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Abstract

The aim of this master thesis is to analyze the airport gate assignment problem in

Copenhagen Airport. Many real-world aspects must be taken into consideration

when solving airport optimization problems. The model must be able to meet the

needs of the airport, airlines and passengers, to the greatest possible extent. Effi-

cient operational planning in relation to the gate assignment problem is therefor

important.

The objective of the task is to assign each flight to a suitable gate, while mini-

mizing the total cost. The problem is formulated as a binary integer programming

problem with a linear objective function and three constraints. To solve the pro-

blem, we suggest two metaheuristics, tabu search and genetic algorithm, since it

can be a time-consuming process to solve the problem by binary integer program-

ming.

Disruptions such as flight delays and flight cancellations are a frequent occur-

rence in airport operations, in which case the related flights need to be appropri-

ately reassigned to alternative gates. Therefore, the most effective way to handle

gate re-assignments following flight delays is of great interest to the airport. In

this master thesis we propose a re-assignment model, in which the objective fun-

ction is to minimize the number of gate changes. The model is formulated as a

multi-commodity-network-flow problem.

An efficient plan, that cannot accommodate minor schedule disturbances will

cause significant delays and gate re-assignments in the daily operations. An im-

plementation of robustness is therefor presented to accommodate minor schedule

disturbance.
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1 Indledning

Lufthavne verden rundt servicerer flyselskabernes milioner af passagerer og tilhø-

rende fly både inden afrejse og efter ankomst hvert år. Lufthavnsdrift indebærer

derfor komplekse opgaver, hvorfor operationel planlægning i en lufthavn er vigtig.

Lufthavnens primære rolle er at sikre tilstrækkelig kapacitet på alle opera-

tionelle områder og fokus på opfyldelse af forretningsmæssige mål, så lufthavnen

forbliver konkurrencedygtig. Gennem de sidste to årtier er der oplevet stor vækst

i lufttransport, hvilket har medført ekstra fokus på de operationelle problematik-

ker i lufthavnene.

I takt med at flytrafikken konstant øges, er den operationelle problematik med

at allokere fly til gates, det såkaldte gate assignment problem, blevet aktuelt at

belyse. I Københavns Lufthavn var der intet mindre end 29,2 millioner passage-

rer, der passerede security i 2017 og i alt 259.245 flyankomster- og afgange til og

fra lufthavnen. Lufthavnen har omkring 100 standpladser, som de i gennemsnit

710 fly om dagen skal fordeles ud på (bilag 1). Fordelingen sker på baggrund

af en række bagvedliggende faktorer, der eksempelvis indebærer grænsekontrol,

varierende størrelser på fly og gates, interessenternes præferencer og omkostnin-

ger. Med udgangspunkt i implementering af ovenstående faktorer er en effektiv

planlægning til gate assignment problemet nødvendig.

Denne afhandling fokuserer på at skabe en effektiv planlægning til gate assign-

ment problemet for Københavns Lufthavn. Gennem matematiske og økonomiske

teorier, herunder optimerings- og operationanalytiske modeller og metoder, ana-

lyseres hvordan Københavns Lufthavn med fordel kan konstruere deres daglige

og taktiske planlægning af gate assignment problemet.
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Der ønskes konkret en besvarelse af følgende problemstilling:

Hvordan konstrueres en effektiv planlægning til gate assignment problemet,

herunder en gate assignment model, der tager højde for Københavns Lufthavns

præferencer?

Problemstillingen ønskes besvaret gennem analyse af daglig og taktisk plan-

lægning og herunder modellering af en generel gate assignment model og en gate

reassignment model. Der gives et bud på, hvordan planlægningen kan gøres ef-

fektiv ved implementering af robusthed.

Opgavens struktur

Kapitel 2 indeholder en introduktion til de operationelle processer, der sker i en

lufthavn. Processerne har en direkte eller indirekte indflydelse på gate assignment

problemet og er delt op i henholdsvis landside og airside.

