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REZUMAT. Îmbunătăţirea procesului de transport în ansamblul său constituie o problemă care preocupă în mod constant administraţiile 
sistemelor de transport urban. Un exemplu îl constitue parcursul zero, înregistrat înainte de procesul de productie din transportul urban de 
călători, şi anume găsirea de modalităţi de reducere la minim posibil a acestui parcurs de acces şi retragere, în şi din cursă. Una dintre 
măsurile pentru reducerea parcursului zero este aceea a arondării raţionale a liniilor de transport pe autobaze şi depouri. O repartizare 
eficace a liniilor de transport înseamnă o cât mai mică depărtare a capului de linie activ, prin care intra vehiculele în şi din cursă, de 
autobaza sau depoul de domiciliu al mijloacelor mobile de transport. Această situaţie are o soluţie matematică dată de Vogel (Metoda 
diferenţelor maxime) şi determină de cele mai multe ori o soluţie de bază cât mai apropiată de soluţia optimă. În această situaţie, noţiunea 
de “cât mai apropiată” lasă loc pentru generalizarea şi îmbunătăţirea acestei metode. În articolul de faţă, dorim să prezentăm o 
generalizare a metodei lui Vogel, în sensul că nu vom mai considera autobazele drept capete de linie date apriori, ci vom determina, 
prin calcul, care dintre autobazele date în sistemul de transport pot fi considerate drept capete de linie, pentru liniile de transport 
deja existente. 
 
Cuvinte cheie: transport urban, sistem de transport, arondare, Metoda diferenţelor maxime. 
 
ABSTRACT. Improving transport in the whole process is a problem which concern constantly the administrations of urban transportation 
systems. An example, is the zero path, registered before the process of the urban passenger transport starts, namely finding ways to 
minimize the distance and access to and from the race. One of the measures to reduce the zero path is a rational allocation of the 
transport lines on the motor depots. A good allocation of the transport lines means a small distance of the active end of the line, from 
which vehicles that come in and out of racing, in relation with the motor depots. This situation has a mathematical solution given by 
Vogel (maximum difference method). This method mostly gives a basic solution nearest to the optimal solution. In this situation, the 
notion “nearest” allows generalization and improvement of this method. In this paper, we present a generalization to Vogel's method, in 
the sense that we will not consider the motor depots as end of the line as given data but we will find by calculus which from the given 
motor depots can be considered as end of the line for the existing transportation lines. 
 
Keywords: urban transport, transport system, assignation, Maximum Gap Method. 
 

Îmbunătătirea procesului de transport în ansamblul 
său necesită şi rezolvarea unei probleme care preocupă 
în mod constant operatorii de transport urban : parcursul 
zero, înregistrat înainte şi după procesul de producţie 
din transportul urban de călători, şi anume  găsirea 
modălitatilor de reducere la minimum posibil a acestui 
parcurs – literalmente neproductiv – de acces şi retra-
gere, în şi din cursă. Una dintre  modalităţile de reducere a  
parcursului zero este aceea a arondării raţionale a 
liniilor de transport pe autobaze (şi depouri). O arondare 
eficace a liniilor de transport înseamnă constituirea unor 
perechi între capătul activ al traseului şi unitatea de 
domiciliu a vehiculelor care să ofere în ansamblu o 
valoare cât mai mică pentru distanţele efectuate la 
schimbul de vehiculele între autobaze (şi depouri) cu 
linia de transport propriu-zisă. Această problemă are o 
soluţie matematică dată de Vogel (metoda diferenţelor 
maxime), soluţie care deşi nu poate fi caracterizată ca 

fiind „de minim absolut’’ este de cele mai multe ori 
foarte apropiată de aceasta.  

Însă, soluţia oferită de Vogel conţine printre ipotezele 
de lucru şi aceea că aprioric se cunoaste care din cele 
două capete ale unui traseu va fi capătul activ; per 
contrario: dacă nu se deţine informaţia specificată, metoda 
diferenţelor maxime nu este aplicabilă (mai mult, 
conform metodei Vogel, impunând un anumit capăt de 
traseu drept capăt activ, se elimină din start o mulţime 
de variante de rezolvare, dintre care unele s-ar putea 
dovedi superioare). În consecinţă, există loc pentru 
generalizarea şi îmbunătăţirea acestei metode. În mate-
rialul de faţă, se prezintă o generalizare a metodei lui 
Vogel, în sensul că printre obiectivele problemei se 
găseste şi acela al arondării liniilor pe autobaze (şi 
depouri) când nu există informaţii despre care din cele 
două capete ale fiecarui traseu este cel activ. Pro-
punerea determină, prin calcul, mai întâi care este 
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capătul activ şi apoi soluţionează problema parcursului 
zero de valoare minimă. 

