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Econ Lit – C610

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАРШРУТИТЕ
ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ В СНАБДИТЕЛНА ВЕРИГА

Гл. ас. д-р Танка Милкова

Въведение

Характерно за съвременната икономика е функционирането й в силно ди-
намична среда, за която е присъщ ограничен ресурсен потенциал. Това обясня-
ва стремежа на рационалните участници в стопанския живот да търсят всякак-
ви възможности за постигане и утвърждаване на конкурентни позиции, чрез
ефективно използване на ограничените ресурси. Една от посоките за постигане
на тази цел, въз основа на което се осигурява икономически растеж, е свързана
с приложение на концепцията за „Управление на снабдителни вериги”. Същнос-
тта на тази концепция се концентрира около идеята за сътрудничество и взаим-
на връзка между отделните участници, ангажирани при придвижването на ма-
териалните потоци от източника на суровини до доставянето на продукта на
крайния потребител, което е свързано с постигане на по-добри икономически
резултати.

Съвременната концепция за управление на снабдителните вериги поставя
акцент на вътрешнофирменото планиране и оптимизация на ресурсите при ус-
тановяване на взаимоотношенията между централната компания и останалите
участници в снабдителната верига, но въпреки това управлението на снабди-
телни вериги се разглежда и като координиране на производството, запасите,
местоположението и транспортирането между участниците в снабдителна-
та верига, за да се постигне най-добър сбор от резултати за пазара, който се
обслужва1. В тази разработка вниманието ни ще бъде насочено към транспор-
тирането, което осигурява физическото преместване на материалните потоци
между отделните участници в снабдителната верига и в резултат на това раз-
ходите за транспорт формират относително голям дял в общия състав на логи-
стичните разходи. Транспортирането се разглежда като една от ключовите фун-
кции в логистиката и „неговите основни икономически функции са свързани главно
със създаването на оптимални условия за осъществяване на нормален процес
на възпроизводство, за преодоляване на пространствената отдалеченост меж-

1 Вж. например: Дыбская, В. В. и др. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-
процесов в цепях поставок. М., Эксмо, 2008, с. 81-105; Благоев, Бл. и др. Стопанска логистика.
Варна, Наука и икономика, 2009, с. 50-74; Благоева, С., М. Кехайова. Вериги на доставките в
българската практика. Годишник на ИУ – Варна, том 80-2008; Варна, Наука и икономика, 2009,
с. 176-184 и др.
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ду производството и потреблението при съблюдаване на икономическите прин-
ципи за съкращаване на стойността и времето за съхранение на запасите”2.

Сериозността на поставените цели пред управлението на снабдителните
вериги, както и обстоятелството, че управленските решения във връзка с осъ-
ществяването на логистични дейности до голяма степен се вземат в условия на
несигурност и неопределеност, налага необходимост от използване на ефектив-
ни научнообосновани методи и подходи. Такива са, например, методите на ико-
номико-математическото моделиране на икономически процеси и явления, кои-
то се отличават със своите доказани възможности за осигуряване на оптимал-
ни резултати.

Целта на автора на тази разработка е да направи опит да предложи иконо-
мико-математически модел от транспортен тип и метод за неговото решаване,
чрез който се осигурява доставката на всички товари от отправните до приема-
телните пунктове в снабдителната верига за възможно най-кратки срокове, като
направените за транспортирането разходи да бъдат в определени граници.

За постигане на така поставената цел следва да бъдат решени следните
задачи:

- Конструиране на икономико-математически модел за определяне на оп-
тимални маршрути за транспортиране на товари от отправните до при-
емателните пунктове в снабдителната верига при минимално време и
наложено ограничение за размера на общите транспортни разходи.

- Теоретично обосноваване на метод за намиране на оптимално решение
на така конструирания модел.

- Демонстриране на ефекта от приложение на предложения икономико-
математически модел с помощта на примерни данни.

