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Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw 

 

1. Wprowadzenie  

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 
Ropa naftowa odgrywa ważną rolę w społecznej, gospodarczej i politycznej historii każdego 

rozwijającego się kraju. Globalne spowolnienie gospodarcze w 2009 roku, wpłynęło na rozwój 

polskiej gospodarki, ale go nie powstrzymało. W latach 2000-2009 popyt na cztery główne rodzaje 

paliw ciekłych wzrósł o 46 proc., osiągając w 2009 roku poziom prawie 20 milionów ton. Jednakże, 

konsumpcja paliw w Polsce w ostatnich latach uległa znacznemu spadkowi. Został on zaobserwowany 

zarówno w produkcji krajowej jak i imporcie paliw. 

 

Rys. 1 Historia konsumpcji paliw ciekłych w Polsce, na podstawie danych POPiHN.  

 

Wysokie ceny ropy oznaczają, że polski przemysł petrochemiczny jest zmuszony do poszukiwania 

nowych sposobów na obniżenie cen paliw płynnych. Główne nakłady finansowe zostały położone na 

badania nad, między innymi, efektywnymi metodami produkcji paliw oraz redukcję kosztów 

produkcji. Oprócz rozwoju technologii produkcji istnieją inne sposoby obniżenia kosztów 

i zwiększenia zysków. Jedna z takich metod została zaproponowana w 1959 przez Dantziga 

i Ramsera, którzy zaproponowali model oraz algorytm służący do rozwiązywania problemu 

marszrutyzacji floty pojazdów dostarczających paliwa z terminala do dużej liczby stacji benzynowych. 

Od tamtej pory optymalizacja dyskretna poczyniła znaczące postępy. Zarówno modele jak i metody 

rozwiązywania rozwinęły się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Obecnie, trendy w marszrutyzacji 

uwzględniają zarówno dodatkowe ograniczenia jak i optymalizację wielu kryteriów jednocześnie. 

Optymalizacja w transporcie i logistyce przekłada się na poprawę wielu innych czynników 

produkcji, usług i gospodarki, takich jak skrócenie czasu dostawy produktów, zwiększenie efekty-

wności produkcji oraz obniżenie kosztów. Pozwala więc na zwiększenie konkurencyjności firmy, przy 

jednoczesnym zachowaniu jakości świadczonych usług. 

 

2. Przegląd literatury  

Wielokryterialny problem transportowy był poruszany przez wielu naukowców w ostatnich latach, 

niektóre z opracowanych podejść zostaną omówione poniżej. Jedną z obiecujących technik skalarnych 

zaproponowano w pracy
1
. Korzysta ona z pięciu różnych zestawów wag, wybranych przez decydenta. 
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Zaproponowana heurystyka wpierw grupuje węzły w klastry, które mogą być obsłużone przez pojazd. 

Następnie, określana jest trasa dla każdego klastra i konkretnych stacji. Strategię tę nazwano 

allocation-routing-location. 

Algorytm oparty o metodę wstawień został użyty w pracy
2
. W każdej iteracji dodawany jest, z 

wykorzystaniem kryterium oszczędności, jeden węzeł do pojazdu o najkrótszym czasie pracy. Inną 

heurystykę opartą o metodę wstawień zaproponowano w pracy
3
, chociaż wywodzi się ona z metody 

zaproponowanej przez Solomona. Różni się ona w doborze klientów do wstawienia, wstawiając do 

uszeregowania zarówno już wstawione oraz jeszcze nie wstawione stacje. 

Inne podejście skalarne wykorzystuje metodę ε-ograniczeń. W strategii tej, optymalizowane jest 

tylko jedno kryterium, podczas gry pozostałe traktowane są jako ograniczenia, wyrażone jako fi ≤ εi. 

W pracy
4
 podjęto się optymalizacji kryterium maksymalnego czasu wytwarzania, dla każdej możliwej 

wartości drugiego kryterium. Następnie, wykorzystano algorytm przeszukiwania z zabronieniami 

(ang. Tabu search) do rozwiązania każdej z powstałych problemów. Podobną strategię zastosowano w 

pracy
5
, jednakże zamiast przeszukiwania z zabronieniami użyto w tym wypadku podejścia oparte o 

przeszukiwanie rozproszone. W problemach wielokryterialnej marszrutyzacji pojazdów, koncepcja 

optymalności w sensie Pareto jest jedną z często używanych w algorytmach ewolucyjnych. Algorytm 

memetyczny dla problemu marszrutyzacji został zaproponowany w pracy
6
. Rozwiązania znalezione 

podczas operacji genetycznych, poddawane były w każdej iteracji metodzie lokalnego przeszukiwania, 

co pozwoliło na poprawę jakości znajdywanej aproksymacji frontu Pareto. W późniejszej pracy
7
, 

zaproponowano równoległą implementację algorytmu przeszukiwania z zabronieniami na GPU (ang. 

