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 בעיית תעבורה דינמית 222

 נועם שאול וחן נעמן

  :. מוטיבציה לפרויקט1
פרויקט גמר זה יעסוק בחברת "חברון משה שפע בע"מ", חברה זו הינה חברה סיטונאית לממכר מוצרי מזון 

בין חברות ייצור המזון הגדולות במשק לבין מתווך  שר בעצם החברה משמשת כמן גוף שונים, כא
היכרותנו עם חברה זו ומרצון של  המוטיבציה שלנו נבעה מתוך סדר גודל בינוני ומכולות.סופרמרקטים ב

הבעלים לשפר ולייעל את העסק על מנת להגדיל את רווחיו, הבעיות בעסק שבגינם קשה לעסק לגדול ולנצל את 
סטיות אשר מלוא הפוטנציאל העסקי הן בעיות ניהול ) בהן נעשה ייעול ושינוי בתקופה האחרונה( ולוגי

 מתחלקות לבעיות  מלאי ותעבורה.
 :. סקירת ספרות 2
בפרויקט שלנו קיים מערך הפצה של מזון ממחסן שהינו נקודת המוצא אל עבר נקודות חלוקה שונות. ההפצה  

 נעשת על ידי משאית אחת שמבקרת אצל כל הלקוחות ומספקת להם את הסחורה שהם הזמינו. 
דרך העולם הזה שנקרא 'חקר ביצועים' למדנו לגשת לבעיית הביצועים. הבעיה שלנו מתקשרת לתחום חקר

 .TDVRPוספציפית לוריאנט שבו זמן הנסיעה תלוי בשעה ביום  VRPניתוב הרכבים 
 : . מתודולוגיה3

בתחילת הפרויקט נפגשנו עם בעלי החברה וסקרנו את הבעיות הקיימות. לאחר מכן ביצענו הערכת מצב קיים 
. התבססנו על בעיית תעבורה עם תלות בזמן הנסיעה בין EXCELL-י נסיעה שהכנסנו אל תוך הואז אספנו נתונ

. לאחר מכן WAZEופיחתנו את המודל הקיים בעזרת נתונים על זמני הנסיעה מאתר  TDVRPלקול ללקוח 
י הנסיעה בוצע סידור נתונים על זמני הנסיעה, תיקוף הנתונים, הוצאת חריגים וקלסטריזציה ובדקנו את זמנ

ניסינו להגיע לפתרון אופטימלי לבעיה   SOLVER -בין אשכול לאשכול בזמנים שונים. דרך פונקציית ה
 ולמציאת המסלול הקצר ביותר.

:ממצאים . 4  
תוצאת הפרויקט למעשה הוא המודל שנבנה בכדי למצוא את המסלול הקצר ביותר בזמן הנסיעה מלקוח 

ללקוח, לאחר הפעלת הסולבר על המודל קיבלנו תוצאה של המסלול הקצר ביותר, מסלול זה נעשה על ידי שני 
רק בסיבוב  6לקוח  סיבובים, כאשר בתוצאה הסופית הכנסנו אילוץ נוסף שבו חייבנו את המשאית לעבור אצל

השני )משאית שנייה( וזאת כדי להדגים גם אפשרות של חלונות זמן שנקבעים על ידי הלקוח שהמודל יודע 
Kלהתמודד גם עם זה. התוצאות: K2 מחסן-1-5-7-מחסן=1 מחסן-4-3-6-2-מחסן=  

נקצית בשל מגבלת סולבר פונקציית המטרה הייתה פשוטה יותר ועסקה רק במרחק הנסיעה. תוצאות פו
במודל זה יצרנו שני פונקציות מטרה, פונקצייה ראשונה מורכבת מזמני הנסיעה של הסיבוב הראשון  המטרה:

דקות 93ונותנת תוצאה של זמן נסיעה כולל:   
פונקציית מטרה שנייה מורכבת מזמני הנסיעה של הסיבוב הראשון ובנוסף זמני נסיעה של הסיבוב השני במידה 

ת לנו מסלול אופטימלי עם שני סיבובים.והתוצאה מהסלובר נותנ  
 דקות לשני הסיבובים. 224זמן הנסיעה הכולל בתוצאה שלנו: 

 מה שנותר הוא למצוא כלי אופטימיזציה מתאים שיוכל לפתור את פונקצית המטרה.

  :. סיכום5
בכלי  וכן צריך להשתמשיותרלהגיע לתוצאות אופטימליות בכדי  באופן כללי, יש מקום לשפר את המודל

ניתן להגיד שהמודל עובד ועומד בציפיות ועוזר לנו  ותו.ללתר חזק על מנת לפתור את המודל בכאופטימזציה יו
למצוא את המסלול האופטימלי ליום החלוקה ובכך לקצר את זמני הנסיעות בין לקוח ללקוח ולקצר את זמן 

 הנסיעה הכולל.
 

 


