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ALGORYTM OPTYMALIZACJI 
PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH 

�RODKÓW TRANSPORTU 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano algorytm wyznaczania optymalnych parametrów eksploatacyjnych 

dla �rodków transportu, oparty na programowaniu dynamicznym. Opisano w nim struktur� oraz zbio-
ry danych algorytmu. Sformu�owano i omówiono funkcj� oraz podfunkcje celu, dotycz�ce parametrów 
eksploatacyjnych pojazdów. Przedstawiono istot� doboru warunków ograniczaj�cych jak i mo�liwo�ci 
aplikacyjne opracowanego algorytmu.   

WST�P 
Fundamentem opracowanego algorytmu jest jedna z technik matematycznych o nazwie 

programowanie dynamiczne, która nie udost�pnia pojedynczego uniwersalnego algorytmu 
obliczeniowego a jedynie sposób podej�cia do rozwi�zania problemu. Metodyk� obliczenio-
w� zagadnienia rozbito na wieloetapowe oraz sekwencyjnie rozwi�zywane podproblemy, co 
jest zgodne z zasad� optymalno�ci Bellmana. Mówi ona, �e ka�de rozwi�zanie zagadnie� 
z zakresu programowania dynamicznego ma t� w�asno��, i� optymalne rozwi�zanie dla k-tego 
etapu jest jednocze�nie rozwi�zaniem optymalnym dla etapów k+1, k+2, k+3, …, N. 
W zwi�zku z powy�sz� zasad� problem z zakresu programowania dynamicznego rozwi�zuje 
si� rozpoczynaj�c od poszukiwania rozwi�zania dla pierwszego etapu, a nast�pnie id�c dalej 
dla etapu n+1 [1]. W przygotowaniu algorytmu posi�kowano si� metod� najni�szego kosztu 
przewozu (minimalnego wspó�czynnika) pochodz�c� z zagadnienia transportowego w postaci 
macierzowej. Metoda ta polega na odnajdywaniu najmniejszego elementu z macierzy i przy-
pisaniu mu maksymalnej ilo�ci przewo�onego towaru [2, 3]. Z po��czenia powy�szych metod 
opracowany zosta� algorytm uniwersalny, przedstawiony w zarysie w niniejszym artykule.  

1. STRUKTURA ALGORYTMU 
Przyj�to, ze wszelkie koszty eksploatacji �rodków transportu zale�ne s� od czasu oraz 

d�ugo�ci przebytej przez nie trasy. Tak, wi�c algorytm minimalizuje d�ugo�ci wszelkich tras 
pojazdów tzn. wybiera �rodek transportowy, który jest najbli�ej w�z�a nadawczego, posiada 
najkrótsz� tras� do w�z�a odbiorczego oraz najkrótsz� tras� powrotu do w�z�a bazowego. Za-
stosowanie tego algorytmu w planowaniu rozwózki z n-tego w�z�a nadawczego do n-tego 
w�z�a odbiorczego przynosi optymaln� tras� przewozu oraz korzy�ci ekonomiczne, takie jak 
oszcz�dno�� w kosztach eksploatacyjnych i w zu�yciu paliwa. Algorytm poszukiwania najko-
rzystniejszych marszrut przewozowych opisano poni�ej. 
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1. Zbiory danych wyst�puj�cych w algorytmie:  
a) zbiór w�z�ów  

 
W1

n + 1�{N, Pp, Pd, Tzr, Wx, Wy}     1) 
gdzie: 
N – nazwa, unikatowy identyfikator w�z�a, 
Pp – poda� na przewóz [kg],  
Pd – popyt na przewóz [kg],  
Tzr – czas za�adunku/roz�adunku [min],  
Wx, Wy – wspó�rz�dne w�z�a; 

 
b) zbiór �uków  

L1
n + 1�{Nw1, Nw2, S, Ke, Tp}     (2) 

 
gdzie:  
Nw1 – nazwa pierwszego w�z�a s�siedniego,  
Nw2 – nazwa drugiego w�z�a s�siedniego,  
S – d�ugo�� �uku [km],  
Ke – koszt eksploatacji po n-tym �uku [z�/km],  
Tp – czas przejazdu po n-tym �uku[min]; 
 

c) zbiór �rodków transportu 
 

St1
n + 1�{Nw, D, Lmax, Ipl, Spm, KEksp, SKEksp, SIPkm, Ssp, Cp, Skzp}  (3) 

 
gdzie:  
Nw – identyfikator w�z�a, w którym przebywa St,  
D – data,  
Lmax – maksymalna �adowno�� St [kg],  
Ipl – ilo�� przewo�onego �adunku [kg],  
Spm – sumaryczna ilo�� przewiezionego �adunku [kg],  
KEksp – koszt eksploatacji St [z�/1km],  
SKEksp – sumaryczny koszt eksploatacji St [z�],  
SIPkm – sumaryczna ilo�� przejechanych kilometrów [km],  
Ssp – �rednie zu�ycie paliwa przez St [l/100km],  
Cp – cena paliwa [z�],  
Skzp – sumaryczny koszt zu�ycia paliwa [z�]. 
 
