellable 
considerar les possibilitats de lliurament des dels diferents centres logístics així 
com la seva optimizació. 
 
Un MDVRP requereix l’assignació de clients a centres logístics determinats. Una 
flota de vehicles està basada en cada terminal. Cada vehicle prové d’un dipòsit, 
atén als clients assignats a aquell dipòsit i, a més, finalitza el seu recorregut al 
mateix dipòsit. 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és reduir al màxim la flota de vehicles i la suma de temps de viatges, 
fent que la mercaderia es reparteixi des de diferents centres logístics. 
 
 
3.3.3.7 Split Delivery VRP (SDVRP) 
 
El cas particular de Vehicle Routing Problem anomenat Split Delivery VRP 
succeeix quan un mateix client pot ser abastit per diferents vehicles si es poden 
reduir els costos totals. Aquest cas és de gran importància en el cas de que la 
mercaderia a lliurar sigui major que la capacitat d’un sol vehicle (un sol vehicle 
ple no podria transportar tota la mercaderia necessària per a un client determinat i 
la única manera de complir la restricció de que un client només pot ser abastit per 
un sol vehicle passaria per renovar la flota requerint un vehicle de capacitat 
major). 
 
La dificultat de solucionar un problema SDVRP és major que no pas per al cas 
senzill de VRP [9]. 
 
Objectiu:  
 
L’objectiu és minimitzar la flota de vehicles necessària per a lliurar les 
mercaderies, així com també minimitzar la suma de temps de recorregut 
necessaris per a satisfer tots els clients. 
 
 
3.3.3.8 Stochastic VRP (SVRP) 
 
Els problemes de VRP estocàstics són aquells on un o diferents components del 
problema no es coneixen de forma exacta, és a dir, són variables aleatòries [10].   
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Objectiu:  
 
L’objectiu és minimitzar la flota de vehicles i la suma de temps de viatge 
necessària per a donar cobertura a tots els clients. 
 
 
 
 
3.4 Tècniques de solució per a VRP 
 
Ara, s’explicaran les tècniques més utilitzades per a resoldre els problemes VRP. 
Es centrarà en les aproximacions exactes, algorismes heurístics, algorismes meta-
heurístics i, finalment, aproximacions continues. 
 
Per començar es parlarà de les aproximacions exactes, tècnica que proposa 
avaluar cada possible cas fins que s’arriba a una solució viable; posteriorment 
s’explicaran els diferents tipus de mètodes heurístics, mètodes que realitzen una 
exploració relativament limitada de l’espai de cerca i típicament produeixen 
solucions de bona qualitat per a temps de computació acceptables; i finalment es 
parlarà dels mètodes metaheurístics que són aquells que realitzen una exploració 
molt més profunda que els algorismes heurístics de tal manera que la qualitat de 
les solucions aconseguides es molt major que la obtinguda pels mètodes 
heurístics clàssics i, finalment, es parlarà de les aproximacions contínues. 
 
 
 
3.4.1 Exact approaches (Aproximacions exactes) 
 
Aquesta tècnica usada per a la resolució per a problemes de ruteig de vehicles, 
proposa avaluar cada possible cas fins que, un cop avaluats els casos necessaris, 
s’arriba a una solució viable. 
 
 
3.4.1.1 Branch and bound   
 
Una de les aproximacions exactes més aconsellables per al CVRP [11] és el 
mètode del k-tree (arbre de k). Aquest mètode consisteix en: donat un gràfic amb 
n+1 nodes: un k-tree és definit per ser un conjunt n+K conjunts que atravessen el 
gràfic (Un VRP pot ser modelat com el problema per a trobar un k-tree mínim 
amb grau 2k en el dipòsit a més de les restriccions imposades degut a la capacitat 
del vehicle). Tot i això, existeixen casos més petits que encara no han estat 
solucionats. Per a tractar casos més grans, o calcular solucions de manera més 
ràpida s’han d’utilitzar mètodes heurístics.  
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L’aproximació de k-tree pot estendre’s per a variacions realistes tal com:  
 

• Costs asimètrics   
 
• Finestres de temps  
 
• Flotes no uniformes. 

 
 
 
Un algorisme Branch and Bound utilitza l’estratègia de dividir l’espai de solució 
en subproblemes i llavors optimitzen individualment sobre cada subproblema. 
Utilitzant el mètode de Branch and Bound, primer de tot s’examina la solució 
sencera de l’espai S. En el procés es redueix l’exigència del problema (en fem 
una relaxació) de tal manera que s’admeten solucions que no són factibles en S.  
 
