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5.- Formulació del problema i metodologia 
 
A continuació es planteja el problema tipus. Tenim una terminal proveïdora de 
material, tenim una cartera de clients habituals, amb unes necessitats 
conegudes, repartits per tot el país. Fins ara es feien enviaments directes a 
cada client, s’ho podien permetre degut a que no tenien competència, una 
espècie de monopoli. Han canviat les lleis del país i ara es permet la creació de 
més empreses dedicades al mateix. En poc més d’un any noves empreses li 
faran la competència, i prometen preus molt rebaixats. Cal optimitzar la vella 
fabrica, i un dels processos d’optimització és el lliurament de material als clients. 
En el temps d’un any cal crear una xarxa de transport barata i eficient, de 
manera que es plantegen comprar terrenys i crear centres hubs de consolidació 
de carrega. Es planteja també la compra de nous vehicles, de diferents 
capacitats i la creació d’un software que generarà les rutes òptimes de cada 
vehicle en la seva zona de repartiment, estalviant temps i diners. 
 
En tot el que es tractarà a continuació no es tenen en compte els costos 
d’inventari, i s’utilitzarà una mètrica Euclidiana. 
 
Es tracta doncs de, donada una sèrie de nodes (clients o poblacions), un node 
central (la fàbrica), una xarxa de carreteres i una topografia, dissenyar un 
programa que estudiï el següent: 
 

• La localització dels hubs 
• El número de hubs 
• L’associació de nodes a hubs 
• Les rutes de lliurament de mercaderia en cada hub 

 

ResultatSituació inicial  
Figura 30.- Escenari inicial i resultat del programa 

 
Amb aquesta idea es creen bàsicament 3 programes: 
 

1. Un generador d’escenaris aleatoris, on s’ha de resoldre el problema 
mencionat anteriorment. 

2. Un programa que agrupa els clients en els diferents hubs, donant les 
situacions geogràfiques òptimes d’aquests i el numero òptim. 

3. Un generador de rutes òptimes en cada hub. 
 
Es desacobla doncs el problema de la localització dels hubs i el de la creació 
de les rutes, suposant en el primer que la mercaderia s’envia de forma directa 
del hub a cada node. 
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Tenim com a funció objectiu a optimitzar la suma dels recorreguts de tots els 
vehicles de tots els hubs, sent incògnites el nombre de hubs, la seva 
localització, les dimensions dels vehicles i les rutes que seguiran. 
 
Com que hem desacoblat el problema, en els següents apartats es comenten 
les funcions objectius a optimitzar en cada part.  
 
La metodologia que seguirem és doncs la següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situació dels hubs.
Assignació de 
nodes a hubs. 

Tipus de vehicle. 
Definició de les 
rutes (CW i TS). 

Nodes (ni) 
Demanda (qi) 
Terreny (cij) 

Generació de l’enunciat. Creació dels clusters. Creació de les rutes. 
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5.1.- Enunciat 
 

L’enunciat del nostre exercici és un territori amb una sèrie de nodes als que 
hem de donar servei, on cada node te diferent demanda i tenim una orografia i 
una xarxa de carreteres prèvies. 
 
Per la realització d’aquest exercici utilitzarem enunciats aleatoris, serà el propi 
Matlab qui, de forma totalment aleatòria, generarà un conjunt de punts amb 
diferents pesos, situats a l’espai. A més a més es crearà una matriu de 
coeficients kij, que reflectiran diversos aspectes, com son l’orografia del terreny, 
la densitat i la connectivitat de la xarxa de carreteres, la possible congestió del 
trànsit... 
 
Creem l’escenari de punts aleatori i n’agrupem els propers (definim propers 
com els que estan a una distancia inferior a la tolerància introduïda) donant 
més pes a mida que agrupem nodes. 
 

 
 

Figura 31.-Territori i nodes 
(en blau tenim els punts creats de forma aleatòria, i en la segona gràfica la reducció de punts 

propers donant més o menys pes a cada node) 
 

Cal destacar però que es poden entrar les dades de forma manual, amb les 
coordenades i els pesos de cada node, i utilitzar un programa del tipus GPS per 
calcular-ne la distancia entre dos punts (el càlcul seria exacte, tant en temps 
com en cost). 
 
Treballem a partir d’ara amb escenaris aleatoris, amb nodes i pesos aleatoris i 
amb una matriu kij de costos reals per anar d’un punt a un altre (factor que 
multiplica la distancia real entre els dos punts). 
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Figura 32.- Diferents matrius kij 

 
Amb això tenim una demanda i un territori per on ens hem de moure i donar 
servei a aquesta demanda. 

 
Figura 33.- Territori amb els nodes i la matriu kij 

 
El programa funciona de la següent manera: 
 

1. Entrada de dades. Introduïm les dimensions de l’escenari (l1 i l2), el 
numero de nodes inicial i la tolerància (distancia mínima entre dos 
nodes).  