Funkcj� celu jest suma kosztów eksploatacji i kosztów zu�ycia paliwa dla wszystkich 

�rodków transportu, które zosta�y wyznaczone przez algorytm do wykonania przewozów lub 
powrotów do bazy.  

a) funkcja celu  

��
��

���
1

1

1

1
min

n

p

n

e KKFC
    (4) 

  



AUTOBUSY    3 

Podfunkcje celu: 

M1
n + 1�  
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(5)

gdzie: 
S – jest d�ugo�ci� �uku w bie��cym kroku poszukiwania trasy, 
Wst – w�ze�, w którym St przebywa, 
Wnad – w�ze� nadawczy – za�adunkowy, 
Wodb – w�ze� odbiorczy – wy�adunkowy, 
Wbaz – w�ze� bazowy – powrotny. 
Pomocnicze wyra�enia, które s� kalkulowane w ka�dym kroku algorytmu to:  
 

Scalk = FC(1) + FC(2) + FC(3) +FC(4)    (6) 
 

Ken = Scalk · KEksp     (7) 
 

Kpn = (Scalk · Ssp/100) · Cp     (8) 
 

Ck = Ken + Kpn	min     (9) 
gdzie: 
Scalk – ca�kowita d�ugo�� przebyta przez St, 
Ken – koszt eksploatacyjny dla n-tego St, 
Kpn – koszt paliwa dla n-tego St, 
Ck – ca�kowite koszty poniesione w danym kroku. 

1.1. Istota podfunkcji celu 
Ka�da marszruta M1

n + 1 b�dzie optymalna, je�li dla ka�dego n-tego �rodka transportu (St) 
w bie��cym kroku optymalizacji zostan� wyznaczone:  

a) najkrótsza trasa z w�z�a, w którym przebywa do w�z�a nadawczego (w przypadku, 
kiedy n-ty St ju� przebywa w tym w�
le d�ugo�� tej trasy b�dzie równa zero),  

b) najkrótsza trasa z w�z�a nadawczego do w�z�a odbiorczego,  
c) najkrótsza trasa z w�z�a odbiorczego do w�z�a nadawczego – podfunkcja jest wyko-

nywana przez algorytm za ka�dym razem, kiedy po sprawdzeniu stanu poda�y i popy-
tu w bie��cym kroku optymalizacji oka�e si�, ze popyt i poda� s� wi�ksze od zera,  

d) potencjalna najkrótsza trasa St w bie��cym kroku optymalizacji z w�z�a odbiorczego 
do w�z�a bazowego. Podfunkcja ta wymusza na algorytmie takie planowanie roz-
mieszczenia pojazdów, aby w sytuacji, kiedy b�dzie brak zapotrzebowania na przewo-
zy, suma d�ugo�ci dróg powrotów wszystkich St do w�z�a bazowego by�a jak najkrót-
sza (s� to tzw. puste przebiegi).  

Spo�ród tych czterech podfunkcji, dwie pierwsze s� obowi�zkowe w algorytmie, nato-
miast 3 i 4 s� opcjonalne i mog� by� uwzgl�dniane w algorytmie naprzemiennie.  
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Je�li jest pewno��, �e b�dzie ci�g�e zapotrzebowanie na przewozy, i po wykonaniu prze-
wozu nie b�dzie �adnych ruchów �rodków transportu do w�z�a bazowego lub w�z�ów bazo-
wych to mo�na, a w�a�ciwie nale�y funkcj� 4 wy��czy� z algorytmu. W tym przypadku algo-
rytm b�dzie uwzgl�dnia� tylko najkrótsze trasy z w�z�ów, w których przebywaj� St do w�-
z�ów nadawczych, nast�pnie do w�z�ów odbiorczych, i z odbiorczych do najbli�szych w�z�ów 
nadawczych:  

Scalk=FC(1) + FC(2) + FC(3)    (10) 
 

Je�li jest absolutna pewno��, ze wszystkie St lub ich wi�kszo�� b�d� wraca� do bazy, 
wtedy funkcje 4 nale�y uwzgl�dni� w algorytmie, natomiast podfunkcje 3 wy��czy�. W takiej 
konfiguracji podfunkcji algorytm tak operuje rejsami St, aby w ka�dym kroku wyznaczania 
marszruty M trasa przejazdu St by�a najkrótsza, w��czaj�c w ni� tras� powrotu do bazy za-
równo dla tego St jak i wszystkich pozosta�ych St: 

 
Scalk=FC(1) + FC(2)) +FC(4)    (11) 

 
Je�li nie ma absolutnej pewno�ci czy St pozostaj� dalej poza baz�, czy tez wracaj� do ba-

zy, nale�y w algorytmie uwzgl�dni� obie podfunkcje 3 i 4. W tym przypadku algorytm b�dzie 
tak planowa� tras� dla St, aby by�a ona najkrótsza z w�z�a, w którym St przebywa do w�z�a 
nadawczego, nast�pnie do w�z�a odbiorczego, i z w�z�a odbiorczego najkrótsz� do w�z�a ba-
zowego lub do w�z�a nadawczego:  

 
Scalk=FC(1) + FC(2) + FC(3) +FC(4)    (12) 

 
W kolejnym etapie danego kroku obliczane s� nast�puj�ce parametry dla analizowanego St:   

– – ca�kowita droga,  
– – koszt eksploatacji,  
– – koszt zu�ycia paliwa,  
– – koszt ca�kowity.  