 
 
Una vegada es troba una solució, aquesta pertany a S, llavors la solució és 
factible. En cas contrari, s’identifiquen n subconjunts S1,...,Sn de S tal que el 
conjunt de {S1,...Sn} és S. Cada un d’aquests subconjunts és considerat un 
problema. S’afegeixen els subconjunts creats de S a la llista de subproblemes 
candidats. Llavors s’escull un dels subproblemes candidats i s’avalua. Hi ha  
quatre possibles resultats: 
 
 

1. Si es troba una solució millor a la trobada abans de realitzar els 
subconjunts, es canvia per l’obtinguda i es continua. 

 
 

2. S’ha de comprovar si el subproblema no té cap solució; en aquest cas es 
descarta. 

 
 

3. D’altra manera, es comparen els resultats obtinguts en el subproblema 
amb el bound global donat pel valor de la solució més factible. Si la 
solució no és millor o igual a la solució global es descarta. 
 

 
4. Finalment, si no es pot descartar el resultat del problema, s’haurà 
d’afegir a la llista de candidats.  
 

 
S’actuarà així fins haver avaluat tots els subproblemes i llavors s’escollirà la 
millor solució, és a dir, l’òptima. 
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Figura 3.1. Figura en la qual s’il·lustra el mètode Branch and Bound 
 
 
 
 
3.4.2 Mètodes heurístics 
 
Els mètodes heurístics realitzen una exploració relativament limitada de l’espai 
de cerca i típicament produeixen solucions de bona qualitat per a temps de 
computació acceptables. Les diferents aproximacions de resolució del problema 
constitueixen diferents famílies d’algorismes. A saber:  
 
 
Constructive methods: Aquests mètodes creen de manera gradual una solució 
factible mentre es fixen en el cost de la solució però no tenen una millora 
implementada directament en el mètode; un exemple n’és l’algorisme de Clark & 
Wright. 
 
 
Cluster first, route second: Aquests mètodes realitzen un agrupament només del 
conjunt de clients i posteriorment determinen una ruta de vehicle per a cada grup 
de clients.  
 
 
Route first, cluster second: Aquests mètodes construeixen en una primera fase un 
TSP molt gran sense tenir en compte les restriccions i, posteriorment 
descomponen el problema TSP en rutes de vehicles factibles.  
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3.4.2.1 Clark and Wright Savings Algorithm   
 
L’algorisme de Clark and Wright, desenvolupat a l’any 1964, també conegut com 
l’algorisme dels “estalvis”, és un dels algorismes heurístics més reconeguts, 
utilitzats i força eficaç per a VRP. S’aplica per a problemes on el nombre de 
vehicles no està fixat (és una decisió variable), i funciona correctament per a 
problemes amb doble direcció i única direcció. Quan dues rutes (0,...,i,0) i 
(0,j,...0) poden ser unides en una sola (0,...,i,j,...,0), es genera l’estalvi de 
distància [12] 
 
 
sij = ci0 + coj - cij.        (3.2) 
 
 
La seva filosofia consisteix en connectar tots els clients a parells amb el 
magatzem i calcular els estalvis que poden ser obtinguts en enllaçar dos nodes de 
forma successiva en un ruta. Aquest càlcul de l’estalvi de distància es realitza per 
a cada parell de punts de la regió, seleccionant en primer lloc la parella de nodes 
amb major estalvi i progressivament s’itera considerant les de menor estalvi, tot i 
que existiran varies combinacions que podran infringir les restriccions imposades 
al problema. 
 
 
L’algorisme funciona de la següent forma: 
 
 
Pas 1. Es calculen els estalvis per a totes les parelles de nodes i,j  
 
 
Pas 2. S’ordenen les parelles i,j en ordre decreixent de l’estalvi de distància. A 
partir de la parella de punts que suposa més estalvi, es passa al següent pas. 
 
 
Pas 3. Per a la parella de punts i,j cal realitzar els següents procediments sempre i 
quan es compleixin les restriccions establertes en el problema: 
 

a) Si i i j no han estat inclosos en cap ruta, es crear una ruta amb els nodes 
i,j. 

 
b) Si el node i o el node j pertany a una ruta ja establerta, es verifica si 
aquest node és un extrem de la ruta. Si la verificació s’acompleix, la ruta 
s’amplia amb l’arc entre els node i,j. Si no és així, cal no considerar 
aquesta parella de nodes i passar al pas següent. 
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c) Si ambdós node formen part de dues rutes diferents, es comprova si els 
dos nodes són extrems de les seves rutes. En cas de ser cert, s’uneixen les 
dues rutes per la parella de nodes en estudi. En cas contrari, no es 
considera la parella de nodes i es passa a la següent etapa. 
 
d) Si els dos nodes pertanyen ja a una mateixa ruta, no es tenen en compte 
i es passa al pas següent. 
 
 

Pas 4. Es continua el procés amb una nova parella de nodes obtinguda en el pas 2 
procedint de manera anàloga al pas anterior fins que l’estalvi de distància no es 
pugui millorar. 
 
