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4 Metodologia 
 

4.1 Introducció 
 
En aquest apartat es parla, en primer lloc, de l’algorisme escollit per a la 
realització de l’estudi, l’algorisme de Clark & Wright explicant-ne les 
modificacions realitzades en el mateix i les implicacions que aquestes tenen en 
l’algorisme final. 
 
Posteriorment, s’exposa la funció objectiu que es persegueix en aquest treball 
així com una explicació de la funció en qüestió, les variables i els diferents 
paràmetres considerats en ella. 
 
Un cop definida la funció objectiu, s’exposa la metodologia per a la generació 
dels problemes amb els quals s’ha realitzat l’estudi. 
 
A continuació, es fa una descripció de l’aplicatiu informàtic utilitzat per a la 
realització de l’estudi. 
 
I finalment, es parla del tractament de resultats que es farà a partir de les dades 
obtingudes en l’estudi. 
  
 
4.2 Algorisme de Clark and Wright 
 
Per a la resolució dels casos que s’han proposat, s’ha recorregut a un algorisme 
heurístic, aquells que proporcionen en un temps raonable una solució 
raonablement bona, anomenat Clark & Wright; aquest algorisme s’ha modificat 
per a poder considerar una variació temporal de les velocitats de recorregut per a 
poder assolir un dels reptes del treball, la reducció del sobrecost del transport en 
funció de la congestió variable de les xarxes de transport. 
 
Aquest algorisme s’ha escollit pel fet de ser un dels millors algorismes a 
l’optimitzar l’estalvi total en la ruta de repartiment i, també, perquè al ser un 
algorisme de la família dels heurístics, el temps per a obtenir els resultats no és 
exageradament alt. 
 
El mètode de Clark & Wright és molt utilitzat i conegut per la seva eficàcia prou 
refinada i flexibilitat, ja que genèricament és aplicat en problemes de VRP 
considerant vàries restriccions tot permeten la seva aplicació en problemes en 
què un sol vehicle visita una sola vegada tots els punts de repartiment. També cal 
considerar que és el mateix algoritme qui configura l’ordre de la ruta de manera 
directa. [30] [31]  
 
Per aquest estudi, s’ha realitzat, com ja s’ha esmentat anteriorment, una 
modificació de l’algorisme per a poder considerar diferents velocitats per a 
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diferents franges horàries de temps per tal que no s’hagi de considerar velocitat 
constant de recorregut. 
  
Aquesta modificació, al permetre variar la velocitat de recorregut al llarg del dia, 
ha permès que l’algorisme resultant s’adapti més a la realitat i resultin uns costos 
més ajustats a la mateixa ja que no amb les modificacions implementades permet 
no haver d’adoptar una velocitat mitja de recorregut per a tota la duració del 
trajecte amb les alteracions de resultat implícites que aquesta adopció comporta. 
 
Per altra banda, aquestes modificacions impliquen en l’algorisme una major 
complicació ja que aquest ha de considerar les diferents franges horàries a l’hora 
de fer el procés iteratiu mentre que l’algorisme tradicional de Clark & Wright no 
requereix realitzar-ho. 
 
 

4.3 Funció objectiu 
 
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar possibles solucions per a tal de poder 
minimitzar el cost de les rutes de repartiment associades al transport de les 
mercaderies de tipus Pick Up & Delivery. 
 
Per a definir la funció objectiu s’haurà de tenir en compte les diferents 
restriccions considerades en l’estudi alhora que diferents paràmetres de mobilitat: 
capacitat considerada del vehicle, restriccions temporals d’horari de treball, 
velocitats de recorregut i la distància recorreguda pel vehicle. 
 
La funció de costos considerada és la següent: 
 
 
 FCostos(d,vh,t)= cd·(∑

ji,

dij) + ct·vh·t      (4.1) 

 
On: i, j són nodes de la ruta de repartiment 

 
d és la distància recorreguda pel conjunt de vehicles de repartiment de la 
ruta (sent dij la distància recorreguda per un vehicle per anar d’un node al 
següent) 

  
 vh és el nombre de vehicles requerits per a realitzar una ruta determinada 
 
 t és la durada de la jornada laboral del transportista 
 
 i cd i ct paràmetres de costos fixats  
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En el primer terme, avaluem els costos per quilòmetre recorregut, en els quals 
considerem  el cost de carburants, manteniment del vehicle i altres despeses 
associades al quilometratge. En aquest terme es considera que el cost és 
directament proporcional a la distància recorreguda multiplicada pel paràmetre cd 
de valor 0,287 €/km.  
 