Kapitel 3 er en introduktion til gate assignment problemet. I kapitlet gennemgås

litteraturen og hvorfor netop dette problem er vigtig at belyse, i forhold til at opti-

mere en overordnet effektiv drift i lufthavnene. Planlægningen af gate assignment

problemet er beskrevet gennem tre faser; sæson- daglig- og taktisk planlægning.

Kapitel 4 indeholder et overblik over modeller og metoder benyttet i opgaven.

Kapitel 5 indeholder en modelkonstruktion af gate assignment problemet for Kø-

benhavns Lufthavn. Modellen opstilles ved binary integer programming og med

en objektfunktion, der ønsker at minimere de samlede omkostninger forbundet

med at allokere fly til gates. Modellen er eksemplificeret og der er diskuteret al-

ternative løsningsalgoritmer til modellen.

Kapitel 6 belyser re-assignment problemet. Re-asignment bliver aktuel, når der

opstår flyforsinkelser og en re-assignment plan er en del af den taktiske planlæg-

ning. Problemet analyseres ved hjælp af netværksoptimering og herfra opstilles

en muliti-commodity-network-flow model med formålet at minimere antallet af

gateændringer.

Kapitel 7 giver et bud på, hvordan man kan skabe en mere robust gate assignment

plan, med det formål at undgå re-allokerings operationer.
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2 En lufthavns operationelle processer

De tre vigtigste komponenter inden for lufttrafik er flyselskaber, lufthavne og

trafik management. Et flyselskab er en virksomhed, der leverer lufttransportser-

vice til rejsende passagerer eller fragt. Flyselskabers størrelse kan variere fra små

selskaber med enkelte fly til store internationale selskaber, der transporterer mil-

lioner af passagerer hvert år. En lufthavn er flyselskabernes destination og er

placeret på jorden, hvor flyene kan lande og lette fra. I lufthavnen håndteres

passagererne, bagagen og flyvedligeholdelse. Trafik management indeholder sel-

skaber eller systemer, der assisterer flyselskaberne med ground handlingsprocesser

og betegnes derfor også som ground handlingsselskaber.

De tre komponenter har meget interaktion med hinanden. Det kræver der-

for, at flyselskabet, lufthavnen og trafik management selskaberne tager højde for

hinandens præferencer for at skabe et godt sammenspil. I daglig tale omtales

komponenterne i en trekant, da beslutninger truffet i lufthavnen kan have ind-

flydelse på trafik management og flyselskaberne, ligesom beslutninger truffet af

flyselskaberne har indflydelse på lufthavnen og trafik management osv.

Flyselskabet, lufthavnen og trafik management selskaberne skal ved passa-

gerflyvninger håndtere følgende processer; ankomst, fly turn around, transfer og

afgang. Nogle processer skal håndteres i samarbejde, hvor lufthavnen f.eks. kan

stå for den strategiske del og trafik management selskaberne står for udførelsen af

arbejdet. Hver proces har nogle underprocesser, eksempelvis har ankomst under-

processer som landing, taxi-in, ground handling, bagagehåndtering, paskontrol og

bagageafhentning. Hver underproces indeholder aktiviteter og opgaver, der skal

udføres. Figur 1 viser de operationelle processer i lufthavnen ved håndtering af

passagerfly (Justesen, 2014).
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Figur 1: Overblik over de primære operationelle processer i en lufthavn. Figuren deler proces-

serne i landside/airside og ankomst/afgang. De blå processer symboliserer de processer flyene

skal igennem, hvorimod de grønne symboliserer processer forbundet med flypassagererne.

Passagerer kan typisk opdeles efter ankomst, afgang eller transfer. For ankom-

ne passagerer er lufthavnen den sidste lufthavn i deres rejseplan, mens transfer-

passagerer derimod benytter lufthavnen, fordi den forbinder dem fra en flyvning

til en anden. Afrejsende passagerer bruger lufthavnen, som startpunkt for de-

res rejse. Ved ankomstprocessen skal flyet først lande, derefter skal det taxi-in

og parkere. Efter parkering foretages ground handlingsprocesserne. Figur 1 illu-

strerer hvilke ground handlingsprocesser, der bliver udført ved ankomst og afgang.