 
Pas 5. Verificar si queda algun node sense lligar i realitzar, en cas d’existir-ne 
algun, una ruta individualitzada d’aquest amb el magatzem 
 
 
 
En la utilització d’aquest algorisme per a la resolució del VRP, el criteri de 
selecció és aplicat als arcs en comptes dels clients, i la direcció en que l’arc és 
recorregut no té cap transcendència. No hi ha cap consideració de viabilitat de 
temps en l’arc, ja que només es considera a aquest des de l’últim client d’una ruta 
al primer de la següent. 
 
 

 
Figura 3.2. Figura en la qual es representa el procés seguit  per l’algorisme de Clark 

& Wright 
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3.4.2.2 Matching Based Savings Algorithm 
 
Una interessant modificació del problema estàndard de l’algorisme d’estalvi de 
Clark & Wright (similar en [13] i [14]) consisteix en que en cada iteració 
l’estalvi sij obtingut al combinar les rutes p i q és computat com sij = t(Si) + t(Si) - 
t(SiUSj) essent Sk la situació del vèrtex k en la ruta, i t(Sk) és la grandària de la 
solució òptima del TSP (Travel Salesman Problem) a Sk. 
 
Aquest tipus de problemes es resolen utilitzant els valors de sij com a costs i les 
rutes que es combinen són aquelles que ens donen un resultat òptim a la vegada 
que mantenen la viabilitat del problema.  
 

 
 
Figura 3.3. Figura en la qual s’il·lustra el mètode Matching Based Savings Algorithm 

 
 
 
 

3.4.2.3 Algorisme multiruta millorat 
 
Els algorismes de millora tracten, com diu la paraula d’afinar les solucions 
possibles mitjançant la utilització d’una seqüència de modificacions d’arestes o 
nodes entre les rutes dels vehicles. 
 
 
Tres propostes per aquest algorisme són les següents: 
 
 
Thompson & Psaraftis: [15] 
 
Thompson i Psaraftis proposen un mètode basat en la transferència simultània de 
k demandes des de la ruta Ij a la ruta Iδ(j) per a cada j i amb k fixada. És a dir, per 
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a una ruta qualsevol, extreure’n k lliuraments i imposar que aquests lliuraments 
siguin realitzats per una altra ruta.  
 
 
Anàlisi de Van Breedam: [16] 
 
Es consideren quatre operacions: 
 
String Cross (SC): Dues cordes són intercanviades en els vèrtexs mitjançant 
l’encreuament de dues arestes en dues rutes diferents.  
 
En aquesta operació, un parell de clients s’intercanvien entre dues rutes de tal 
manera que en cada ruta el nombre de clients no varia però sí ho fa el recorregut 
de les mateixes. 
 

 
Figura 3.4. Aplicació del mètode SC 

 
Strings exchange (SE): Dues cordes de com a màxim k vèrtexs són 
intercanviades entre dues rutes. 
 
Operació molt similar a la considerada anteriorment amb la diferència que els 
vèrtexs intercanviats en l’operació poden ser més d’un. 
 

 
Figura 3.5. Aplicació del mètode SE 

 
String Relocation (SR): Una corda de màxim k vèrtexs és moguda d’una a una 
altra ruta, generalment k=1 o 2. 
 
En aquesta operació, un o més nodes d’una ruta són readjudicats a una nova ruta 
sense que aquesta li traspassi cap dels seus nodes a la primera 
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Figura 3.6. Aplicació del mètode SR 

 
 
 
String Mix (SM): Escull la millor operació entre SE i SR 
 
 
Per a avaluar aquests moviments, Van Breedam considera dues estratègies de 
millora locals: 
 
First Improvement (FI): Consisteix en implementar el primer moviment que 
millora el problema. 
 
Best Improvement (BI): Avalua tots els possibles moviments i implementa el 
millor. 
 
 
Van Breedam defineix una sèrie de paràmetres que poden influir en el 
comportament del procediment de millora local. Aquests paràmetres són la 
solució inicial (si es bona o dolenta), el valor de k per als moviments SE, SR i 
SM abans explicats, l’estratègia a seguir (si implementem el primer moviment 
que millora el problema o bé el millor un cop avaluats tots) 
 
 
 
Kinderwater i Savelsbergh: [17] 
 
En aquest cas, els recorreguts i els clients són intercanviats entre diferents rutes; 
es consideren les opcions següents: 
 
 
Recol·locació de clients: Un client que és servit dins una ruta determinada, en 
primera instància, per un vehicle, per a millorar la solució, es recol·loca i és 
servit per un altre vehicle.  
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Figura 3.7. Recol·locació de clients mitjançant mètode de Kinderwater i Savelsbergh 

 
 
Encreuament: Dues rutes de vehicles de repartiment diferents intercanvien els 
seus clients en un moment determinat de les seves rutes per així poder millorar la 
solució que s’obté. 
  