1. Постановка на икономико-математическия модел

По отношение на нелеките дейности, свързани с определяне на маршрути
за транспортиране на материалните потоци в снабдителната верига, с оглед на
това да се постигнат най-добри икономически резултати в различни направле-
ния, можем да посочим, че в специализираната литература присъстват добре
разработени в теоретичен и приложен план икономико-математически модели.

Най-известен е моделът на транспортната задача, чиято цел е да опреде-
ли оптимален план на превозите при определени отправни пунктове с известни
количества на запасите в тях и определени приемателни пунктове с известни
количества на потребностите. Като критерий за оптималност в транспортната
задача обикновено се разглежда минимизиране на общите транспортни разхо-
ди, т.е. при известни транспортни разходи от всички отправни пунктове до всич-
ки приемателни пунктове е необходимо да се определи такъв план на превози-
те, който да задоволява заявените потребности на приемателните пунктове с

2 Желязкова, Д. Ролята на транспорта в търговията в условията на новите реалности. // Сборник
доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на
икономиката”, том III. Варна, Наука и икономика, 2012, с. 261.
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наличните количества запаси в отправните пунктове при минимални сумарни
транспортни разходи. Този модел е известен като транспортна задача по крите-
рий стойност. Добре известни са също така и някои модификации на транспор-
тната задача по критерий стойност, отчитащи конкретни специфики на транс-
портните дейности. Така например, когато е невъзможно да се осъществяват
директни превози на товари между конкретен отправен пункт и конкретен при-
емателен пункт, се преминава към т.нар. транспортна задача с блокирани пре-
вози. Друг пример за модификация на транспортната задача по критерий стой-
ност е двуетапната транспортна задача, към която се преминава в случаите, в
които е необходимо транспортираните товари да преминават през междинни
звена преди да достигнат от отправния пункт до приемателния пункт.

В някои случаи характерът на превозваните товари и извършващите се с
тях операции биха могли да налагат изискването разпределението на товарите
между отправните и приемателните пунктове да се извършва в най-кратки сро-
кове. В тези случаи е необходимо, освен отправните пунктове с техните налич-
ни количества и приемателните пунктове с техните заявени потребности, да е
известно времето за придвижване на товарите от всеки отправен пункт до все-
ки приемателен пункт. Тогава критерият за оптималност „минимални сумарни
транспортни разходи” се заменя с критерий за оптималност „минимално време
за изпълнение на превозите” и така полученият модел се нарича транспортна
задача по критерий време. Като време за изпълнение на целия план на превози-
те се приема най-голямото време за придвижване от отправен пункт до при-
емателен пункт, където трябва да се извърши превоз. За намиране на оптимал-
ни решения на така поставените задачи се използват добре познатите методи
на линейното оптимиране3.

Решаването на транспортна задача при отчитане само на един фактор –
транспортни разходи или време за изпълнение на превозите, не винаги е оправ-
дано. Представлява интерес решаването на задачата с едновременно отчитане
на времето и разходите за изпълнение на плана. Така се достига до следната
постановка на модела.

В снабдителна верига е необходимо да се транспортира някакъв едноро-
ден товар между последователни участници във веригата, с цел осигуряване на
минимално време за осъществяване на превозите при общи разходи за транс-
портиране, ненадвишаващи определена стойност.

Нека са налице m отправни пункта mAAA ,...,, 21 , съответно с наличности от
дадения товар maaa ,...,, 21  и n приемателни пункта nBBB ,...,, 21  със заявени по-
требности от този товар nbbb ,...,, 21 . Обемът на наличностите е равен на обема
на потребностите от еднородния товар, който трябва да се транспортира меж-
ду отправните и приемателните пунктове:

3 Вж. например: Атанасов, Б и др. Количествени методи в логистиката. Варна, Наука и икономика,
2011, с. 199-251; Лалова, Н. и др. Ръководство по математическо програмиране. Издателство
Наука и изкуство, С., 1980 и др.
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Предполагаме, че от всеки отправен пункт е възможно да се транспорти-
ра продукт до кой да е приемателен пункт. Известни са времената ijt  за превоз-
ване на произволно количество от дадения товар от отправния пункт iA  ( mi 1 )
до приемателния пункт jB  ( nj 1 ) посредством матрицата

Предполагаме, че тези времена не зависят от количеството на превозвания
товар, т.е. винаги са на разположение достатъчен брой превозни средства, които
могат да осигурят превозването на какъвто и да е обем от еднородния товар.

