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Abstract: The distribution of goods based on road services in urban areas contribute to traffic congestion, generates environmental impacts 
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the possibility of leaving orders unscheduled. 
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1.Въведение 
Градско движение на стоки е от основно значение за 

икономическата жизненост.  Бърза и надеждна дистрибуция 
помага за подкрепа на градския начин на живот. Също така е 
широко признато, че една ефективна система за разпределение 
е от голямо значение за конкурентоспособността на градската 
зона, и че това само по себе си вече е важен елемент от 
икономиката на града. Общите разходи за товарен транспорт и 
логистика са значителни и имат въздействие върху 
ефективността на икономиката и околната среда. 

Много различни товарни потоци непрекъснато влизат, 
преминават, и излизат през градските райони. Примерно това 
са: потребителски стоки, строителни материали, отпадъци, 
пратки и пощенски доставки и др. 

Въпреки, че градските райони съдържат много различни 
магазини, големи търговски вериги доминират на пазара. 
Специално в по-големите градове търговските центрове и 
основните търговски центрове в средни градове, процентът на 
магазини, които принадлежат към веригата за търговия на 
дребно, представлява до 75%, измерена в продажбена площ и 
броя на търговските обекти (EIM, 2004). Проблемите, свързани 
с  градския товарен транспорт, са най-видими в тези градове и 
търговски центрове. Веригите за търговия на дребно се 
различават сериозно от независимите търговци на дребно, 
наред с други неща, и организация на транспорта, и 
взаимоотношенията с други заинтересовани страни. 

Проблема за маршрутизация на транспортните средства 
(VRP) се състои от проектиране на m маршрути на превозно 
средство с най-малки общи разходи, всеки с начало и край в 
депо, като всеки клиент се посещава само един път, общото 
търсене на всеки маршрут не надвишава капацитета на 
превозното средство, и дължината на всеки маршрут не 
надвишава предварително зададена максимална дължина на 
пътя. Основният VRP може да бъде разширен, взимайки под 
внимание: времеви прозорци според изискванията на 
клиентите; хетерогенност на автомобилния парк; задачите, 
изпълнявани от превозни средства; броят на домашни депа; и 
оперативни ограничения, свързани с превозни средства. 

Предмет на предложения материал е метод за планиране 
маршрутите на търговските превозни средства, с цел усвояване 
на стоковите товаропотоци в градска среда, чрез отчитане на 
ограниченията за предвижване и специфичните изисквание на 
съответните клиенти.  

  
2.Мултистъпков модел за моделиране 

дистрибуцията на стоки в градската зона 
Разглеждаме мулти-стъпков модел, показан на фиг.1, 

който на две различни нива, дава като изход:  стокови потоци, 
и потоци на превозни средства. Първото ниво е стоково – 
базиран модел за търсенето, който симулира движението на 

стоки по отношение на количеството им, а второто – модел за 
Определяне маршрутите на превозните средства.  

На фиг.1 е показана макрорамката на система за 
моделиране дистрибуцията на стоки в градската зона, 
съдържаща: 

• Модел за привлечено количество стока от крайните 
потребители 

• Модел за разпределение на стоката според 
дистрибуционните канали за придобиване от 
крайните потребители 

• Модел за определяне на пазарния дял на търговците 
на дребно 

• Модел за разпределение на стоката според 
дистрибуционните канали за придобиване от 
търговците на дребно 

• Модел за разпределение на стоковия товаропоток 
между търговците на едро и търговците на дребно 

• Алгоритъм за определяне на маршрута на търговските 
превозни средства за усвояване на стоковия 
товаропоток. 

 
Фиг.1  Моделираща система за определяне на 

маршрутите на превозни средства за превоз на товари 
 
Основният проблем се състои в планиране  дистрибуция 

на стоки в градските райони съгласно динамичните условия на 
движение и градските разпоредби за товарни превози, 
наложени от общинската администрация. 
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Този проблем може да бъде категоризиран в три под-
проблеми, както следва. 

- балансирано разпределение на клиентите към логистични 
складове; 

- последователността на поръчките на клиентите на всяко 
депо; 

- разпределение на транспортните средства и планиране на 
маршрута при динамични условия на движение. 