 
Figura 3.8. Encreuament de clients mitjançant mètode de Kinderwater i Savelsbergh 

 
 
Intercanvi de clients: Dos clients i, j servits cada un per dues rutes a, b diferents 
són intercanviats de tal manera que el client i que estava en la ruta a passa a ser 
servit pel vehicle de repartiment de la ruta b mentre que el client j passa a ser 
servit per la ruta a. 
 

 
Figura 3.9. Intercanvi de clients mitjançant mètode de Kinderwater i Savelsbergh 

 
 
3.4.2.4 Cluster-First, Route-Second Algorithms 
 
 
Aquest mètode realitza una única distribució dels vèrtexs i llavors determina la 
ruta que passarà per cada vèrtex. A continuació es descriuen els següents 
algorismes: 

http://neo.lcc.uma.es/radi-aeb/WebVRP/Algorithms/ClustRout.html
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Algorisme de la llavor:  
  
Aquest algorisme es planteja a Fisher Jaikumar Algorithm [18] i soluciona un 
problema d’assignació genèric (GAP: problema en el que s’ha d’assignar de 
manera òptima el conjunt I={1,...,m} de tasques al conjunt J={1,...,n} d’agents) 
per a formar la interconnexió. El nombre de vehicles (K) es fixat. 
 
L’algorisme es descriu de la següent manera: 
 
Pas 1. Escollir m clients per a ser “llavors” de rutes i assignar un vehicle a cada 
una d’elles 
 
Pas 2.  Per a cada client i i ruta k, calcular un cost d’inserció dik relatiu a la llavor 
de la ruta. 
 
Pas 3. Resoldre el problema d’assignació generalitzada: 
 Minimitzar Z = = Σi Σk dik yik 
 
Pas 4. Connectar els punts dins de cada ruta definida per yik per a solucionar un 
TSP per a cada ruta corresponent a la solució d’un problema d’assignació 
genèric. 
 

 
 

Figura 3.10. Figura en la qual s’il·lustra l’algorisme de la llavor 
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Petal Algorithm  
 
Aquest algorisme es detalla en [19]. Es crea un conjunt de rutes (denominades 
pètals) i en fa una selecció final resolent-ne una partició del problema de la 
forma: 
 

min Σdkxk
    

   (3.3) 

 
amb les condicions: Σaikxk = 1  (i=1,...,n) 
    xk = 0 o 1  
    k є S 
 
On S és el conjunt de rutes, xk=1 si i només si la ruta k pertany a la solució i aik 
val 1 només en el cas que el vèrtex i pertanyi a la ruta k, i on dk és el cost del 
pètal k.  
 

 
 

Figura 3.11. Figura en la qual s’il·lustra el Petal Algorithm 
 
 
 
The Sweep Algorithm   
 
És l’algorisme més senzill d’aplicar i entendre i queda detallat en [20]. No convé 
aplicar-lo en tots els casos tot i que per la seva senzillesa és molt utilitzat pels 
professionals de la logística.  
 
Suposem que les distàncies es mesuren amb mètrica euclídea. La ubicació de 
cada client que s’ha de visitar pot donar-se llavors en coordenades polars (ri, θi) 
amb el magatzem situat a l’origen de coordenades (ri=0) i un client arbitrari 
(i=2), fixant, juntament amb el magatzem l’origen dels angles (θ2=0). Els clients 
han estat numerats de manera que θ2≤···≤ θn. 
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L’algorisme té els passos següents: 
 
Pas 1. Prendre un vehicle k que encara hagi estat utilitzat 
 
Pas 2. Començant pel client i que encara no hagi estat assignat a cap ruta i tingui 
menor angle θn, incloure els següents i+1, i+2,..., a la ruta k mentre no es superi 
la capacitat Ck del vehicle. 
 
Pas 3. Si s’han cobert tots els punts o bé s’han utilitzat tots els vehicles, passar al 
pas 4, en cas contrari, tornar al pas 1. 
 
Pas 4. Connectar els punts dins de cada sector circular començant i finalitzant en 
el magatzem. 
 
 
El gran desavantatge d’aquest algorisme és que genera les rutes a partir dels 
nodes determinats per l’escombrat. Aquest pot portar problemes en els casos en 
que les rutes tenen una restricció de temps i/o longitud, ja que moltes vegades el 
grup de nodes escollits per l’escombrat la superen. La solució proporcionada per 
aquest algorisme no és òptima i depèn de forma molt considerable del client 
escollit per a començar a escombrar i de l’ordre en el qual s’assignen els 
vehicles. De fet, en certs casos l’aplicació d’aquest algorisme no és ni tan sols 
recomanable. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.12. Figura en la qual s’il·lustra el Sweep Algorithm 
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3.4.3 Meta-heurístics: 
 
Els algorismes meta-heurístics realitzen una exploració molt més profunda que 
els algorismes heurístics; d’aquesta manera, la qualitat de les solucions 
aconseguides es molt major que la obtinguda pels mètodes heurístics clàssics. 
 