Означаваме с ijx  неизвестното количество продукт, което следва да сее
транспортира от i-тия отправен пункт до j-тия приемателен пункт, а матрицата

ijxX   наричаме план на превозите.
Тъй като всички превози при даден план на превозите се завършват в мо-

мента, когато е завършен и най-дългият превоз, то времето T ще бъде макси-
малното измежду всички времена ijt , съответстващи на запълнени клетки, т.е.
на положителните ijx .

където 0ijx  показва, че се взема максималното не измежду всички ijt , а
само измежду тези, на които съответните количества от превозвания товар са
различни от нула.

С ijd  означаваме разходите, свързани с доставката на единица товар от i-
тия отправен пункт до j-тия приемателен пункт, които се задават с матрицата

С d означаваме заделените средства за осъществяване на всички превози
в снабдителната верига.

Задачата се състои в определянето на такъв план на превозите, при който
потребностите на всички приемателни пунктове да бъдат напълно задоволени,
всички товари от отправните пунктове да бъдат транспортирани, времето за
извършване на превозите да бъде минимално, а общите транспортни разходи за
транспортиране да не надвишават определена стойност.
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При така направената постановка на проблема ще предложим следния
икономико-математически модел:

Трябва да се намери

(1)

при условия

(2)

(3)

(4)

с допълнителното ограничение

(5)

Изрично следва да се отбележи, че на величините dij и d може да бъде
дадена и друга икономическа интерпретация, което до голяма степен прави
модела (1) – (5) универсален.

Моделът (1) – (4) е известен в литературата като транспортна задача по
критерий „време” и за неговото разрешаване могат да се използват известните
методи4. Като отчетем особеностите в структурата на икономико-математи-
ческия модел (1) – (5), ние предлагаме специален подход за неговото решаване,
който се свежда до решаването на краен брой транспортни задачи при критерий
„стойност”. Една от положителните страни на избрания подход се изразява в
това, че във всяка следваща стъпка при самата изчислителна процедура може
да се използва информация от предходната такава. Другият положителен мо-
мент, който следва да се отбележи, се състои в това, че за решаването на кла-
сическата транспортна задача по критерий „стойност” могат да се използват
програмни продукти.

Тук следва да отбележим още, че моделът трябва да се възприема като
множество от параметри и съвкупност от отношения, всяко от които определя
взаимната зависимост на значенията на едно или друго подмножество от пара-
метрите на модела. Един модел може да бъде перфектен по отношение на
математическата формализация, но ако не съществува метод за неговото раз-
решаване, то той няма съответната практическа стойност. Методът следва да
се възприема като множество от параметри (променливи), набор от операции
над тези параметри и определен конкретно, възможно частичен и/или неявен,
порядък от изпълнение на операции от даден набор. В този контекст методът
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4 Вж. например: Атанасов, Б и др. Количествени методи в логистиката. Цит. съч., с. 232-235.
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следва да се възприема като организация на процеса на основата на зададен
набор от операции, разделящ параметрите на входящи (априорно определени) и
изходящи (резултатни), и обуславяща намерените резултати на основата на из-
вестните стойности на входящите параметри. В същото време моделът пред-
ставлява формално описание на обекти (предмета, явлението, събитието, про-
цеса и т.н.). От казаното става ясно, че методът отговаря на въпроса как, а
моделът – на въпроса какво.