 
2. Creació dels nodes. Es creen de forma aleatòria les coordenades dels 

nodes. 
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3. Reducció de punts propers. Si la distancia entre dos nodes es inferior a 
la mínima (tolerància), es converteixen en un de sol amb pes la suma 
dels pesos dels altres nodes (inicialment tots tenen pes 1). 

 
4. Creació de la matriu k. Es crea de forma aleatòria una matriu de 

coeficients propers a 1 (entre 1 i 1.1). 
 
Per calcular la distancia entre dos punts, per exemple A(xA,yA) i B(xB,yB) farem 
el següent: 
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On fA, fB, cA i cB son les files i les columnes dels nodes A i B dins la matriu 
respectivament. Es multiplica la distancia en línia recta pel valor mig de 
coeficients kij, agafant tots els coeficients compresos en el rectangle que te per 
vèrtex oposats les coordenades de A i B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 34.- Matriu de coeficients kij 

 
 
És important destacar que a partir d’ara utilitzarem la mètrica euclidiana en el 
càlcul de les distancies. Si més endavant es vol utilitzar el programa per 
entorns urbans com l’eixample, només cal canviar la forma de calcular 
aquestes distancies, a més d’introduir els efectes de la congestió a la matriu K. 
Segurament seria necessari que aquesta matriu varies no només en l’espai, 
sinó en el temps, i es generés de forma programada cada període de temps. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

fA

fB

cA cB
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5.2.- Localització de hubs 
 

Un cop es tenen totes les dades (coordenades dels clients i demanda de cada 
client) es procedeix a l’estudi de la localització dels hubs (es suposa que el 
magatzem central és al centre de l’escenari). L’algorisme treballa de la següent 
manera: 
 

1. Col·loca un hub a cada node, i el transport es realitza mitjançant vehicles 
de gran capacitat (recorren grans distancies). 

 
2. Estudia la possibilitat de unir dos hubs, estant el nou hub al centre de 

gravetat dels dos (centre de gravetat tenint en compte la quantitat de 
material que gestiona cada hub). Fa totes les combinacions possibles, 
obtenint una matriu. El transport es realitza aleshores en vehicles de 
gran capacitat fins al nou hub i en vehicles de menys capacitat des del 
hub a cada node. 

 
3. Triem aquella parella de hubs on l’estalvi és major i els eliminem, 

substituint-los per un de sol amb les condicions mencionades a l’apartat 
2. 

 
4. Mentre la unió de dos hubs signifiqui una reducció del cost total major 

del 10% repetim els apartats 2 i 3. 
 

Obtenim una gràfica de costos i l’esquema de la distribució de nodes a hubs 
següent: 

 
Figura 35.- Gràfica de costos a dalt. Distribució de nodes a hubs a baix  

(els rombes son hubs i les creus nodes, els nodes del color del hub estan assignats al hub) 
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Un altre exemple de gràfica de costos i esquema de la distribució de nodes a 
hubs, on utilitzem els mateixos nodes, però en canviem els pesos, és aquest: 

 
Figura 36.- Gràfica de costos a dalt. Distribució de nodes a hubs a baix  

(els rombes son hubs i les creus nodes, els nodes del color del hub estan assignats al hub) 
 
La funció de la que ens interessa trobar el mínim és la següent: 
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on: 
n és el nombre de hubs. 
m és el nombre de nodes. 
Di és la distancia recorreguda per portar el material des de la fabrica al hub i. 
dj és la distancia recorreguda per portar el material des del hub corresponent al 
node j. 
Ci és el cost per quilòmetre dels vehicles de gran capacitat. 
cj és el cost per quilòmetre dels vehicles de menys capacitat. 
Hk és el cost del hub k. 
 
Cal comentar dos aspectes importants: 
 

• El cost dels vehicles 
• El cost d’un hub. 

 
Per calcular el cost dels vehicles hem consultat el “Butlletí de transports” de la 
direcció general de Ports i Transports. Trobem 5 tipus diferents de vehicles: 
 

• Furgoneta. (cost de 17,75 €/dia i de 0,15 €/km) 
 
Càrrega útil: 1,5 tones 
Consum mitjà: 12 l / 100km 
Activitat anual: 2.250 hores, 35.000 km 
Cost fix de 39.943 € i variable de 5.233 € . 
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• Camió lleuger. (cost de 18,72 €/dia i de 0,19 €/km) 
 
Càrrega útil: 3 tones 
Consum mitjà: 15 l / 100km 
Activitat anual: 2.250 hores, 35.000 km 
Cost fix de 42.114 € i variable de 6.573 € . 
 