 
3.4.3.1 Ant Algorithm (Colònia de formigues)  
 
Aquest mètode està inspirat en la analogia amb les colònies de formigues buscant 
menjar. En la seva recerca de menjar, les formigues marquen els camins que 
recorren deixant una essència aromàtica (la feromona). La quantitat de feromona 
que es deixa en un camí depèn de la distància a recórrer així com de la qualitat 
del menjar. Aquesta essència proporciona informació a les altres formigues; amb 
el temps els camins que es mantenen són els que tenen fonts de menjar més 
interessants. [21] 
 
Aquest mètode resulta de la iteració repetida a partir d’una solució inicial 
proposta: tots els camins tenen una mateixa probabilitat (al principi de les 
iteracions).  
 
Construcció de rutes de vehicles: 
 
Per a resoldre el VRP les formigues escullen les ciutats a visitar de manera 
successiva fins a visitar-les totes. Quan per qualsevol raó, la visita a una ciutat 
dóna com a resultat la inviabilitat, es comença una nova ruta a partir del dipòsit. 
Per a l’elecció del següent client es té en compte com de bona serà la parada així 
com també com n’és de desitjable (visibilitat), és a dir, primer, quant serà 
d’important la seva font i, segon, la seva proximitat. El paràmetre de visibilitat es 
defineix com la inversa de la distància. 
 
 

 
Figura 3.13. Figura en la qual s’il·lustra el mètode de la colònia de formigues 
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3.4.3.2 Constraint Programming Algorithm  
 
El CP és el paradigma per a la representació i la resolució d’una àmplia varietat 
de problemes. Els problemes estan expressats en termes de variables, dominis per 
a aquestes variables y restriccions entre aquestes variables. Els problemes són 
llavors resolts mitjançant tècniques de recerca completa (complete search 
techniques) [22].  
 
Una decisió variable Ri és associada amb cada visita a un client i, representant la 
següent visita a realitzar pel mateix vehicle. Per a cada vehicle k, hi ha les visites 
addicionals Sk (inici de ruta) i Ek (final de ruta). És a dir té com a  punts fixes Sk 
(primer) i Ek (últim) entre els quals realitza una ruta determinada. 
 
En el model VRP és desitjable tenir una variable que ens indiqui el valor d’una 
dada del problema a través dels diferents camins. Si Ri = j => Qj ≥ Qi + qij. 
 
 
Si la visita j ve precedida de la visita i, la quantitat Q és acumulada.  En el cas 
que qij sigui el temps de viatge entre i i j, Qj serà el temps d’arribada en j. Si es 
fixa qij com la demanda en i, s’acumularà la càrrega en el vehicle i la càrrega 
total serà el valor Qj. 
 
 
Restriccions per a VRP: 
 
Restriccions principals: 
 
Temps: Restricció deguda a la fixació de jornades de treball i, opcionalment, 
degut també a les finestres temporals. 
 
Capacitat: Restricció deguda a tenir limitació de pes o volum degut al tipus de 
vehicle escollit per a realitzar el transport de la mercaderia. 
 
Restriccions addicionals: 
 
Una de las qualitats més importants dels algorismes CP és que es poden 
incorporar restriccions addicionals en el model amb relativa facilitat. 
 
 
Estratègia de recerca: 
 
Per a problemes de rutes, s’utilitzen iteracions degut a que el seu cost 
computacional (en temps) es molt menor que la dels mètodes de recerca 
completa (temps de càlcul molt elevat).  
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Els mètodes de millora per iteració operen mitjançant la variació de petites parts 
de la solució, com per exemple, canviant un client d’una ruta a una altra. Aquest 
tipus d’operacions implica variar decisions prèvies i realitzar-ne de noves. 
 
 
3.4.3.3 Simulated Annealing, SA (Recuït simulat)  
 
El Simulated Annealing és un mètode probabilístic que construeix noves 
configuracions aleatòriament i les sotmet a regles de probabilitat per a la seva 
acceptació, evitant d’aquesta manera la caiguda en òptims locals. El procés 
finalitza després d’un cert nombre d’iteracions i té com a objectiu obtenir 
solucions properes a l’òptim global en problemes d’optimització combinatòria 
complexa. Aquest mètode pertany a la família de probabilístics hill-climbing 
perquè genera noves configuracions aleatòries i permet l’acceptació d’aquestes 
encara que tinguin costos superiors a l’última acceptada. El SA es basa en una 
analogia del procés de cocció dels sòlids quan un sòlid és escalfat a alta 
temperatura i posteriorment deixat refredar de manera gradual de tal manera que 
convergeix a un estat estable. [23] 
 
Les lleis de la termodinàmica diuen que a una temperatura t la probabilitat d’un 
increment energètic de magnitud dE es pot aproximar per: 
 

)/exp()( ktdEdEP −=       (3.4) 

 
sent k una constant física denominada de Boltzmann 

 
En aquest mètode, la variable de control és la temperatura. Com es pot veure en 
la equació (3), la probabilitat d’acceptar una solució de major cost es redueix a 
mesura que la temperatura es redueix però, per a etapes inicials (consideració de 
temperatura més elevada), la probabilitat d’acceptar una solució amb cost major 
és més elevada. 
 