En el segon terme, avaluem els costos per hora transcorreguda, en els quals 
considerem la jornada laboral del transportista, les amortitzacions, les dietes i 
altres despeses associades al temps d’ús del vehicle de repartiment. En aquest 
terme es considera que el cost és directament proporcional al nombre de vehicles 
necessaris multiplicat pel temps de recorregut i pel paràmetre ct de valor 24,52 
€/hora [32]. 
 
 
4.4 Generació de problemes tipus 
 
En aquest treball, es generaran una bateria de problemes variant-ne el nombre de 
clients de manera que aquests variïn entre els 10 i els 150 clients. 
 
Depenent dels estudis de sensibilitat, s’utilitzaran diferents nombres de clients, 
considerant sempre una mateixa zona d’estudi. 
 
El que es realitzarà en cada problema generat serà el següent: 
 
Es considerarà un radi d’actuació dels vehicles de repartiment en una zona de 
15x15 quilòmetres quadrats de superfície en la qual tots els clients i el centre de 
repartiment hi estaran continguts. La situació dels clients vindrà definida per una 
funció que els situarà de manera aleatòria dins de la zona de repartiment dels 
vehicles. 
 
Per al problema, es consideraran diferents capacitats dels vehicles que realitzaran 
la ruta; aquestes capacitats seran: 250, 300, 400 i 500 unitats. 
 
Relacionat amb aquest últim punt, es consideraran que les grandàries de les 
mercaderies a repartir (és a dir, la demanda de cada client) són aleatòries i els 
seus valors poden oscil·lar entre les 0 i les 100 unitats de capacitat. 
 
Per altra banda, es consideraran diferents horaris per a l’inici de ruta de tal 
manera que a partir dels horaris d’inici escollits es tingui una representació 
bastant extensa de l’espectre de possibilitats que existeixen per a recórrer una 
ruta. Els inicis de ruta considerats en l’estudi són  
 

• A mitjanit (0h): s’introdueix per a poder observar el comportament que 
s’obté de la distribució per horari nocturn. 
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• A les 6 del matí (6h): s’introdueix per observar l’efecte de la congestió en 
horari habitual de treball.  

 
• A les 8 del matí (8h): s’estudia per a poder veure l’efecte que té la 

congestió en la distribució de mercaderies. 
 

• A les 11 del matí (11h): s’estudia per a observar l’efecte de la congestió en 
un horari diürn amb congestió més reduïda. 

 
• A les 3 de la tarda (15h): s’estudia per a poder observar l’efecte de la 

congestió en el repartiment de mercaderies en horari de tarda.  
 

• A les 8 del vespre (20h): s’introdueix amb el mateix objectiu que l’estudi 
amb inici horari a mitjanit.  

 
 
També cal destacar que la velocitat de recorregut varia en funció de la franja 
horària en la que es faci el recorregut per al repartiment de la mercaderia. 
D’aquesta manera, s’ha considerat una velocitat de recorregut diferent per a cada 
franja horària:  

 
Des de mitjanit fins a les 6 del matí, s’ha considerat una velocitat de 
recorregut molt alta (mitja de 35 km/h); a partir d’aquesta hora i fins a les 
9 del matí la velocitat s’ha anat reduint fins considerar la velocitat més 
baixa al llarg del dia (5 km/h) durant la franja horària situada entre les 8 i 
les 9 del matí; a partir d’aquest punt, fins a les nou de la nit  s’ha 
considerat una velocitat que oscil·la entre 10 i 18 km/h, sent per la tarda 
també una franja de congestió considerable i a partir de les nou de la nit la 
velocitat augmenta fins arribar a mitjanit que torna a considerar-se la 
velocitat abans esmentada.  