 

• Camió mitjà. (cost de 21,51 €/dia i de 0,26 €/km) 
 
Càrrega útil: 9 tones 
Consum mitjà: 23 l / 100km 
Activitat anual: 2.250 hores, 50.000 km 
Cost fix de 50.638 € i variable de 13.039 € . 
 
 

• Camió pesant. (cost de 26,3 €/dia i de 0,393 €/km) 
 
Càrrega útil: 16 tones 
Consum mitjà: 32 l / 100km 
Activitat anual: 2.250 hores, 80.000 km 
Cost fix de 59.177 € i variable de 31.416 € . 
 

• Conjunt articulat. (cost de 29,04 €/dia i de 0,388 €/km) 
 
Càrrega útil: 25 tones 
Consum mitjà: 34 l / 100km 
Activitat anual: 2.250 hores, 115.000 km 
Cost fix de 65.340 € i variable de 44.625 € . 
 

A l’apartat de resultats podem veure aquests valors representats en una sola 
gràfica. 
 
El cost d’un hub és més difícil de considerar, consultant dades sobre polígons 
industrials s’ha obtingut el següent: 
 

• Polígon industrial Granollers-Montmeló: 81 hectàrees, 6.65 milions 
d’euros  

• Parc logístic de la zona franca: 41 hectàrees, 105000 m2 de naus  
• Polígon industrial Domenys II: 42 hectàrees, 7.4 milions d’euros 
• Polígon industrial el Vallès: 18 hectàrees, 6.6 milions d’euros 
• Polígon industrial zona franca: 600 hectàrees 
• Polígon industrial Barberà del Vallès: 92 hectàrees, 21 milions d’euros 
• Polígon de Mollet del Vallès: 27 hectàrees 
• Polígon industrial Constantí: 178 hectàrees 11.2 milions d’euros 

 
No segueixen cap regla lògica, i seria necessari fer un estudi molt més a fons 
en el tema per aproximar valors raonables. Per seguir amb el programa s’han 
utilitzat els següents valors, que representen el cost d’adquisició dels terrenys i 
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de construcció de les naus amortitzats en un període de 25 anys i els costos 
d’explotació de les instal·lacions. 
 

• Volum de mercaderia inferior a 150.000 tones. 500 €/dia 
• Volum de mercaderia entre 150.000 i 250.000 tones. 550 €/dia 
• Volum de mercaderia superior a 250.000 tones. 750 €/dia 
 

La següent gràfica és un exemple del que acabem de comentar. 
 

 
Figura 37.- Costos no lineals del magatzem 
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5.3.- Rutes 
 

Pel càlcul de les rutes utilitzarem el mètode Clarke&Wright dels estalvis. Sabem 
que els mètodes heurístics clàssics no es poden comparar amb els millors 
mètodes metaheurístics, però son interessants en que son molt ràpids i fàcils 
d’implementar. Això explica la popularitat d’aquest mètode. 
Per al nostre cas utilitzem dues restriccions: 
 

• Capacitat del vehicle. 
• Distancia màxima recorreguda. 

 
Utilitzarem els vehicles comentats anteriorment, dels que en coneixem la 
capacitat i les distancies diàries recorregudes. Com que no restringim el temps 
màxim en funcionament sinó la distancia recorreguda, cal transformar els 
temps de parada en distancia, sent més grans quan més gran és el vehicle. 
Si no utilitzem cap restricció, ni de distancia màxima ni de capacitat estem 
resolent el TSP. 

 
Figura 38.- Resolució de VRP sense restriccions de cap mena (TSP). 

 
En el cas d’utilitzar restriccions, es fa el càlcul per cada vehicle, i desprès ens 
quedem amb el vehicle que te un cost menor. 
 
Per el següent apartat no utilitzarem el conjunt articulat, ja que parlem de les 
rutes de repartiment local, i no ens cal un vehicle de dimensions tan grans. 
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Ens plantegem un escenari aleatori, amb un hub i diferents clients amb 
diferents pesos, el programa ens dona el següent: 
Per al primer tipus de vehicle. 

 
Figura 39.- Rutes per al primer tipus de vehicle. 

 
És el vehicle de menys capacitat, de manera que no pot visitar molts punts i ha 
de retornar al dipòsit molt sovint. De totes maneres, el programa ja te en 
compte aquesta possibilitat i no compta un vehicle per ruta, sinó que agrupa 
diferents rutes en un mateix vehicle (fins a la distancia màxima que pot recórrer) 
Per al segon. 

 
Figura 40.- Rutes per al segon tipus de vehicle. 

 
La capacitat és major, de manera que els recorreguts son mes llargs. 
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Per al tercer. 

 
Figura 41.- Rutes per al tercer tipus de vehicle. 

 
En aquest cas només calen dos recorreguts. El límit ara és de distancia 
màxima recorreguda (per a la ruta verda). 
Per al quart. 

 
Figura 42.- Rutes per al quart tipus de vehicle. 