De fleste lufthavne har det samme konceptuelle layout og de samme opera-

tionelle processer. På et generelt niveau kan lufthavnen opdeles i to områder;

landside og airside, som det er illustreret i figur 1. Landsiden er tilgængelig fra

gaden og omfatter adgang til toge, parkeringspladser, check-in og informations-

pulte samt bagageafhentning. Airside-området omfatter alt, der er tilgængeligt

for flyene, herunder standpladser, start-/landingsbaner og taxiways. Forbindel-

sen mellem landsiden og airsiden er kontrolleret ved, at passagerer og bagage skal

igennem security-check. Formålet er, at ingen varer eller personer, der udgør en
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potentiel risiko bringes videre til airsiden.

2.1 Landside

Landside er det område af terminalbygningen, som har direkte forbindelse til ga-

den. Landsiden inkluderer transport fra/til lufthavnen, parkeringsarealer, check-

in, informationspulte, billetkontorer, bagageafhentning og security-check. Set fra

lufthavnens synsvinkel er de vigtigste processer i landside-området beskrevet her-

under for at skabe en forståelse for, hvilke operationelle elementer, der dagligt

håndteres i lufthavnen. De vigtigste operationelle processer omfatter check-in,

bagagehåndtering og security-check.

2.1.1 Check-in

Check-in er den første proces passagererne skal igennem i forbindelse med afgang.

Ved check-in bekræfter passageren til flyselskabet, at de rent faktisk vil stige om-

bord på flyet. Derudover kan passageren benytte check-in til at vælge/købe/ændre

sæde på flyet. Check-in er med tiden blevet mere digitaliseret, så passagererne

kan checke ind online via eksempelvis apps, hvilket hjælper til at minimere ven-

tetiden ved check-in. Nogle check-in counters har også selvbetjening, hvor man

selv står for at checke sin kuffert ind. Ved den traditionelle counter bliver man

ekspederet af en repræsentant fra flyselskabet.

I Københavns Lufthavn er check-in og dermed allokering af check-in counters

et operationelt problem. Det består i at allokere flyselskaberne ud på check-in

counterne. Af operationelle grunde, såsom gåafstand, har flyselskaberne stærke

præferencer for, hvilke check-in counters de vil have, hvilket lufthavnen forsøger at

respektere, når de allokeres. Lufthavnen står for selve counterne og flyselskaberne

står selv for personale til at ekspedere. Jo mindre stressede passagererne er, når

de går igennem check-in og security, jo mere tilbøjelige er de til at bruge penge

i butikkerne i lufthavnen. Derfor ønsker lufthavnen selvfølgelig at have fokus

på at minimere ventetiden ved check-in. Lufthavnen kan minimere tiden ved at
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have flere check-in counters tilgængelige, hvilket medfører store omkostninger for

flyselskaberne. Lufthavnen og flyselskaberne må derfor gå på kompromis og finde

en middelvej.

2.1.2 Baggagehåndtering

Ved afgang checkes bagagen ind ved check-in counters. Når bagagen er checket

ind, lander den på et bagagebånd, hvor den skal gennem flere security-check.

Efter security-check fortsætter bagagen på båndet og når et sorteringssystem.

Sorteringssystemet sorterer al bagage efter deres afgang. Derefter transporteres

bagagen og lastes i flyet.

Ved ankomst har bagagen den samme vej tilbage, men den afhentes af passa-

gerne i området for bagageafhentning, hvor et bånd kører med bagage.

I Københavns Lufthavn er selve bagagehåndteringen både ved ankomst og

afgang et operationanalytisk problem. Specielt ved ankomst opstår der et opti-

meringsproblem, da bagagebåndende er få og der er mange ankomster hver time.

2.1.3 Security-check

Security-check er en sikkerhedsprocedure både bagage og passagerer skal igennem.