Graphics Processing Unit). Badania wykazały znaczące przyspieszenie oraz poprawę jakości, w 

porównaniu do wersji sekwencyjnej, znajdywanej przez algorytm aproksymacji frontu Pareto. 

Idea dominacji oraz optymalności w sensie Pareto została również użyta w implementacji metody 

symulowanego wyżarzania nazwanej MOSA (ang. Multi-Objective Simulated Annealing)
8
. Metodę 

lokalnego przeszukiwania Pareto (ang. Pareto Local Search) wykorzystano w pracy
9
. Oparte są one 

o zasadę, według której kolejne rozwiązanie wybierane jest spośród niezdominowany rozwiązań 

z sąsiedztwa. Interesujący przegląd wielokryterialnych problemów marszrutyzacji został przedstawiony w 

pracy
10

. Autorzy opisali modyfikacje i wariację podstawowego problemu, a także niektóre metody i 

kryteria optymalizacji, które można przyjąć podczas badań. 

 

3. Opis problemu  

Firma naftowa posiada jednorodną flotę pojazdów, która składa się z f cystern tworzących zbiór F 

= {1,...,f}. Każda cysterna jest w stanie przewozić wiele zbiorników dla jednego lub więcej klientów 

na raz ze względu na podział cysterny na x = 5 zbiorników. Podstawową jednostką zamówienia jest 

jeden zbiornik. Klient może zamówić więcej lub mniej niż jedną cysternę. W drugim przypadku, ze 

względów bezpieczeństwa, cysterna nie jest uzupełniana paliwem dla innego klienta. Zamówienia 

złożone przez klientów generują zbiór zadań transportowych J = {1,...,n}. Problem transportowy 

polega na dostarczeniu konkretnych paliw z centralnego magazynu do wskazanego przez klienta 

punktu dostawy. Dane są czasy podróży (odpowiadające odległości) ) di,j > 0, dla i, j = 0, 1, .., n, 

pomiędzy wszystkimi węzłami załadunku i rozładunku oraz przez 0 oznaczony magazyn centralny. 

Zakłada się że: (i) w jednej cysternie przewozi się wyłącznie jeden typ paliwa, (ii) flota jest 
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 Lee T.-R., Ueng J.-H., A study of vehicle routing problem with load balancing, 1998, 646–657 
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 Zografos K., Androustsopoulos K., A heuristic algorithm for solving hazardous material distribution 

problems, 2004, 507–519 
4
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5
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7
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2013, 2529-2532 
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combinatorial optimization problems, 1999, 221-236 
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An experimental study, 2004, 177–200 
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jednorodna, tzn. że wszystkie cysterny mają te same parametry, (iii) czas rozładunku jest stały 

i wynosi tu = 30 minut oraz (iv) średnia prędkość cysterny wynosi s = 60 km/h. 

Wpierw, każde z zadań transportu ze zbioru J = {1,...,n} musi zostać przypisane do pojazdu 

(cysterny). Następnie, dla każdej cysterny należy wyznaczyć trasę przejazdu. Przydzielenie zadań do 

pojazdów i tras może być jasno opisane przez zestaw permutacji r = (r1, ..., rf), gdzie ri =(ri(1), ..., 

ri(ni)) jest permutacją opisującą trasę i-tej cysterny, a ni to liczba klientów obsługiwanych przez tą 

cysternę. Tak więc, rozwiązanie (zestaw tras) dopuszczalne musi spełnić poniższe ograniczenia: 


f

k k JT
1

 , (1) 

 kl TT , Fklkl  ,  , , (2) 

gdzie Ti= {ri(1), ..., ri(ni)} oznacza zbiór zadań przypisanych do cysterny iF. Ograniczenie (1) 

oznacza, że wszystkie zadania muszą być przypisane do cystern, podczas gdy ograniczenie (2) 

wskazuje, że każde zadanie może być przypisane do tylko jednej cysterny. 

Czas pracy kierowcy jest równy sumie czasów rozładunków i podróży. Dla danej trasy ri=(ri(1), ..., 

ri(ni)) cysterny iF, czas pracy kierowcy i jest liczony w następujący sposób: 




  
1
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s nrsrsrruii ttttntw , (3) 

gdzie tx,y= (dx,y / s) jest czasem podróży z węzła x do węzła y. 

Bierzemy pod uwagę dwa kryteria optymalizacji: (1) 


Fi itwtf )()(1 − suma czasów pracy, 

(2) )(max)(2 iFi twtf  − maksymalny czas pracy. 