El procediment per aquest mètode és el següent: 
 
Pas 1. Seleccionar una solució inicial s0 

Es selecciona una temperatura inicial t0 (>0) 
 
Pas 2. Mentre no es verifiqui un cert criteri de finalització,  
 es repeteix el següent cicle L vegades: 

 
Seleccionar aleatòriament una solució s’ pròxima a s0. 
Calcular:  

dE = cost (s’) – cost (s0);    (3.5) 
 
Si dE≤ 0, llavors s0 = s 
Si dE> 0, llavors s0 = s amb probabilitat e(-dc/t)    
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Pas 3. Retornar a la millor solució trobada 
 
 
3.4.3.4 Deterministic Annealing  
 
El mètode del Deterministic Annealing opera d’una manera similar al Simulated 
Annealing excepte que s’utilitza una regla determinística per a la validació d’un 
moviment. Dues implementacions estàndard d’aquesta tècnica són l’acceptació 
d’un llindar i un viatge de registre a registre.  
 
En la iteració i d’un algorisme d’acceptació de llindar, la solució xi+1 és 
acceptada si f(xi+1) < f(xi)+Θ1, on Θ1 és un paràmetre controlat per l’usuari.  
 
En l’altra implementació comentada, un registre és la millor solució x* trobada 
durant la recerca. En la iteració i, la solució xi+1 és acceptada si f(xi+1) < Θ2f(xi), 
on Θ2 és un paràmetre controlat per l’usuari el valor del qual és lleugerament 
major a 1. 
 
 

3.4.3.5 Genetic Algorithms (GA)  
 
Aquests algorismes són, actualment, els algorismes meta-heurístics més 
coneguts. Els algorismes genètics utilitzen implementacions que usen la 
mecànica de la selecció natural i la genètica per a desenvolupar solucions als 
problemes. [24] 
 
El GA desenvolupa una població d’individus (cromosomes) creant noves 
generacions de descendents a través d’un procés iteratiu fins que es troba alguna 
convergència. Aquest criteri de convergència pot ser, per exemple, un nombre 
màxim de generacions, la convergència a una població homogènia,etc. llavors, el 
millor cromosoma generat és descodificat, donant així lloc a la solució 
corresponent. 
 
Els Genetic Algorithms treballen amb una població de solucions possibles en 
comptes d’una sola solució, el que permet una recerca simultània de múltiples 
camins ja que cada individu representa una solució potencial del problema. 
 
La creació d’una nova generació d’individus implica tres passos principals: 
 

• La fase de selecció consisteix en l’elecció aleatòria de dos individus. 
 

• La fase de recombinació fa que s’utilitzin els gens dels individus paterns 
que produiran la descendència que formaran part de la següent generació. 
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• La mutació consisteix en la modificació aleatòria d’alguns gens d’un 
individu per a poder explorar la solució obtinguda. La probabilitat 
associada a la mutació és, normalment, baixa. 

 
Una nova generació és creada a partir de repetir els processos de selecció, 
reproducció (recombinació) i mutació fins que tots els cromosomes en la nova 
població substitueixen els de l’antiga.  
 
Un balanç entre les qualitats i diversitats obtingudes és requerit entre la població 
per a poder realitzar una recerca eficient.  
 
Per a resoldre VRP amb Genetic Algorithm, es sol representar cada individu amb 
un sol cromosoma, que és una cadena de nombres enters, cada un representant un 
client o un vehicle. Cada identificador de vehicle present en el cromosoma 
significa una separació entre dues rutes diferents, i una corda d’identificadors de 
clients representa la seqüència de lliuraments que ha de cobrir el vehicle durant la 
seva ruta. 
 
Una funció típicament usada per a resoldre VRP mitjançant GA és: 
 

feval(x)= fmax – f(x)       (3.6) 
 
on f(x)= d(x)+ λ*C(x)+μ*T(x)      (3.7) 
 
amb  d(x): distància total 
 C(x): capacitat màxima 
 T(x): temps màxim 
 λ i μ: funcions pes 
 
Les funcions C(x) i T(x) donen el valor de capacitat i temps màxims permesos. Si 
cap de les funcions és violada, f ens retorna el valor de la distància total 
recorreguda. Si no ocorre això, les funcions C(x)i T(x) són multiplicades per 
funcions pes λ i μ. Les millors solucions tenen valors bastant propers a fmax. 
 
