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9.- Línies futures de recerca 
 
S’ha obtingut una eina capaç de resoldre el problema VRP mitjançant Clarke & 
Wright primer i després millorar la solució mitjançant Tabu Search. Existeixen  
formules d’estimació de la longitud recorreguda en funció dels parametres de 
l’enunciat i de l’algorisme aplicat, sense resoldre el problema. Seria doncs 
interessant comprobar els valors obtinguts a la tesina amb els valors estimats 
per les formules. 
 
El següent pas és agrupar els dos programes i obtenir els costos totals, amb la 
situació de tots els hubs i les rutes de cada hub. D’aquesta manera podríem 
definir un nou algorisme Tabu Search, a nivell de hubs que permeti reassignar 
nodes a hubs (es pot assignar un node d’un hub a una de les rutes d’un altre 
hub). 
 
També es interessant aprofundir en dos aspectes, el cost d’un hub i el temps 
de parada dels vehicles. Per al primer cal fer un estudi del preu del sòl i dels 
beneficis que generarà el hub, per fixar un horitzó temporal on es vol recuperar 
la inversió. Per al segon cal fer un estudi de les maniobres d’aparcament i de 
carrega i descarrega de cada vehicle, així com de les necessitats d’espai i 
l’accessibilitat a aquests espais de cada vehicle. 
 
Per optimitzar una mica més la solució, podriem utilitzar una flota de vehicles 
heterogenea, de manera que ara si tots vagin al màxim de la seva capacitat. 
 
Més difícil, però molt interessant seria introduir noves variables al problema, 
com són les finestres temporals, ja que cada vegada més les empreses volen 
oferir un bon servei als clients, i en aquesta línia es fixen finestres temporals de 
lliurament de la mercaderia. En aquest sentit es podrien investigar nous 
problemes com són el TCVRP (Time Constrained Vehicle Routing Problem), el 
CVRPTW (Capacited Vehicle Routing Problem with Time Windows) i el PVRP 
(Periodic Vehicle Routing Problem). 
 
Per conèixer el grau real d’aplicació de Tabu Search a aquest tipus de 
problemes es podrien programar nous algorismes comentats en l’estudi, com 
són les colònies de formigues, els algorismes genètics o el recuit simulat, 
comparant les solucions obtingudes amb cada algorisme. En la mateixa 
direcció es podrien programar altres algirsmes heurístics com són Gillet i Miller 
o Fisher i Jaikumar per comparar-ne els resultats amb els de Clarke & Wright. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