Първият проблем, свързан с дистрибуцията на стоки, е 
разпределение на клиентите или потребителите към различните 
депа. Това разпределение е насочено към по-добро управление 
на търсенето на клиентите, което ще рефлектира към 
повишение качеството на обслужване на клиентите. В градски 
контекст, географското разположение на потребителите, 
наличието на регулиран достъп, разстояние до логистичните  
съоръжения, видове поръчки, видовете продукти са едни от 
най-важните критерии, които трябва да бъдат разгледани по 
време на процеса на разпределяне. Предлагаме комбиниран 
подход, базиран на „Алгоритъм за най-близкия съсед” и „Табу 
търсене” по отношение на този проблем. 

Втората стъпка е разпределение последователността за 
изпълнение на поръчките. Един от най-важните неща за 
справяне с проблемът за последователността е в приоритетния 
списък. Този списък се състои от поръчки от клиенти, 
приоритизирани въз основа на предпочитаните времеви 
прозорци, приоритетните клиенти, както и наличието на 
ограничения за достъп и времеви регламенти в регионите за 
доставките. Прилагаме Генетичните алгоритми за планиране 
реда за обслужване на клиенти, получени от стъпка 1.  

Третият етап включва подбор на превозните средства и 
маршрутите за изпълнение на клиентските търсения. Подбора 
на Превозното средство за планираните поръчки зависи от 
капацитета им, техните емисии и нивата на шума, и на 
ограниченията за достъп по отношение на общото тегло, 
налагани на превозните средства от общинската администрация 
в разглежданата област. Използваме среднопретеглен точков 
метод за подбор на превозните средства за обслужване на 
планираните поръчки. Планиране на маршрута включва  
генериране на най-бързия път за доставка на стоки на превозни 
средства, които могат да зависят от редица фактори, като 
например изминато разстояние, задръствания, наличие на 
трафик инциденти, както и всички разпоредби за времеви 
достъп  на превозните средства за доставка вътре в градските 
центрове  

 
3. Отчитане особеностите при градската 

логистика 
Основната особеност между алгоритмите за определяне 

маршрутите на превозните средства, така както са представени 
в техническите и научни списания, и реалните проблеми в 
контекста  на Градската Логистика е това, че допускането на 
симетричност на разходите Cij ≠ Cji вече е невалидно. Това се 
дължи на факта, че в условията на градски среда, при 
използване на улиците трябва да държат сметка за еднопосочни 
улици, особеностите на кръстовищата - сигнализирани или 
несигнализирани, забранени завой при движение и / или 
обратните завои и т.н. 

По-реалистичен подход за приложения за градската 
логистика би било да се получи изминатото разстояния чрез 
прилагане на алгоритъм за най-краткия път към 
компютъризирания модел на системата на пътната мрежа, а 
именно, когато времето за пътуване са реални данни вместо 
разстоянията. 

Транслирането на цифрова карта на пътната мрежа в 
представяне на насочен граф, по отношение на връзките и 
възлите за алгоритми на VRP  на фигура 2, не е не е лесна 
процедура. 

Трябва да се вземе  предвид движения  в завой, в 
съответствие с реалната мрежа, с техните свързани разходи 
като резултат от времевите настройки на системите за контрол 
на трафика на сигнализирани кръстовища,  или забавяне на 

кръстовища, регулирани от предимство или сигнали Stop. На 
фигура 2 е показан проблем в градска среда. 

 

 
Фиг.2 Пътна мрежа 

 
На фиг.3 е представен пример за представяне на елемент 

от пътната мрежа и транслирането му насочен граф, със 
съответстващите върхове и дъги. Трябва да се отбележи, че 
въвеждаме  връх и дъга за всички възможни предвижвания. 
Разходите, асоциирани с всяка дъга, може да бъдат функция на 
времето за пътуване на секцията плюс времето за движение в 
завоя. 

 

 
Фиг.3 Схема на елемент от пътната мрежа и 

транслирането му в насочен граф 
 
За определяне параметри по Градското движение 

(времерътуване, време за обслужване на клиент, използване на 
автомобил и др.), ще използваме метод на среднопритеглени 
параметри. 

(1) 𝐹𝐹𝑘𝑘 = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘 . 𝑘𝑘𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
където: wk - теглата на критериите;  к – съответния критерии. 
 

- претеглено времепътуване: използва се за да се вземе 
предвид условията на градския трафик и наличието на 
разпоредби за времеви условия за достъп, наложени от 
общинската администрация в градските райони.  

претеглено времепътуване = w1*Основно времепътуване 
+ w2 * закъснение от ограничение за достъп  + w3 * 
закъснение от времево ограничение + w4 * закъснение от 
задръстванията 

където: w1, w2, w3 и w4 представляват теглата на 
критериите. Разстояние, забавяне от регламент за достъпа, 
закъснение от времево ограничение, и закъснение от 
задръстванията съответно. 