Els passos a seguir per a resoldre l’algorisme genètic són: 
 
Pas 1. Donada una població inicial P(0). 
 
Pas 2. Mentre no es verifiqui un cert criteri de finalització, 
  - Avaluar la idoneïtat de cada individu en P(t); 
  - Construir una nova població P(t+1); 
    · Seleccionar elements de P(t); 
    · Creuar aquest elements; 
    · Mutació d’alguns elements. 
 
Pas 3. Retornar a la millor solució trobada 
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3.4.3.6 Tabu Search (TS)  
 
El mètode de la cerca Tabú (TS) explora l’espai de solucions movent-se en cada 
iteració d’una solució s a la millor solució en un subconjunt vei N(s). 
Contràriament als mètodes clàssics descendents, aquest mètode pot empitjorar la 
solució al fer una iteració. Per a evitar bucles, les solucions posseeixen alguns 
atributs que impedeixen la modificació de les solucions explorades recentment 
(es declaren, temporalment, tabú o prohibides). El temps que es manté en estat 
tabú una solució s’anomena tabu-tenure (tenència en tabú). El status de tabú pot 
ser suprimit si es compleixen segons quines situacions; per exemple, la solució 
tabú és millor que qualsevol altra solució vista anteriorment. [25] 
 
La tendència a desviar-se d’una situació traçada podria ser considerada com una 
font d’error, però també pot resultar una font de benefici. El TS funciona 
d’aquesta manera, a excepció del fet que els nous traçats no són escollits a 
l’atzar. En canvi, el TS busca beneficis segons la suposició que no hi ha cap raó 
en acceptar una nova solució a no ser que aquesta eviti un camí ja investigat. 
Això assegura que les noves regions d’un espai de solució de problemes seran 
investigades amb l’objectiu d’evitar mínims locals i, en última instància, trobar la 
solució desitjada. 
 
La solució inicial és creada, generalment, amb un mètode senzill heurístic. 
Després de crear una solució inicial, es pretén millorar la solució mitjançant l’ús 
de recerca local amb un o més veïns. La majoria dels veïns es consideren 
coneguts i van ser prèviament introduïts en el context de la construcció i la 
millora de la forma heurística. 
 
Els passos a seguir per a realitzar l’algorisme de la cerca tabú són: 
 
Pas 1. Donar una solució inicial x. 
 
Pas 2. Mentre no es verifiqui un cert criteri de finalització, 
 

- Seleccionar una solució x’ pròxima a x, no tabú o que satisfaci un criteri 
d’aspiració amb mínim cost en les proximitats de x. 

 - Fer x = x’ i actualitzar la llista tabú i criteri d’aspiració; 
 - Executar una estratègia de diversificació o intensificació i repetir. 
 
Pas 3. Retornar a la millor solució trobada. 
 
 
3.4.4 Aproximacions contínues  
 
El mètode de les aproximacions contínues substitueix la solució numèrica de la 
programació lineal per una solució analítica, reemplaçant les dades disponibles 
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pels seus valors mitjos. Amb això es pot reduir la grandària del problema a un 
nombre de variables que permeten resoldre un model en el que la seva solució és 
propera a l’òptima. [26] 
 
El disseny de rutes de repartiment amb aproximacions contínues es realitza 
mitjançant l’eliminació de les localitzacions dels punts a visitar i la transformació 
d’aquests en una densitat de demanda amb una distribució estadística sobre la 
regió de servei del centre de distribució. En ell s’intenta transformar els 
problemes d’investigació en problemes que involucren funcions contínues 
fàcilment resolubles mitjançant càlculs senzills. 
 
En el problema de TSP, la expectativa de distancia recorreguda dins d’una regió 
d’àrea A amb N punts independentment distribuïts és: 
 
L ≈ Φ (AN)1/2 (3.8) 
 
On Φ és una constant desconeguda que per a mètrica euclídea es considera 0,75 
 
La distància esperada en el problema de TSP es modificada per la forma de la 
zona on es distribueixen els clients. Per exemple, el valor de la distància 
recorreguda aproximada, ja que aquests valors oscil·len, per a àrees circulars i 
quadrades amb N petits es situa entre 1,03A1/2 i 1,06A1/2; per altra banda, per a 
zones amb forma allargada i petits valors de N, la fórmula prediu una distància de 
recorregut menor que la real. 
 
Per a determinar la distància total recorreguda pel viatjant, s’adopta una banda 
d’ample w i es visita els punts continguts en ella a mesura que avança en la 
direcció corresponent.  
 

w

Métrica L2 (Euclídea)

dw = w/3 + (1/wδ) ψ(δw2)

Métrica L1

dw = w/3 + 1/wδ

X

Y

 
 

Figura 3.14. Patrons de generació de banda i recorreguts unidireccionals  [27] 
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Si a una zona se la cobreix completament amb una banda d’ample w i s’ignoren 
les voltes d’aquesta, la distància recorreguda tendeix a ser N·dw (on dw és la 
distància mitja entre nodes). 
 
