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Tausta

• Kuorma-autojen polttoainesäiliöiden tankkaaminen sitoo 

merkittävän määrän polttoainetta, jopa 500l/kuorma-auto.

• Aina ei ole järkevää tankata jokaisen ajoneuvon tankkia 

täyteen, miksi tankata 20% joka päivä kun voi tankata 80% 

joka neljäs? Tankkaamiseen liittyy kustannus: tankkaajan 

palkka ja ajoneuvon siirto tankkauspaikalle.

• Polttoainetta on kuitenkin tankattava niin, että toimintavalmius 

ylläpidetään seuraavaan tankkaukseen asti. Mikäli 

polttoaineesta on pulaa, on tunnistettava mitkä ajoneuvot 

ovat tärkeimpiä omalle toiminnalle ja priorisoida niiden 

tankkaus



Tavoitteet

• Kehittää lineaarinen optimointimalli, jonka avulla 

tunnistetaan tarvittava minimimäärä polttoainetta. 

Toimintavalmius on kuitenkin säilytettävä tankkausten 

välisenä aikana.

• Onko valmiutta ylipäänsä mahdollista ylläpitää 

nykyisellä tankkaussaikataululla vai onko tankattava 

useammin?

• Tarkoituksena tarkastella yhtä tankkausväliä, ei 

useampaa peräkkäistä.



Menetelmät ja työkalut

• Luodaan malli, jonka

– Kohdefunktiona on eri ajoneuvoihin tankattavien 

polttoainemäärien summa.

– Rajoitusehtoina kunkin ajoneuvon lopullinen polttoainemäärä, 

jonka oltava positiivinen. Yksittäiseen ajoneuvoon tankattava 

polttoaine ei saa ylittää ajoneuvon tankin tilavuutta.

– Päätösmuuttujina ovat eri ajoneuvoihin tankattavat 

polttoainemäärät.

– Parametreina ovat ajoneuvojen polttoainekulutukset, 

ajoneuvojen tankkien tilavuudet, tehtävien määrä sekä tehtävien 

keskimääräinen matka.

• Tehtävämäärät ja matkat satunnaistetaan.

• Optimointiin ja simulointiin käytetään MS-Excel ohjelmistoa,  joka 

käyttää Simplex-menetelmää.



Mallin luonnos

𝑚𝑖𝑛.

𝑖=1

𝑛

𝑎𝑖

s.e. 𝐴𝑖: 𝑎𝑖 − 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖 + −𝑣𝑖 ≥ 0

𝑎𝑖 ≤ 𝐶𝑖

𝐴𝑖 = ajoneuvo 𝑖, 𝑎𝑖 = ajoneuvoon 𝑖 tankattava polttoaine ,

𝑐𝑖 = ajoneuvon 𝑖 polttoainekulutus, 𝐶𝑖 = ajoneuvon 𝑖 tankin tilavuus
𝑡𝑖 = ajoneuvon 𝑖 tehtävämäärä, 𝑚𝑖 = keskimatka,
𝑣𝑖 = polttoaineen varamarginaali ajoneuvolle 𝑖

• Malli minimoi ajoneuvoihin {1,..,n} tankattavan polttoaineen summan.

• Parametrit 𝑡𝑖 ja 𝑚𝑖 satunnaistetaan ennen kuin tehtävä ratkaistaan

deterministisesti.

• Tehtävä ratkaistaan haluttu määrä kertoja, jonka jälkeen muodostetaan 𝑎𝑖
vaihteluvälit sekä keskiarvot. Niihin tukeudutaan päätöksenteossa.
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