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SYN-ERGIE project: financiering + partners

2



SYN-ERGIE project: doelstelling
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As West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg
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• Synchromodal Maturity Model

• Clickable demo: SynchroTool

SYN-ERGIE I
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SynchroTool uitbreiden met optimalisatiealgoritme

SYN-ERGIE II
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• Analyse planningsproces

• Opstellen wiskundig model:

– Probleem wiskundig formuleren

– Exacte solver: Linear Programming

• Implementatie:

– Optimalisatiealgoritme: ALNS

– Uitbreiden SynchroTool

Uitbreiding SynchroTool: stappen
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Planning

1) Verladers plaatsen transportorders: status = te plannen

2) Planner berekent opties adhv beschikbare capaciteiten

3) Planner kiest de beste optie: status = gepland

4) Transporteurs confirmeren: status = geconfirmeerd

Afhandeling

5) Transportorders worden uitgevoerd door de transporteurs

status = onderweg (al dan niet met vertraging)

6) Transportorders zijn uitgevoerd: status = (niet) op tijd geleverd

Doel: optimalisatiealgoritme voor stap 2

ter ondersteuning van de planner

Analyse: planningsproces
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Analyse: optimalisatiealgoritme
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Basiseenheid ≠ transportorder 

= container(plaats)

Want opsplitsen en bundelen moeten mogelijk zijn

= constraints

= gewichten

= kostenfunctie minimaliseren

= input

= output



Gerichte multigraaf 𝐺(𝑉, 𝐸)
• 𝑉: verzameling van vertices = locaties

• 𝐸: verzameling van edges = legs

Leg: 𝑙 ∈ 𝐸

• Check-in tijd: 𝑡𝑙
𝑖𝑛

• Vertrektijd: 𝑡𝑙
𝑑𝑒𝑝

• Transportduur: ∆𝑡𝑙
• Kostprijs per container van type 𝒔: 𝑐𝑙𝑠
• CO2-emissie per container van type 𝒔: 𝑒𝑙𝑠
• Aantal beschikbare containers van type 𝑠: 𝑞𝑙𝑠

Wiskundig model: legs en capaciteiten
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• Leg: 𝑙 ∈ 𝐸

– Check-in tijd: 𝑡𝑙
𝑖𝑛

– Vertrektijd: 𝑡𝑙
𝑑𝑒𝑝

– Transportduur: ∆𝑡𝑙

– Overslagtijd: 𝑡𝑙
𝑑𝑒𝑝

− 𝑡𝑙
𝑖𝑛

Wiskundig model: time windows
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• Volgende leg: 𝑚 ∈ 𝐸

– Aankomsttijd: 𝑡𝑙
𝑎𝑟𝑟 = 𝑡𝑙

𝑑𝑒𝑝
+ ∆𝑡𝑙

– Check-in tijd: 𝑡𝑚
𝑖𝑛

– Vertrektijd: 𝑡𝑚
𝑑𝑒𝑝

– Transportduur: ∆𝑡𝑚



Container 𝑘 van type 𝑠: 𝑘 ∈ 𝐾𝑠
• Beginlocatie (ophalen): 𝛼𝑘
• Eindlocatie (leveren): 𝜔𝑘

• Tijdvenster ophalen: 𝜎𝑘
𝑚𝑖𝑛, 𝜎𝑘

𝑚𝑎𝑥

= container moet binnen dit interval opgehaald worden

• Tijdvenster leveren: 𝜏𝑘
𝑚𝑖𝑛, 𝜏𝑘

𝑚𝑎𝑥 + uiterste levertijd: 𝜏𝑘
𝑢𝑙𝑡

= liefst leveren binnen tijdvenster, anders boete (zachte constraint)

= zeker vóór uiterste levertijd leveren (harde constraint)

Wiskundig model: transportorders
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Wiskundig model: kostenfunctie
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Termen omzetten naar euro’s

Voor elke container 𝑘

• emissiefactor in euro/kg: 𝜂𝑘

• Boete te vroeg in euro/u: 𝜃𝑘
𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦

• Boete te laat in euro/u: 𝜃𝑘
𝑙𝑎𝑡𝑒

➔ Score in euro

Kostenfunctie f: minimaliseren van
• Kostprijs in euro
• CO2-emissie in kg
• Vroeg- of laattijdigheid van de levering in uren



• Linear Programming (LP):

– Exacte solver

– Geeft altijd dé optimale oplossing 

– Maar is (zeer) traag bij grote problemen

• Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS):

– Metaheuristiek

– Geen garantie op het vinden van dé optimale oplossing

– Geeft wel een oplossing die er dicht bij ligt

– Veel sneller bij grote problemen

Implementatie: optimalisatiealgoritmes
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Implementatie: uitbreiding SynchroTool
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Demo: transportorders
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25 40ft

Zeebrugge



Demo: legs
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Trein, Truck

Zeebrugge



Demo: oplossing

18

Zeebrugge

Trein: 15 40ft +15 20ft