За да се извърши, последователност за обслужване на 
заявките за клиенти, намиращи се в градските райони, 
особеностите на града, като например задръствания, инциденти 
и т.н. не могат да бъдат пренебрегвани. Освен това, 
времетраенето на процесите:  опаковане на поръчките, 
натоварване на превозното средство, разтоварване по обектите, 
и часове на достъп до града и т.н. също са важни параметри, 
които влияят на процеса за планиране. Ето защо, като се има 
предвид значението на тези критични фактори, се предлага 
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теглови модел за генериране на ключовите приоритети на 
клиентите. 

- среднопретегленото време за обслужване за всеки 
клиент = w1 * време за натоварване + w2 * транзитно време + 
w3 * средно време за закъснение (на града) + w4 * време за 
опаковка + w5 * време за достъп до устроиствата 

Разпределението на превозното средство се основава на 
тяхната товароносимост, разходи за разпределение, нивата на 
вредните емисии и шума. На базата на тези критерии, ние 
използваме средно претеглен изчислителен модел за избор на 
превозни средства. 

- средно претеглена оценка за  разпределение на 
автомобил  = w1 * разходи + w2 * емисионен + w3 * шум 

 
4. Описание на проблема 
Използван модел за Доставка на стоки в градска зона, е 

динамичен граф, който имитира изменението на 
пропускателната способност на улиците, съществуването на 
участъци с еднопосочно движение, постоянно и временни 
забрани за обратен завой, увеличение на времепътуването по 
маршрута за преодоляване на наклони, свързано с 
необходимостта за спиране и последващо увеличение на 
скоростта. При условията на динамичен граф, целевата 
функция трябва да балансира между дължината и 
продължителността на съответните маршрути. 

Да представим градската пътна мрежа във вида на 
ориентиран свързан граф G=(V,E), съответстващ на VRP, 
където V={1,2,..n0} – множеството върхове в гафа с мощност 
d0, E – множеството на дъгите, съединяващи върховете. Връх 0 
съответства на депо и връх i съответства и на клиент i, за 1 ≤ i ≤ 
n. Депото р е представено от върховете 0 ( n+1). Възлите 
в графа, представляват както различните точки за реализация 
на продукцията (магазини, ресторанти, болници, детски 
градини и др.), така и характерни пресичания на 
автомобилните пътища. Множеството възли Pk={1,2..,nk}, 
Pk⊂V, представя само обслужваните клиенти, Ei,j⊂E, i,j⊂V – 
дъги между някои съседни върхове, и Ei,j≠Ej,i.  

При един цикъл на доставки от склада, приемаме P, P⊂Pk 
множеството клиенти n, които трябва да бъдат обслужени. 

Пропускателната способност на улиците, се явява функция 
на часовото време от денонощието и се променя спрямо него. 
Целия часови диапазон, условно ще разбием на Т часови зони, 
с постоянни характеристики. Тогава всяка дъга ei,j⊂E от графа 
G, съединяваща върхове i,j⊂V и представляваща част от улична 
мрежа, има дължина  l(ei,j), км, и средна скорост v(ei,j,τ), τ=1...T, 
км/h, в момента от време τ, където τ – дискретно време, 
определящо  номера на часовия интервал. Номера на интервала 
τ се определя като функция от времето τ=τ(t), където t – 
текущото  време. 

Всички осъществими маршрути на превозно 
средство, съответстват на пътища в G, които започват 
от 0 и завършва на 0 (n + 1). 

Всеки клиент i∈V изисква доставка на di(qi) количество 
от склада. Към склада имаме асоцииран парк от определен 
брой разнородни превозни средства, съставен от m типа 
превозни средства(товароносимост), M = {1,..,m}. За всеки тип 
m∈M ,mg превозни средства са налични в склада и имат: 
товароносимост Qg ; постоянни разходи Fg. Освен това, за всяка 
дъга (i,j) ∈ E и всеки тип превозно средство g∈M , имаме   
променливи разходи 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑔𝑔 , зависещи от пробега. 
Маршрута, дефиниран от двойка (R,k), където R=(i1, 

i2,…,i|R|), като i1=i|R|=0, е обиколка в G , съдържаща склада, и к е 
типа превозно средство mg, асоциирано с маршрута. В 
следващите разглеждания, R ще бъде отнесено както за 
последователността за посещение, така и за  набор от клиенти 
(включително склад) по маршрута. Маршрута (R,k) е изпълним, 
ако сумата от търсенето на клиентите, посетени по маршрута 
не надвишава капацитета на превозното средство Qg по 
маршрута (∑ 𝑞𝑞𝑘𝑘𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ≤ 𝑄𝑄𝑔𝑔). Разходите за даден маршрут, 

кореспондират със сумата от разходите по дъгите на маршрута 

плюс постоянните разходи за превозното средство, асоциирано 
с маршрута (𝐹𝐹𝑔𝑔 + ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑔𝑔𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ). 

