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8.- Conclusions 
 
Els objectius que es perseguien amb el present estudi han sigut assolits. S’ha 
dissenyat un programa que funciona correctament, amb les següents 
possibilitats: 
 

 Donat un escenari de clients i una demanda heterogènia 
d’aquests determinar el nombre de hubs òptim i ubicar-los al 
territori, assignant a cada client un hub. 

 
 Per a cada conjunt de clients associat a un hub escollir el tipus 

de vehicle òptim i les rutes a seguir per tal de que la distancia 
recorreguda sigui mínima. Tot això de manera sub-òptima, 
mitjançant Clarke & Wright per trobar la solució inicial i Tabu 
Search per millorar-la. 

 
S’ha identificat la funció de costos a minimitzar. Podem suposar que els costos 
depenen directament de la distancia recorreguda pels vehicles, de manera que 
la funció és la següent: 
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on n és el nombre de hubs, m el nombre de rutes i dik la longitud de la ruta k del 
hub i. 
 
S’ha intentat optimitzar aquesta distancia de recorregut mitjançant la 
descomposició del problema en petits clusters i resolent després les rutes 
d’aquests de forma independent. Per la descomposició dels clusters s’ha 
utilitzat un algorisme de càlcul d’estalvis que ha funcionat correctament, però 
que ha demostrat ser molt sensible a alguns paràmetres, com és el cost dels 
hubs. En funció d’aquests valors variava el nombre de hubs i la seva 
localització, de manera que quan més gran sigui el cost d’un hub més hubs 
obtenim, i quan menys costi un hub el programa tendeix a situar un sol hub al 
centre de gravetat de l’escenari. 
 
 
Per la definició de les rutes de cada cluster s’han utilitzat dos mètodes. Primer 
es troba una primera solució mitjançant en algorisme heurístic, com és Clarke & 
Wright. Després es millora aquesta solució mitjançant un algorisme 
metaheurístic, com és Tabu Search. 
 
Els algorismes heurístics (en concret Clarke & Wright) han demostrat ser 
capaços de trobar una solució al problema en un temps molt reduït. S’ha 
comprovat que aquesta solució és bastant bona, encara que no és la òptima i 
s’ha de millorar amb un algorisme meta-heurístic, com és Tabu Search. Aquest 
algorisme també te un temps d’execució reduït, acotat pel nombre d’iteracions 
que se li permeten fer. La combinació dels dos mètodes ha permès tenir un 
control del temps d’execució. 
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S’han implementat petites millores a l’algorisme Clarke & Wright per reduir el 
temps de càlcul i han funcionat correctament. S’han aconseguit estalvis de 
temps mitjos de càlcul del 40%, amb estalvis de fins al 47% d’aquest temps en 
alguns casos. 
 
L’algorisme Clarke & Wright ha demostrat ser una molt bona eina en la cerca 
de solucions inicials, donant bones aproximacions en problemes coneguts i 
acostant-se a solucions consolidades. Encara que en algunes configuracions 
especials ha donat una sobreestimació del 20%, la sobreestimació mitja ha 
sigut del 9% comparant-lo amb les millors solucions (obtingudes amb mètodes 
metaheurístics) i del 3% comparant-lo amb solucions obtingudes amb 
algorismes heurístics. Fins i tot s’han trobat solucions amb una sobreestimació 
de menys de l’1%. En 5 problemes en particular, la sobreestimació ha sigut del 
0.3%, 0.4%, 0.8%, 0.8% i 0.9%. En aquests problemes els nodes estan 
relativament lluny del hub, de manera que és molt important la distancia 
d’accés a la zona de repartiment. 
 
L’algorisme Tabu Search ha demostrat ser eficient, rebaixant en un 3% la 
solució inicial obtinguda per Clarke & Wright. Ara la sobreestimació amb les 
millors solucions obtingudes és del 6% (combinant els dos mètodes, Clarke & 
Wright i Tabu Search). Degut a que les solucions obtingudes amb Clarke & 
Wright són ja molt bones, cal fer moltes iteracions amb Tabu Search per 
aconseguir millorar-les.  
 
És molt sensible el criteri de parada del Tabu Search i la longitud de la llista 
Tabu. Si el primer és en funció del nombre de nodes, ha donat problemes 
alhora d’optimitzar les solucions del Clarke & Wright. Un cop s’han fixat a valors 
constants entre 5 i 10 el programa ha funcionat correctament. Respecte al 
segon, funcionen millor les llistes petites, restringint molts pocs moviments. 
 
També s’ha determinat una metodologia per trobar el tipus de vehicle òptim en 
cada escenari de treball, sent el de 3 tones el més utilitzat en escenaris petits i 
el de 9 tones en escenaris grans. S’ha observat que els programes tendeixen a 
omplir els vehicles al màxim, quedant l’últim vehicle sempre a la meitat de la 
seva capacitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