2. Метод за намиране на оптимално решение
на предложения икономико-математически модел

Позовавайки се на изложеното, ще отделим подходящо място за предста-
вяне на идея за теоретично обосноваване на подходящ метод за решаване на
модела (1) – (5). За целта отначало ще трябва да бъде решена транспортната
задача (1) – (4) по критерий „време”. Нека предположим, че )0(*

0 ijxX   е опти-
мално решение на транспортната задача (1) – (4). Ако планът *

0X  удовлетворя-
ва условието (5), то *

0X  е оптимално решение и на задачата (1) – (5). В противен
случай означаваме с kttt ,...,, 21  различните значения на параметрите ijt  от ин-
тервала ],[ 1 ktt , където ij
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На всяко едно от множествата Us ( ks 1 ), ще съпоставим по една транс-
портна задача от вида
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На първата стъпка решаваме задачата L1, на база намерения план *
0X .

Нека )1(*
1 ijxX   е съответният оптимален план на L1, а },{ )1()1(

ji vu – съответната
система потенциали.

1. Ако *
1X  удовлетворява условието (5), то )1(*

1 ijxX   е търсеното опти-
мално решение. Тъй като от съотношение (7), поради 0)1( ijx , следва 1),( Uji  ,
следователно *

0)1(*
1 0

max
Xij

xX
ttt

ij




, т.е. *
1X  също се явява решение на задачата (1)

– (4). Следователно, *
1X  е оптимален план и на задача (1) – (5).

2. Нека намереното решение *
1X  не удовлетворява ограничителното усло-

вие (5). Определяме оценките

За оценките )1(
ij  са възможни два случая:

а) Всички 0)1( ij . Тогава, като се отчете (7), се прави изводът, че *
1X  е

оптимален план на задачата L1 с коефициенти в целевата функция ijij dc )1( . Тъй
като *

1X  не удовлетворява условието (5), то не съществува план на задачата (1)
– (4), който да удовлетворява условието (5). Следователно, моделът (1) – (5) е
неразрешим, поради несъвместимост на условията (2) – (5).

б) Съществува поне една оценка 0)1( ij . В този случай е възможен пре-
ход към нов план.

3. Нека на s -тата стъпка са намерени план *
1sX  (неудовлетворяващ усло-

вие (5)) и потенциалите ( )1()1( ,  s
j

s
i vu ) и поне една измежду оценките  )1(s

ij

ij
s

i
s

j cuv   )1()1(  е положителна.
Тогава, като се използва планът *

1sX  и системата потенциали ( )1()1( ,  s
j

s
i vu ),

може да се премине към решаване на задачата Ls. Да разгледаме оптималния
план *

sX  и системата потенциали ( )()( , s
j

s
i vu ) на транспортната задача Ls. Възмож-ж-

ни са два случая:
а) Ако *

sX  удовлетворява условието (5), то *
sX  е оптималният план на за-

дачата (1) – (5).
б) Ако *

sX  не удовлетворява условието (5), пресмятаме системата потен-

циали ( )()( , s
j

s
i vu ) с цел определяне на оценките

Ако всички 0)( s
ij , то моделът (1) – (5) е неразрешим, поради несъвмес-

тимост на ограничителните условия. В този случай изчислителната процедура
приключва.

Ако съществува поне една оценка 0)( s
ij  се преминава към следващатаа

(s + 1)-ва стъпка.

ijijij cuv  )1()1()1( за mi 1 , nj 1 .

ij
s

i
s

j
s

ij cuv  )()()( за mi 1 , nj 1 .
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В основата на метода за разрешаване на модела (1) – (5) са заложени
следните две свойства6:

1) Нека *
sX  е решение на транспортната задача Ls и акоо

)(* k
ijk xX   е оптимален план на модела (1) – (5).

2) Изчислителната процедура приключва след краен брой стъпки в случа-
ите, когато е намерен оптимален план или е установена неразрешимостта на
модела (1) – (5).

3. Приложение на икономико-математическия модел
с примерни данни

Изложеният до тук икономико-математически модел и методът за него-
вото решаване ще демонстрираме на базата на следните примерни данни.