Всеки клиент i е асоцииран с известно търсене 𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑞𝑞

, от 
предварително определена стока q (q = 1,2,..,|Q|). Освен това, 
всеки клиент притежава времеви прозорец [ai,bi], 
представляващи най-ранното и най-късното времена за 
осъществяване на услугата. Обслужване на всеки клиент 
трябва да започне в рамките на времето, свързано с времевия 
прозорец, докато превозното средство трябва да престои на 
място при клиента за tочк.. В случай на по ранно пристигане на 
мястото от i, превозното средство остава да чака, до началото 
ai. 

Разглеждайки  даден маршрут Ri = (i1, i2,..ik), 
действителното време на пристигане 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖  може да бъде 
определено от: 

 
(2) 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑡𝑡𝑖𝑖−1

прес. + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
дв 

 
Т.е., времето на пристигане при клиента ij-1, плюс време на 

престой при клиента ij-1 и времето за пътуване от клиента ij-1 до  
клиента  ij. За да се гарантира условието за най-ранния час на 
пристигане 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒(отнесено за времевия прозорец), може да се 
модифицира като: 

 
(3) 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = max{𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑒𝑒 , 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1 } + 𝑡𝑡𝑖𝑖−1
прес. + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

дв  
 
За отчитане особеностите на пътуването в зависимост от 

часовия интервал τ: 
 

(4) 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

дв =
𝑙𝑙(𝑒𝑒𝑢𝑢(𝜏𝜏))
𝑉𝑉ср(𝑒𝑒𝑢𝑢(𝜏𝜏)) + 𝑡𝑡𝑢𝑢зак.(𝑒𝑒𝑢𝑢(𝜏𝜏)) 

 
Времето за очакване (начало на обслужването на клиента) 

на превозно средство (асоциирано с мар.R) за клиента j може да 
бъде определено като: 

 
(5) 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

очк. = max{0, 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒 } − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1

прес. − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

дв     
 

Допълнително ограничение, ще осигури, че превозно 
средство няма да работи повече от позволеното време за работа 
L, т.е.  Ri е изпълним маршрут. 

 
(6) 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑖𝑖−1

прес. + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 ,0
дв ≤ 𝐿𝐿 

 
Общото време на пътуване за маршрут Ri може да бъде 

определена като: 
 

(7) 𝑡𝑡об.(𝑅𝑅𝑖𝑖) = 𝑡𝑡0,𝑖𝑖1
дв + �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖−1,𝑖𝑖

дв
𝑘𝑘

𝑖𝑖=2

+ �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
очк.

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

+ �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
прес

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

+ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 ,0
дв  

   
 

Едно решение S е колекция от маршрути, R1, R2 .. Rl, по 
такъв начин, че всеки клиент ще бъде покрит от точно един 
маршрут Ri. Проблема VRPTW , отнесен към времепътуването,  
може да бъде формулиран като следния оптимизационен 
проблем: 

  

(8) 𝐶𝐶(𝑆𝑆) = �𝑡𝑡об.(𝑅𝑅𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  →    𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 

 
5.Метод за решение 
Ще разделим задачата за Маршрутизация на два основни 

етапа: създаване и обработка (опростяване) на изходния граф 
на Градската пътна мрежа и Непосредствено намиране на 
маршрутите. 

създаване и обработка на изходния граф на Градската 
пътна мрежа 
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Чрез използване на Google Maps, алгоритми и модели (за 
най-краткия път, TSP и др.-съответно модифицирани), 
получаваме база данни (в зависимост от часовия диапазон) за 
пътищата между зададените обекти. 

Определяне на маршрутите  
Предложеният метод за решение на поставения проблем е 

чрез използване на Еволюционен алгоритъм - Алгоритъм на 
Империалистическата конкуренциян (АИК)[1]. Характеното за 
него е това, че първоначалните решения, наречени „държави“ 
се разпределят в „империи“. Необходимо е да се определи броя 
на начални империи Nимп, и селектиране съответните 
индивидуалисти с най-добри Стойности на целевата функция 
Ci от началната популация като начални империалисти. 
Останалата част от популацията ще са колонии и те ще 
принадлежат на империите, пропорционално разпределени въз 
основа на властта на империалистите. 