1. SCURTĂ DESCRIERE A METODEI 
VOGEL 

O problemă de transport este un caz particular de 
problemă de programare liniară care are cel puţin o 
soluţie admisibilă de bază. Se consideră o problemă 
de transport echilibrată, al carei model matematic (de 
obicei descris în formă tabelară) conţine condiţiile: 
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unde Di  reprezintă  sursa, Cj  consumatorul,  ai  can-
titatea  disponibilă  in Di, bj cantitatea solicitată de  Cj.  
Se cere să se determine minimul expresiei: 
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în condiţiile în care cererea este egală cu oferta, adică 
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Găsirea soluţiei optime pentru problemă de progra-
mare liniară presupune parcurgerea a doi paşi: 

Pasul 1. Generarea unei soluţii admisibile de bază. 
Pasul 2.  Verificarea optimalităţii soluţiei găsite şi 

îmbunătăţirea ei, dacă este nevoie, până la determinarea 
soluţiei optime finite. 

Pentru generarea unei soluţii admisibile de bază, se 
poate utiliza metoda Vogel,  iar pentru verificarea opti-
malităţii soluţiei găsite şi îmbunătăţirea ei se pot utiliza 
metode ca: metoda potenţialelor sau metoda distributivă 
modificată.    

 

În metoda Vogel, se procedează astfel:  
i) Se ataşează la matricea iniţială (m+n-1) linii si 

coloane suplimentare; 
ii) Pe fiecare linie şi coloană se face diferenţa dintre 

cele mai mici costuri; 
iii) Se alege cea mai mare diferenţă şi se repar-

tizează cantitatea de transport în celula în care este cel 
mai mic cost de pe linia sau coloana respectivă, dupa 
regula xij = min{ai, bj}. 

iv) În cazul în care sunt mai multe diferenţe maxime 
egale, se alege valoarea corespunzătoare costului de 
transport minim. Dacă şi aceste valori sunt egale, se 
alege acea valoare care asigură repartizarea cantităţii 
maxime de transferat.  

2. ARONDAREA LINIILOR DE TRANSPORT 
PE AUTOBAZE 

Fie  A1(a1),...., An(an), n autobaze care au un parc dis-
ponibil activ precizat şi L1(b1),..., Lm(bm), m linii de 
transport, cărora le sunt necesare un anumit număr de 
vehicule, ale căror capete, 1 şi 2, sunt amplasate la 
distanţele cij

’/cij’’ de autobaze. Se cere să se determine 
arondarea liniilor de transport pe autobaze, astfel încât 
parcursul zero (de acces si retragere, în şi din linie a 
autobuzelor) să fie minim. Aplicarea directă a metodei 
Vogel presupune cunoaşterea apriorică a capătului activ 
pentru fiecare linie, ceea ce nu este cazul pentru 
exemplul inserat mai jos :  

 
Tabelul 1 

 

 
 

Metoda propusă în continuare determină capătul 
activ pentru fiecare linie astfel încat parcursul zero să 
fie minim.  

 

Procedeul propus:  
 

1) Se dublează fiecare linie după disţanta în  kilo-
metri a capetelor faţă  de autobaze (tabelul 2); 

 
Tabelul 2 

 

 
 

2) Se aplică metoda Vogel pentru problema de trans-
port astfel transormată (tabelul 3); 

3) Pentru fiecare linie i,  din matricea dublată, se 

calculează valorile  vi’= ij
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Se alege cea mai mică valoare şi implicit valorile c’ij 
sau c’’ij, corespunzătoare.  Se obtine o nouă matrice M1. 
În această matrice, înjumătăţindu-se valorile, se obţine 
o matrice M2, care va reprezenta  o soluţie admisibilă de 
bază.  
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Tabelul 3 
 

 
 

Tabelul 4 
 

 
 

Mai jos, este prezentată direct matricea M2  (cu valo-
rile înjumătăţite deja): 

 
Tabelul 5 

 

 
 

4) Se aplică acestei solutii de bază metoda poten-
ţialelor sau metoda distributivă modificată, şi se obţine 
soluţia optimă (tabelul 6). Valoarea minimă a parcursu-
lui zero este de  

20 × 0+20 × 1+5 × 2+5 × 3+10 × 4+30 × 0= 85 km 

3. CONCLUZII 

Noutatea acestui procedeu constă în faptul că nu este 
fixat capatul activ, iar  „dublarea’’ unei linii în funcţie de 
cele două capete ale sale (care, astfel,  sunt luate pe rând 
ca fiind active) face ca aceasta să apară în problema de 
transport ca o linie nouă cu capatul activ fixat, deci se 
obţine o  problemă de transport echilibrată. Aplicarea, 
apoi, a metodei Vogel şi a metodei potenţialelor, duce la 
obţinerea soluţiei optime, adică a determinării parcursului 
zero de valoare minimă.  

 
Tabelul 6 

 

 
 

Afirmaţia se bazează pe o demonstraţie exhaustivă 
ce face apel la o matrice de factura următoare : 

 
Tabelul  7 

 

 
 

Această problemă  se rezolvă algebric (nu aritmetic, 
ca în exemplul de mai sus) apoi folosindu-se : 

− procedeul reducerii la absurd pentru validarea 
locală a soluţiei ; 

− inducţia completă pentru validarea generală a mo-
dalităţii de lucru (lipsa spaţiului nu a permis inserarea 
intregului eşafodaj matematic).  
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