Налице са три отправни пункта A1, A2, и A3, съответно с наличности в обем
a1 = 100 единици, a2 = 70 единици, a3 = 80 единици и четири приемателни пункта
B1, B2, B3 и B4 със заявени потребности от b1 = 50 единици, b2= 60 единици, b3 =
40 единици, b4 = 100 единици.

Общите транспортни разходи за осъществяване на всички доставки от
отправните пунктове до приемателните пунктове не трябва да надвишават стой-
ността от d= 750 единици.

Известни са времената ijt  за превозване на произволно количество от да-
дения товар от отправния пункт Ai ( 31i ) до приемателния пункт Bj ( 41j )
и се задават с матрицата

Разходите dij, свързани с доставката на единица товар от i-тия отправен
пункт до j-тия приемателен пункт, се задават с матрицата

приdxc
m

i

n

j

s
ij

s
ij 

 1 1

)()( 11  ks ;

dxc
m

i

n

j

s
ij

s
ij 

 1 1

)()( ks  ,при то

4265
3843
1652

 ijtT .

63510
4253
0423

 ijdD .

6 Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок. Пер. с англ. Под ред. В.С. Лукинского. СПб.:
Питер, 2006, с. 382.



111
Статии

Първоначално решаваме транспортната задача (1) – (4) при критерий „вре-
ме”. Оптималното решение *

0X  е представено в табл. 1.

Таблица 1

Оптимален план на транспортната задача при критерий „време”

Така полученият план на превозите показва, че от първия отправен пункт
трябва да се транспортират 40 единици товар до първия приемателен пункт и
60 единици товар до четвъртия приемателен пункт, от втория отправен пункт
трябва да се транспортират 10 единици товар до първия приемателен пункт и
60 единици товар до втория приемателен пункт, от третия отправен пункт тряб-
ва да се транспортират по 40 единици от товара до третия и до четвъртия при-
емателни пунктове. При това максималното време за осъществяване на прево-
зите е 4max

0
1 )0(




ij
x

tt
ij

, а разходите за осъществяване на превозите възлизат на

Стойността на общите разходи от 810 единици надвишава наложеното ог-
раничение върху нея от 750 единици, което означава, че това не е търсеният
оптимален план на превозите.

Определяме тези стойности на времето за осъществяване на превозите,
които надвишават 4max

0
1 )0(




ij
x

tt
ij

:

                     t2 = 5 (в клетки (1,2) и (3,1)),
                     t3 = 6 (в клетки (1,3) и (3,2)),
                    t4 = 8 (в клетка (2,3)).
Формираме множествата Ui с клетки от таблицата, за които времето за

осъществяване на превоза е не по-голямо от ti:

jB

iA 1B 2B 3B 4B ia

1A
2

40
3

5

2

6

4

1
60

0
100

2A
3

10
3

4
60

5

8

2

3

4
70

3A
5

10

6

5

2
40

3

4
40

6
80

jb 50 60 40 100

8106.403.405.603.100.603.40
1 1

)0( 
 

m

i

n

j
ijij xd единици.
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Тъй като за намерения план

не е изпълнено условието (5) преминаваме към следваща стъпка.
Първа стъпка. Намираме оптималния план на транспортната задача по

критерий стойност (отчитайки разходите за транспортиране), като, обаче, раз-
ходите dij за извършване на превози между i-ти отправен пункт и j-ти приема-
телен пункт, за които времето за извършване на превоза е по-голямо от t1 = 4 са
заменени с М (табл. 2).

Таблица 2

Оптимален план на транспортната задача на първи етап

Достигаме до план на превозите в транспортната задача

Така полученият оптимален план не удовлетворява наложеното допълни-
телно условие в задачата, следователно, преминаваме към втора стъпка. На-
мираме оптималния план на транспортната задача по критерий стойност, като
разходите dij за извършване на превози между i-ти отправен пункт и j-ти при-
емателен пункт, за които времето за извършване на превоза е по-голямо от t2 =
5 са заменени с М.