Per altra banda, si l’ample w és molt reduït, dw podria ser gran ja que la densitat 
de punts al llarg de la banda és petita, però si w és seleccionat molt ampli, el 
zigzag al llarg de la banda podria ser innecessàriament gran. En funció d’aquest 
punt es pot concloure que entre aquestes dues situacions extremes existeix un 
ample de banda òptim (w*) que minimitza la distància entre dos punts 
consecutius de la banda. Aquest ample òptim és w* = (3/d)1/2 i es pot definir com 
aquell que si es forma un quadrat, hi ha una mitjana de 3 punts en ell. 
 
Aquesta expressió, exacta per a mètrica L1, no és exacta per a mètrica euclídea ja 
que el valor exacte per a mètrica euclídea és w* = (2,95/d)1/2. La gran aportació 
de la metodologia és que si s’adopta l’ample w*, es pot obtenir la distància 
mitjana entre punt mitjançant les fórmules: 
 
 d* = 1,15 d-1/2  per a mètrica L1   (3.9) 
 
 d* = 0,9 d-1/2  per a mètrica euclídea   (3.10) 
 
 
Aquestes equacions obtenen expectatives de distància un 20% per sobre de les 
rutes òptimes del TSP. Per a circuits òptims del problema s’ha obtingut per a 
mètrica L1: 
 
 d* = 0,95 d-1/2       (3.11) 
 
 
Per al problema VRP, el problema queda definit per una regió de servei d’àrea A 
on estan distribuïts uniformement N punts de visita de tal forma que la densitat 
de punts δ=N/A és constant en l’àrea. Altrament es determina un magatzem 
central de coordenades definides considerat independentment del nombre de 
punts de visita. Per altra banda, es considerarà que el volum o càrrega 
transportada a cada punt és constant per a tots els clients i que els vehicles de 
repartiment tenen la mateixa capacitat,  entenent-la com el nombre de punts de 
visita C capaç de satisfer abans de tornar el magatzem. [28] [29] 
 
D’aquesta manera, el nombre aproximat de vehicles que es necessitaran per fer la 
distribució (nombre de rutes) serà el nombre enter superior del quocient N/C. 
Degut que 
la forma de minimitzar costos és que els camions vagin plens, el nombre òptim 
de punts a visitar per una ruta serà equivalent a la capacitat del camió C. 
 
Cada ruta haurà de conformar una zona de repartiment compacta i convexa 
d’àrea a, de forma allargada i orientada cap al magatzem central. Aquesta àrea 
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que cobreix cada ruta ha de tenir exactament C punts per a poder-los donar 
servei, per tant ha de complir: 
 

a=C/δ         (3.12) 
 
Se suposa que la forma de les zones de repartiment són aproximadament 
rectangulars i allargades, de longitud L i amplada 2w seguint les conclusions a les 
que s’arribava en el cas del TSP comentades anteriorment. D’aquesta manera es 
verifica que: 
 

C=aδ=(L 2w)δ       (3.13) 
 
Tota zona de repartiment d’una ruta no ha d’estar forçosament junt al magatzem, 
sinó que es defineix una distància d’accés r com la distància del centre de 
gravetat dels punts de la zona al magatzem.  
 
 
Generalitzant, la distància mitja de la ruta es pot articular en una distància 
promig d’accés a la zona i una distància promig local. La distància d’accés 
promig r s’haurà de comptabilitzar dues vegades per efecte de l’anada-tornada a 
la regió. La distància local es pot estudiar de forma similar al cas TSP tenint en 
compte que hi haurà dues bandes contigües. En aquest cas la distància d’accés 
s’haurà de dividir pel nombre total de punts en la regió de repartiment, C.  
 
L’expressió analítica de la distància promig entre dos punts qualsevol serà, per 
mètrica L1: 
 

d=2r/C+w/3+1/(2wδ)      (3.14) 
 
Si es minimitza aquesta expressió respecte l’ample de banda w, obtenim un valor 
d’ample òptim w*: 
 

w=
∂2

3
        (3.15) 

 
Finalment, substituint aquest valor en l’expressió de la distància (13) obtenim 
que la distància promig entre dos punts havent adoptat una ample de banda òptim 
és: 
 

∂
+=

73.02

C

r
d         (3.16) 

 
D’aquesta manera, es pot expressar la distància total de la ruta multiplicant 
l’expressió (3.16) per N i obtenir: 
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 AN
C

rN
D 73.0

2
+≈   per a mètrica L1    (3.17) 

 AN
C

rN
D 57.0

2
+≈  per a mètrica L2    (3.18) 

 
    