Pierwsze kryterium minimalizuje całkowity czas pracy wszystkich kierowców i całkowitą 

odległość przejechaną przez pojazdy, podczas gdy drugie kryterium minimalizuje maksymalny czas 

pracy i równoważy czas pracy kierowcy. 

 

4. Studium przypadku 

Analizowany przez nas przypadek dotyczy pewnej znanej polskiej firmy z przemysłu paliwowego. 

Dostaracza ona paliwa do setek stacji benzynowych rozproszonych po Polsce. W naszych badaniach 

skupiliśmy się na jednym punkcie dystrybucji oraz 50 najbliższych stacjach benzynowych oraz n = 50 

zamówieniach, czyli każda stacja zgłasza zapotrzebowanie na dokładnie jedno zamówienie. Odległości 

pomiędzy stacjami zostały ustalone z wykorzystaniem usług Google API. Minimalna liczba cystern jest 

równa n / x  =10, czyli każda cysterna obsługuje około 5 zamówień. W celu przejrzenia szerokiej gamy 

rozwiązań, opracowaliśmy algorytm RW (ang. random walk). W każdej iteracji algorytmu, bazując na 

obecnym zestawie tras t, generowany jest nowy zestaw tras t’. Rozwiązanie t’ powstaje z rozwiązania t 

przez zamianę dwóch losowo wybranych zamówień. 

Algorytm RW został uruchomiony na 100 milionów iteracji, a każde wygenerowane rozwiązanie 

zostało dodane do zbioru S. Bazując na trasach ze zbioru S, przygotowaliśmy wykresy dwóch funkcji 

z argumentem w postaci maksymalnego czasu pracy: (1) },)(:)(max{)( 12 SxxtftfxMax  − 

maksymalna suma czasów pracy dla wszystkich rozwiązań z maksymalnym czasem pracy równym x, 

czyli f1(t) = x, (2) },)(:)(min{)( 12 SxxtftfxMin  − minimalna suma czasów pracy dla 

wszystkich rozwiązań z maksymalnym czasem pracy równym x, czyli f1(t) = x. 

Rysunek 2 pokazuje przebieg algorytmu oraz wartości zarówno maksymalnej jak i minimalnej 

sumy czasów pracy w funkcji maksymalnego czasu pracy. Zauważyć należy, że skupienie się podczas 

optymalizacji wyłącznie na maksymalnym czasie pracy może prowadzić do rozrzutu w wartości sumy 

czasów pracy od około 2400 do nawet 4000, natomiast skoncentrowanie się na sumie czasów pracy 

może z kolei prowadzić do rozrzutu wartości maksymalnego czasu pracy od około 320 do nawet 980. 

Warty uwagi jest fakt, że oba kryteria zbiegają do optimum niemalże jednocześnie, pomimo 

obserwowanego rozrzutu wartości jednego kryterium dla pewnej stałej wartości drugiego. Co więcej, 

podczas badań nad tym przypadkiem problemu dostarczania paliwa udało nam się uzyskać pojedyncze 

rozwiązanie optymalne w sensie Pareto, które zdominowało wszystkie pozostałe rozwiązania. Chociaż 

można założyć, że dla podobnych przypadków problemu ta liczba może być większa, nasze 
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doświadczenia z problemami optymalizacji wielokryterialnej wskazują, że liczba rozwiązań Parto-

optymalnych będzie znacznie niższa niż liczba dozwolonych rozwiązań. 

 

Rys. 2 Minimalne i maksymalne sumy czasów pracy w funkcji maksymalnego czasu pracy 

 

5. Podsumowanie  

W niniejszej pracy przedstawiliśmy algorytm bazujący na Pareto-optymalności dla praktycznego 

problemu dostarczania paliw ciekłych z rafinerii do stacji benzynowych. Zaobserwowana w tej pracy 

zbieżność kryteriów może być podstawą do zaprojektowania nawet bardziej efektywnych metod. 

Nacisk powinno się położyć na optymalizację maksymalnego czasu pracy, przy potraktowaniu sumy 

czasów pracy jako drugorzędnego kryterium. W przyszłych pracach rozwiniemy istniejące metody w 

tym właśnie kierunku, aby zaproponować efektywny algorytmy dla problemu wielokryterialnego. 
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Multi-Criteria Optimization in Fuel Distribution 

Summary 

This paper deals with some computational study of multi-criteria optimization in fuel distribution 

problem for one of the polish petroleum companies. For the purpose of solving this problem, 

we developed the random search algorithm. The problem is examined on real data. We formulate 

a number of proposals. 