 
En aquest cas el temps de parada és més gran que en l’anterior, per això, 
encara que te molta més capacitat, ha de fer dues rutes. 
 
El programa s’executa una vegada per cada vehicle, calcula amb quin vehicle 
els costos son menors i es torna a executar per a aquest tipus de vehicle, ens 
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dona aleshores una gràfica de costos totals en funció del vehicle i les rutes 
finals, obtingudes per al vehicle en qüestió. 
Executem doncs el programa amb les mateixes dades. 

 
Figura 43.- Costos per als diferents vehicles (de 1 a 4 a l’eix horitzontal son els 4 tipus de 

vehicles). 
 
En la gràfica superior tenim els costos totals en blau, dividits en costos fixes en 
vermell i costos variables en verd. Els 4 tipus de vehicles estan representats 
pels números de l’1 al 4, sent de menor a major capacitat. 
 
Observem que l’escenari és petit, i la demanda dels clients no és elevada, de 
manera que el vehicle més útil és el de 3 tones. 
 
Si multipliquem per dos les coordenades dels nodes obtenim el següent: 

 
Figura 44.- Costos per als diferents vehicles (de 1 a 4 a l’eix horitzontal son els 4 tipus de 

vehicles). 
Ara les distancies son més grans, de manera que augmenten els costos 
variables. És menor l’avantatge dels vehicles petits enfront dels grans. 
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Si, mantenint les dimensions, augmentem al doble la demanda. 

 
Figura 45.- Costos per als diferents vehicles (de 1 a 4 a l’eix horitzontal son els 4 tipus de 

vehicles). 
 

El vehicle més petit queda fora d’estudi, ja que en necessitaríem un per cada 
client gairebé. L’equilibri es desplaça ara cap als vehicles més grans. 
Si tornem a augmentar al doble la demanda. 

 
Figura 46.- Costos per als diferents vehicles (de 1 a 4 a l’eix horitzontal son els 4 tipus de 

vehicles). 
 

El segon vehicle més petit també queda fora d’estudi, i és menys la diferencia 
entre el vehicle de 16 tones i el de 9 tones. 
 
Ja tenim un algorisme que ens agrupa els clients, ens dona la situació dels 
hubs i ens dibuixa les rutes dels vehicles de cada hub. 
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5.4.- Tabu Search 
 
Entenem doncs que el resultat de l'algorisme és una bona aproximació inicial, 
però que s'ha de refinar amb algun mètode metaheurístic, com per exemple 
Tabu Search. S'implementa doncs un algorisme Tabu Search utilitzant com a 
aproximació inicial la solució trobada per l'algorisme basat en el mètode 
Clarke&Wright.  
  
Es crea una llista Tabu, que enregistra els 10 últims moviments. Programem 3 
tipus de moviments:  
 

1.      Intercanviar la posició de dos nodes consecutius d'alguna ruta. 
 

 
Figura 47.- Intercanvi de nodes contigus. 

 
 
2.      Dividir dues rutes en dos i intercanviar inicis amb finals.  
 

 
Figura 48.- Intercanvi de trams de ruta. 

 
 
3.      Treure algun node d'alguna ruta i introduir-lo en alguna altre ruta.  
 

 
Figura 49.- Moviment d’un node. 

 
El criteri de parada és el nombre màxim d’iteracions, la literatura científica 
recomana que aquest numero sigui mil vegades el nombre de nodes, en el 
nostre cas el fixem en 5000.  
 
S’estableix un altre criteri, si durant un nombre fix d’iteracions no es millora la 
solució, tornem a començar a iterar des de la millor solució trobada fins 
aleshores. En aquest cas, la literatura dona com a valor 4 vegades el nombre 
de nodes, nosaltres utilitzem 10. 
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El primer moviment ens arregla situacions com les següents: 
 

 
Figura 50.- Rutes originals. 

 
En la ruta en blau veiem que intercanviant l’ordre d’alguns nodes podem fer-la 
més curta, i després d’algunes iteracions més llargues que la inicial, el 
programa fa aquests canvis, obtenim el següent esquema de rutes: 
 

 
Figura 51.- Rutes obtingudes per Tabu Search. 

 
 



Josep M Salanova (2007). Localització de terminals de consolidació i rutes peddling de repartiment. 60

En aquest cas es respecten totes les rutes tal i com estan, i a la blava s’han fet 
els canvis necessaris per reduir-ne la longitud. La gràfica de cost de la solució 
és la següent: 

 
Figura 52.- Costos en cada iteració de Tabu Search. 

 
Observem a la gràfica on s’ha produït la millora, al voltant de la iteració 60. En 
aquest cas la millora no és significativa, ja que tenim poques iteracions. 
S’observa també que a la 23 hi h una gran millora, però la nova solució és 
infactible. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


