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Summary in Dutch

Formuleringen en algoritmes voor veelomvattende rou-

teringsproblemen

De afgelopen jaren is een aantal trends gaande. Door de opkomst van e-commerce

groeit het aantal kleine orders en is het aantal vrachtstromen als gevolg daarvan

sterk toegenomen. Veel van de orders die online worden besteld moeten thuis bij

de klant worden afgeleverd. Dit leidt in veel gevallen tot meerdere afleverpogingen.

Naast de mogelijkheid om thuis te laten bezorgen, zien we de opkomst van andere

aflevermogelijkheden zoals bemande en onbemande pakketautomaten. Een andere

trend die we zien is de milieubewustheid van consumenten. Dit staat in contrast met

de vele verschillende onafhankelijke bezorgbedrijven die allemaal met hun eigen be-

stelbusjes onderweg zijn. Deze trends zorgen voor logistieke uitdagingen en daarom

zijn methoden nodig ter ondersteuning van beslissingen die voortkomen uit vragen

zoals hoe het grote aantal afleververzoeken te coördineren, op welke locaties pakket-

automaten te plaatsen en hoe om te gaan met files en vertragingen die voortkomen

uit het grote aantal vrachtstromen op de weg. In dit proefschrift bestuderen we vier

verschillende routeringsproblemen die voortkomen uit deze logistieke uitdagingen.

In hoofdstukken 2 en 3 bestuderen we de combinatie van routering met laden en

lossen, in hoofdstuk 4 bestuderen we routering in combinatie met het plaatsen van

pakketautomaten en in hoofdstuk 5 nemen we verkeer en vertragingen mee in de

routeringsbeslissingen.

In hoofdstuk 2 introduceren we het ophaal- en afleverhandelsreizigersprobleem

met handelingskosten. In dit probleem wordt een enkel voertuig gebruikt voor het

vervoeren van ladingen van hun ophaalpunten naar hun afleverpunten. Het laden
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en lossen van het voertuig wordt gedaan op een LIFO wijze. Wanneer een lading

moet worden gelost die niet als laatste is geladen zijn echter extra handelingen toe-

gestaan om de blokkerende ladingen uit de vrachtwagen te halen en opnieuw in te

laden. Strafkosten zijn verbonden aan deze handelingen, omdat deze tijd en moeite

kosten. Het doel van het probleem is een uitvoerbare route te vinden waarbij de

totale kosten, bestaande uit reiskosten en strafkosten, worden geminimaliseerd. We

laten zien dat dit probleem een veralgemenisering is van twee problemen, namelijk

het ophaal- en afleverhandelsreizigersprobleem en het ophaal- en afleverhandelsrei-

zigersprobleem met LIFO laden. We geven een wiskundige formulering voor het

probleem en ontwikkelen een large neighborhood search heuristiek om het probleem

op te lossen. De resultaten van de heuristiek verbeteren of benaderen de best be-

kende oplossingen voor een grote set van benchmark instanties voor de twee spe-

ciale gevallen van het probleem. We hebben twee verschillende opties onderzocht

voor de volgorde waarin de blokkerende ladingen opnieuw worden ingeladen. De

eerste, waarbij de ladingen worden ingeladen in de omgekeerde volgorde waarin ze

worden uitgeladen, en de tweede, waarin de ladingen worden gepositioneerd in de

volgorde waarop ze worden afgeleverd. De tweede optie leidt tot een vermindering

van het aantal handelingen, doordat de ladingen preventief worden gesorteerd wan-

neer ze worden ingeladen. Door de strafkosten te variëren illustreren we de trade-off

tussen de reisafstand en het aantal handelingen. De resultaten hiervan laten zien dat

het aantal handelingen zeer hoog is wanneer ze niet worden meegenomen in het mo-

del en dat grote reducties in het aantal handelingen kunnen worden behaald door

de reisafstand met een klein percentage te verhogen.

In hoofdstuk 3 introduceren we het ophaal- en afleverprobleem met tijdsvensters

en handelingen. Dit probleem is een ophaal- en afleverprobleem met een homogene

vloot van voertuigen waarbij het laadruim van elk voertuig van achteren geladen

wordt op een LIFO wijze. Elk ophaal- en afleverpunt heeft een eigen tijdsvenster

waarin de service moet worden gestart. Het uitladen en opnieuw inladen van la-

dingen noemen we het herladen van ladingen. Het herladen van ladingen kost tijd,

wat beperkend kan zijn vanwege de tijdsvensters. Wanneer de tijd voor het herla-

den van een lading gelijk wordt gezet aan nul reduceert het probleem zich tot het

ophaal- en afleverprobleem met tijdsvensters. Een pure LIFO strategie wordt gefor-

ceerd wanneer de tijd voor het herladen van een lading op oneindig wordt gezet. We

definiëren twee herlaad opties. Voor beide opties is herladen alleen toegestaan op af-
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leverlocaties en is er geen specifieke volgorde waarin de ladingen opnieuw worden

ingeladen. Onder herlaad optie 1 is alleen verplichte herlading toegestaan, dit be-

tekent dat alleen de blokkerende ladingen herladen mogen worden. Onder herlaad

optie 2 is naast verplichte ook preventieve herlading toegestaan. Voor beide op-

ties ontwikkelen we een branch-price-and-cut algoritme met een specifiek dominantie

criterium voor het labeling algoritme welke wordt gebruikt om routes te genereren.