�rodek transportu St, dla którego ca�kowity koszt Ck potencjalnego rejsu b�dzie naj-
mniejszy, umieszczany jest w marszrucie M razem z nazwami tras, ich d�ugo�ciami oraz pa-
rametrami przewozowymi i eksploatacyjnymi, które zosta�y w tym kroku skalkulowane.  

1.2. Warunki ograniczaj�ce algorytm 
Aby algorytm móg� funkcjonowa� musz� by� spe�nione nast�puj�ce warunki ograniczaj�ce:  

�
�1

1

n

W
Pp>0     13) 

 

�
�1

1

n

W
Pd>0     (14) 

 
 

Db=max(St1
n + 1D)     (15) 

 
 

StnD<Db      (16) 
 

stop
Wstop

Wstart
WxWx  i stop

Wstop

Wstart
WyWy      (17) 
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Warunki ograniczaj�ce (15) i (16) wymuszaj� na algorytmie chronologiczne planowanie 
rejsów �rodków transportu w czasie. Warunek (15) w ka�dym bie��cym kroku optymalizacji 
ustala tzw. dat� bie��c� Db. Termin ten jest ”najdalsz�” dat� wybran� z dat przypisywanych 
i kalkulowanych dla St bior�cego udzia� w rejsie o numerze n-1, czyli rejsie poprzednim. Wa-
runek (16) wymusza na algorytmie wybór takiego �rodka transportu, który jest dost�pny 
w danej chwili.  

Ustawienie daty Db na „sztywno” pozwala okre�li� mo�liwo�ci wykonania przewozów w 
narzuconym terminie. �rodki transportu St, których data D b�dzie na tyle zbli�ona do daty 
Db, �e ka�dy nast�pny rejs dla tego St b�dzie „wychodzi�” poza ramy czasowe daty bie��cej 
Db, spowoduj� nieuwzgl�dnianie ich w nast�pnym kroku algorytmu.  

Niespe�nienie w algorytmie warunków (15) i (16) oznacza brak ogranicze� czasowych 
i w efekcie wyd�u�enie czasu wykonania zadania przewozowego.  

Je�li którykolwiek z warunków (13) i (14) nie zostanie spe�niony, wówczas algorytm ule-
ga zatrzymaniu do momentu, w którym warunki te zastan� spe�nione. Warunkom tym odpo-
wiadaj� warunek popytu i poda�y na przewozy.  

Warunek (17) wymusza, aby warto�ci wspó�rz�dnych x i y w funkcjach wyszukiwania 
najkrótszych tras pomi�dzy w�z�ami zawsze maksymalnie d��y�y do warto�ci wspó�rz�dnych 
punktu docelowego. Dzi�ki temu bardzo �atwo mo�na okre�li� najkrótsz� drog� np. z w�z�a 
nadawczego do odbiorczego, z odbiorczego do nadawczego, z odbiorczego do bazy itd. 

WNIOSKI 
Stosowanie przedstawionego algorytmu daje mo�liwo�� szukania oszcz�dno�ci w kosz-

tach eksploatacji �rodków transportu, okre�lania ilo�ci �rodków transportowych St potrzeb-
nych do wykonania przewozów oraz czasu, w którym nast�pi ich realizacja. Na uwag� zas�u-
guje fakt, �e mo�e spe�nia� funkcje u�ytecznego i pomocniczego narz�dzia w chronologicz-
nym planowaniu przep�ywu pojazdów w sieci transportowej. 

Opisany algorytm jest opracowany dla przewozu jednego rodzaju �adunku, jednak istnieje 
mo�liwo�� rozszerzenia go o modu� dla wi�kszej ilo�ci �adunków. Nie posiada ogranicze�, co 
do ilo�ci w�z�ów i �uków oraz topografii terenu, któr� mo�na dowolnie przyj��. Odpowiednie 
i poprawne stworzenie algorytmu w j�zyku programowania przyspiesza proces oblicze�, da-
j�c bogate narz�dzie wspomagaj�ce proces podejmowania decyzji w zarz�dzaniu flot� pojaz-
dów w przedsi�biorstwie transportowym.   
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AN OPTIMIZATION ALGORITHM 
FOR EXPLOITATION PARAMETRES 

OF MEANS OF TRANSPORT 

Abstract  
The paper presents an algorithm for determination of optimal exploitation parameters of means of 

transport. The algorithm  is based on dynamic programming. The paper discusses the structure as 
well as the data set for the algorithm. The function and subfunctions of  the aim concerning exploita-
tion parameters of vehicles were formed. Moreover, the selection of limiting conditions and applica-
tion possibilities of the developed algorithm were discussed. 
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