 
Les anàlisis de sensibilitat dels costos de congestió que es realitzaran seran a 
partir dels següents atributs: 
 

• En primer lloc, es defineixen les anàlisis de sensibilitat dels sobrecosts de 
congestió en funció de la variació de velocitats; en aquest punt el que es 
realitza és comparar la diferència que existeix en els sobrecostos entre 
considerar velocitat fixa de recorregut entre nodes o bé considerar 
velocitat variable de recorregut considerant diferents velocitats en funció 
de la franja temporal en la que es recorre un tram determinat. En el cas de 
distribució de velocitats fixa, la velocitat per a tots els recorreguts es 
considera la mateixa i igual a 20 km/h; aquesta velocitat ha estat escollida 
degut a que és la velocitat comercial real en entorn urbà i  per tant, la 
velocitat mitjana de les considerades en la distribució variable de 
velocitats.  
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• En segon lloc, es defineixen les anàlisis de sensibilitat dels sobrecosts de 

congestió en funció de les diferents capacitats dels vehicles de 
repartiment; en aquest punt es consideren diferents possibles capacitats 
d’un vehicle de repartiment i s’analitza el cost per a cada capacitat per als 
diferents casos d’estudi. 

 
• En tercer lloc, es consideren les anàlisis de sensibilitat dels sobrecosts de 

congestió en funció de les finestres temporals; en aquest punt es 
defineixen finestres temporals de durada determinada i s’analitza com a 
partir de la variació de les demandes en les diferents finestres temporals, 
varia el cost del repartiment. 

 
• Posteriorment, es defineixen les anàlisis de sensibilitat dels sobrecosts de 

congestió en funció de la densitat de clients per superfície; en aquest punt 
el que es realitza és comparar el cost unitari (unitat de client i unitat de 
volum) variant el nombre de nodes a estudiar. 

 
• Finalment, es realitza un anàlisi del cost de ruta en funció de la velocitat 

de recorregut i de la congestió; en aquest punt es compara el cost obtingut 
per a diferents graus de congestió. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 4.1. Procés metodològic que es segueix en la generació del problema tipus 

 
 

Estudis a realitzar 
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V.fixa-V.variable 250/300/400/500 unitats Horaris: Matí-Tarda-Nit Client-Volum 
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4.5 Construcció de l’aplicatiu informàtic 
 
Per a resoldre els problemes de rutes que apareixeran en el treball s’utilitza un 
programa on s’ha implementat l’algorisme de Clarke & Wright. Aquest programa 
s’ha implementat en llenguatge Java que permet una visualització en pantalla i un 
tractament de dades de manera senzilla i efectiva. 
 
A partir d’aquest programa i adoptant diferents hipòtesis es poden resoldre 
diferents tipus de problemes VRP. 
 
El programa requereix dos fitxers (.txt) previs per a la realització de la solució 
del problema:  
 
1) Fitxer de coordenades  
  
Per a cada node, sent el primer d’ells el que correspon a la terminal, cal indicar 
els valors de la posició del node, la càrrega a transportar al node (excepte la 
terminal) i el temps de càrrega associat a cada node.  
 
 2) Fitxer d'arcs  
  
Per a cada node cal indicar els nodes d’origen i destí, l’hora del dia en que es 
realitza el recorregut i la velocitat a la qual es realitza el recorregut.  
 
Un cop introduïts els fitxers i les dades corresponents al problema que es vol 
resoldre, el programa dóna un fitxer de text amb els resultats requerits. 
 
 

4.6 Anàlisi de resultats 
 
La metodologia per a dur a terme l’anàlisi de resultats es realitza mitjançant un 
tractament estadístic en el qual es parlarà dels següents aspectes: 
 

• Per a cada hipòtesi considerada s’ha resolt diferents casos variant el 
nombre de clients i, per al seu anàlisi, s’han agrupat en funció de densitat 
de clients baixa, mitja i, finalment, alta. Per a cada tipus de densitat s’han 
considerat quatre rutes diferents per a poder donar més fiabilitat al resultat 
obtingut. 

  
• L’estudi de costs de repartiment en funció de la demanda horària es 

realitza per a diferent nombre de clients que variaran en funció de la 
densitat de clients (casos de densitat de clients baix, mig i alt). Per a 
realitzar l’anàlisi de costos, s’ha considerat el cost per quilòmetre 
recorregut (0,287 €/km) i el cost per hora de treball (24,52 €/hora). 
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Aquests paràmetres definits per estudis previs s’han aplicat tal com 
s’observa a l’equació (4.1). [29] 

  
• Es realitza l’estudi de la variació del cost unitari per client en funció del 

nombre de clients en una mateixa zona. També es realitza un estudi de 
variació de costs unitari de volum en funció de la densitat de clients per 
superfície. 

 

• Es realitza una regressió en la qual es relaciona els sobrecostos de 
repartiment en funció de la congestió que pateixen les infrastructures. 

 