We rapporteren resultaten van benchmark instanties voor het ophaal- en afleverpro-

bleem met tijdvensters. Beide algoritmes zijn in staat om instanties tot 75 verzoeken

optimaal op te lossen binnen de vooraf gespecificeerde tijdslimiet van 3 uur. Voor

de bestudeerde instanties leidt het verhogen van de tijd voor het herladen tot een

maximale toename in de reiskosten van 24,8%. De reiskosten kunnen worden ver-

minderd met 3,2% door herlaad optie 2 te kiezen in vergelijking met herlaad optie

1. Meer instanties kunnen echter optimaal worden opgelost door het algoritme met

herlaad optie 1 en de gemiddelde rekentijd onder dit algoritme is lager vergeleken

met het algoritme met herlaad optie 2.

Hoofdstuk 4 introduceert een geı̈ntegreerd locatiekeuze- en voertuigrouterings-

probleem dat zich voordoet in de gezondheidszorg in Nederland. In dit probleem

kan de levering van medicatie op twee manieren plaatsvinden; 1) door middel van

pakketautomaten, waar patiënten die binnen een vooraf gestelde dekkingsafstand

van een pakketautomaat wonen hun medicatie kunnen ophalen, en 2) door leve-

ring aan huis. Drie verschillende soorten beslissingen moeten worden genomen; de

beslissing op welke potentiële locaties pakketautomaten worden geopend, het ge-

nereren van routes die de geopende pakketautomaten bezoeken en het genereren

van routes die de patiënten bezoeken die niet binnen de dekkingsafstand van een

geopende pakketautomaat wonen. Het doel van het probleem is de totale kosten,

bestaande uit routeringskosten en kosten voor het openen van de pakketautomaten,

te minimaliseren. We geven een formele definitie van het probleem en lossen dit op

door een branch-and-bound algoritme toe te passen op deze wiskundige formulering.

Daarnaast ontwikkelen we een snelle hybride heuristiek. We genereren twee groe-

pen met instanties, namelijk een willekeurig gegenereerde set en een set geı̈nspireerd

op de praktijk, afkomstig van onze industriële partner Alliance Healthcare Nether-

lands. Het branch-and-bound algoritme is in staat om instanties tot 100 patiënten en 50

potentiële locaties voor de pakketautomaten optimaal op te lossen binnen de vooraf

gespecificeerde tijdslimiet van 2 uur. De resultaten van de hybride heuristiek zijn
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(bijna) optimaal voor de kleinere instanties. Voor de grotere instanties vindt de hy-

bride heuristiek met enkel een fractie van de rekentijd betere oplossingen dan het

branch-and-bound algoritme met een tijdsrestrictie van 2 uur. De resultaten laten zien

dat de oplossingen van de heuristiek extreem robuust zijn en dat geavanceerde me-

thoden voor het openen en sluiten van een pakketautomaat een grote impact hebben

op de kwaliteit van de heuristiek. We laten zien dat het aantal geopende pakketau-

tomaten stijgt wanneer de kosten voor het openen van de pakketautomaten dalen of

de dekkingsafstand toeneemt.

In hoofdstuk 5 introduceren we het tijdsafhankelijke kortstepad en voertuigrou-

teringsprobleem. In dit probleem wordt een vloot van homogene voertuigen ge-

bruikt om een verzameling van klantlocaties te bezoeken. Deze klantlocaties zijn ver-

spreid over een zeer groot netwerk, zodat de reistijd tussen ieder klantenpaar moet

worden berekend als een tijdsafhankelijk kortstepadprobleem. De reistijd tussen

twee knooppunten is tijdsafhankelijk en daarom verandert het kortste pad door de

tijd. Het doel van het probleem is het gelijktijdig bepalen van de volgorde waarin de

klantlocaties worden bezocht en het bepalen van de kortste paden tussen elk tweetal

klanten, zodat de som van de aankomsttijden van de voertuigen terug op het depot

wordt geminimaliseerd. We geven een wiskundige formulering van dit probleem en

ontwikkelen geldige ongelijkheden om deze formulering te versterken en de onder-

grenzen te verbeteren. We creëren de eerste set van benchmark instanties, welke we

genereren door middel van gegevens over het verkeer op het wegennet in Québec

City, Canada. We gebruiken een simpele heuristiek voor het creëren van initiële op-

lossingen voor het probleem. We laten zien dat de geldige ongelijkheden ervoor

zorgen dat de grootte van het probleem wordt gereduceerd. De ondergrenzen voor

de oplossingen die voortkomen uit onze basisformulering zijn erg ruim. We laten

zien dat de ontwikkelde geldige ongelijkheden de ondergrenzen significant verbete-

ren. Door middel van een gevoeligheidsanalyse laten we zien dat aanzienlijke ver-

tragingen worden opgelopen wanneer het verkeer niet wordt meegenomen in ons

model, dit ondersteunt het belang van het expliciet meenemen van tijdsafhankelijk-

heid. Door het verstrekken van onder- en bovengrenzen voor al onze benchmark

instanties voor dit nieuwe probleem openen we een nieuw onderzoeksgebied voor

stadslogistiek en congestie/emissie studies.