Моделира се асимилаторска политика чрез  придвижване 
на колониите в рамките на империята, в която се намират те. За 
разглеждания  проблем, това означава създаване на нова 
последователност от пунктове за обхождане и определяне на 
новата стойност на така получената последователност. 
Сравнявайки стойността на новата последователност със 
стойността на изходната последователност, ако имаме по-добра 
стойност, заменяме изходната последователност с новата 
такава. Може да настъпи Смяна на позицията на 
Империалиста и Колония. 

Империалистическа конкуренция се моделира чрез отбор 
на някои (обикновено една) от най-слабите колонии от най-
слабата империя и конкуренция между всички останали 
империи да притежават тези (тази) колонии. 

Накрая се достига до само една империя, като наи-добър 
вариант. 

Подобно на всички алгоритми от този тип (Генетични, 
Табу търсене), е необходимо Генериране на начални решения. 
Използва се смесена схема: 

- За последователността от посещения с критерии „най-къс 
път“ - Clarke – Wright, Sweep, TSP; 

- За отчитане на други ограничения и критерии – 
алгоритъм за последователно и паралелно изграждане на 
маршрути чрез „вмъкване“. Тук се използва и случайно 
разпределение на клиенти. 

За оценка на алтернативите (целевата функция) за 
получените последователности от върхове и съответните 
маршрути на превозни средства, се използва специално 
създаден алгоритъм – стратегия за локално търсене. 

Чрез използване на началните решения, прилагане на АИК 
и включените в него Генетически операции (кръстосване и 
мутация) се създават и подобряват нови варианти. Генетичните 
операции извършват фактически познатите методи за 
подобряване на решения – 2-opt, 3-opt,и др. 

При работа на основния алгоритъм се залагат две Условия 
за прекратяване на търсенето: 

- извършени предварително зададен брой Nmax итерации; 
- при извършени предварително зададени Nloc итерации, не 

е намерено по-добро решение. 
Ефективност на метода 
Предложения метод е реализиран на C# и е изпробван на 

статически тестови задачи, публикувани в научната литература 
и достъпни в Интернет[7]. Показа добри резултати, 
съпоставими с най-добрите такива. Дава отклонение около 2% 
и в двете посоки. Трябва да се отбележи, че качеството на 
решенията зависи до голяма степен от Условията за 
прекратяване на търсенето. Примерно, Nloc значително нараства 
в зависимост от броя на клинтите (при 100 - Nloc = 200, а при 
200 -> 600). Съответно и за Nmax. Изчислителното време също 
нараства от под минута до 4-5мин., в зависимост от 
използваната компютърна конфигурация. 

При тестване с Динамичен граф, получените резултати 
имат много по-добър ефект (15%). 

 
СТАРТ

Обновяване  База данни 
за пътищата

Зареждане  База данни за пътищата

Данни за пътната 
обстановка

Данни за клиентите и 
търсенето

Има ли 
промяна?

Има ли 
промяна?

ДА ДА

Създаване База данни за VRP

Начало на АИК Установяване 
параметри на АИК

Изпълнени ли са 
условията за край?

Извеждане на резултатите

край

Инициализиране на 
Империи

Създаване на 
начални кандидати

Операции по оптимизиране 
на колониите и империите:
Придвижване на колонии в 
съответният им импери-
алист; Смяна  позиция на 
Империалист и най-добри-
те колонии; империалисти-

ческа конкуренция; 
елиминиране на империи

НЕ
Изчисляване 
стойността на 
новополучени
те кандидати.
Определяне 
маршрутите 

на 
превозните 
средства и 

характеристи
ките им.

Изчисляване стойността на 
Империите

ДА

НЕНЕ

Изчисляване най-кратките пътища 
според часовите пояси

 
 

Фиг.4 Блок-схема на модела 
5.Заключение 
Като една от добре разработените области на 

транспортния инженеринг, както и изследване на операциите, 
VRP се използва широко за  получаване маршрутите на 
търговски превозни средства. 

Предложения модел за Дистрибуция на стоки в градска 
среда, отчита сложните, променящи се в течение на времето, 
характеристики на Градската пътна мрежа. Чрез използване на 
тип Еволюционен подход се извършва маршрутизацията на 
транспортните средства. 

Предложения алгоритъм е за ежедневни задачи и 
разглежда основно проблема за изграждане на маршрути от 
едно депо. 
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