)},4,3(),3,3(),1,3(),4,2(),2,2(),1,2(),4,1(),2,1(),1,1{(2 U

)},2,3(),3,1{(23 UU

)}.3,2{(34 UU
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Полученият оптимален план на превозите в транспортната задача на тази
стъпка е представен в табл. 3.

Таблица 3

Оптимален план на транспортната задача на втори етап

и се описва посредством матрицата

Разходите за осъществяване на този план на превозите възлизат на

Тази стойност е в съответствие с наложеното допълнително условие в
задачата, а именно разходите за осъществяване на плана на превозите да не
надхвърлят 750 единици. Следователно, *

2X  е търсеното оптимално решение на
изходната задача и неговото реализирнане се осъществява за време topt = 5.

Според така полученият оптимален план на превозите, от първия отправен
пункт трябва да се транспортират 40 единици товар до втория приемателен
пункт и 60 единици товар до четвъртия приемателен пункт, от втория отправен
пункт трябва да се транспортират 50 единици товар до първия приемателен
пункт и 20 единици товар до втория приемателен пункт, от третия отправен
пункт трябва да се транспортират 40 единици от товара до третия и 40 единици
товар до четвъртия приемателен пункт. Времето за осъществяване на плана на
превозите е topt = 5, а разходите за осъществяване на този план възлизат на 690
единици. От така получените резултати се вижда, че наложеното допълнително
ограничително условие осигурява значително намаляване на общите разходи за
осъществяване на плана на превозите в конкретния разгледан пример, за смет-
ка на увелчаване на времето за тяхното извършване само с една единица.

Заключение

Вниманието на автора в тази разработка е насочено към възможностите
за определяне на оптимални маршрути за транспортиране на товари в снабди-

jv

iu
01 v 22 v 33 v 04 v ia
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телни вериги, отчитайки времето и разходите за осъществяване на превозите.
Конструиран е икономико-математически модел за определяне на оптимални
маршрути за транспортиране в случая, при който минималното време за транс-
портиране на товарите не е водещ критерий за оптимизация. Предложен е ме-
тод за намиране на оптимално решение на конструирания модел и е демонстри-
рано с примерни данни как приложението му може да доведе до увеличаване на
икономическия ефект от транспортните дейности в снабдителната верига.

Доброто познаване на апарата на икономико-математическото моделира-
не предоставя възможност за адаптиране на съществуващи модели и констру-
иране на нови такива, съобразно специфичните особености на конкретната сто-
панска дейност, а прилагането им осигурява по-добри икономически резултати
за организациите.

POSSIBILITIES  FOR  OPTIMIZING TRANSPORTATION  ROUTES
IN THE  SUPPLY  CHAIN

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Tanka  Milkova

Abstracts

The attention of the author in the present work is directed at the possibilities for optimizing
some of the main activities in supply chains, namely activities connected with the transportation
of material flows between the participants in the chain. There is made an attempt at putting
forward an economic and mathematical model of a transport type, through which there is
ensured the delivery of all cargo from the points of departure to reception points in the supply
chain in the shortest possible time, and the cost of transportation is within certain preset limits.

Keywords: transportation, optimum routes, criterion time.

ВОЗМОЖНОСТИ  ОПТИМИЗАЦИИ  МАРШРУТОВ
ПЕРЕВОЗОК  В  ЦЕПИ  СНАБЖЕНИЯ

Гл.  асс.  д-р  Танка Милкова

Резюме

Внимание автора в настоящей разработке направлено на возможности оптимиза-
ции одних из основных видов деятельности в цепях снабжения, а именно видов деятельно-
сти, связанных с перевозкой материальных потоков между участниками цепи. Предпри-
нята попытка предложить экономико-математическую модель транспортного типа, при
помощи которого обеспечивается доставка всех грузов от отправных до принимающих
пунктов цепи снабжения за возможно кратчайшие сроки, причем затраты на транспорти-
ровку оставались бы в предварительно определенных пределах.

Ключевые слова: транспортировка, оптимальные маршруты, критерий времени.