Security-check sikrer, at der ikke kommer genstande eller varer i lufthavnen, som

udgør en risiko for de flyvninger, der ankommer og afgår. Alle afgangspassa-

gerer skal kontrolleres, når de passerer landsiden og ankommer til airsiden. Når

passagerne skal gennem security-området, scannes de af metaldetektorer og hånd-

bagagen køres gennem en røntgenmaskine.

Københavns Lufthavn står selv for security processen. Målet er at minimere

de samlede ventetider for passagererne, så de får adgang til transitområderne

hurtigst muligt, hvilket ofte er et spørgsmål om at holde nok security baner åbne.

Dette kan dog også medfører større driftsomkostninger og derfor kan passagerne

opleve ventetid i security.
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2.2 Airside

Airsiden adskiller sig som benævnt fra landsiden, når passagererne har været

igennem et security-check i lufthavnen. Airside-området inkluderer derfor pas-

sageroplevelser såsom tax-free områder med butikker, ventelounge, restauranter

og barer. Desuden skal du som passager muligvis gennem paskontrol og med

garanti boarde og stige af flyet. Dette er også procedurer, som befinder sig i

airside-området. Airsiden omfatter således også gates og gangbroer, hvorigennem

passagererne kan få adgang til flyet.

Airsiden er også området, hvor flyene opererer. Flyene har nemlig deres egen

turn-around proces, bestående af processer som landing, taxi-in, parkering, gro-

und handling, push-back, taxi-out og take-off. En turn-around proces foregår så-

ledes fra flyet lander, til det forlader lufthavnen igen. Det er specielt ved flyenes

turn-around proces, at de tre komponenter, flyselskaberne, lufthavnen og trafik

management selskaberne interagerer med hinanden. Her skal planlægges hvilken

landingsbane flyet skal lande på, hvilken standplads det skal allokeres til, hvor-

dan og hvornår ground handlingsprocesserne skal foregå, hvornår det må blive

pushed-back osv.

I det følgende introduceres følgende airside operationer: Immigration og pas-

kontrol, landing og take-off, taxi-way, parkering og standplads, ground handling,

push-back, towing og slutteligt transferproces. Som nævnt har disse processer en

stor betydning i forhold til den operationelle planlægning i en lufthavn.

Denne afhandling fokuserer på elementer fra airsiden i lufthavnen.

2.2.1 Immigration og paskontrol

Lufthavne med internationale flyruter er underlagt mange lovmæssige krav. Selv

om mange lande har vedtaget et ensartet sikkerhedsniveau, kræver nogle lande

stadig et højere niveau, f.eks. i forbindelse med grænsekontrol. Grænsekontrol

i lufthavnen betyder fremvisning af et gyldig pas. Afhængig af status skal du
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igennem forskellige sikkerhedsprocedurer, når du ankommer til en lufthavn. Sta-

tussen refererer til de lovgivningsmæssige krav, som flyet er underlagt. Statussen

bestemmes ud fra hvor flyet kommer fra og hvor det skal rejse hen.

Et fly der lander i og afgår fra Københavns Lufthavn kan have en status, der

enten er indenrigs, schengen, non-schengen eller non-EU. De forskellige forholds-

regler som lufthavnen skal tage højde for i forbindelse med flyets status nævnes

nedenfor.

• Indenrigs er, når et fly kommer til og fra en anden destination i Danmark.

Dette betyder, at man kun skal igennem almindelig security-check inden

afgang.

• Schengen er en status, flyet får, hvis det er den del af schengen-samarbejdet.

Når man flyver med schengen status, er det under samme forhold som in-

denrigs, men der er mulighed for toldtjek.

• Non-schengen er de lande, der er med i EU, men som ikke er en del af

Schengen-samarbejdet. Som en del af non-schengen skal man altid igennem

paskontrol ved både afgang og ankomst.

• Non-EU er de lande, som hverken er en del af EU eller en del af schengen-

samarbejdet. Med en non-EU status skal man udover paskontrol ved an-

komst og afgang også igennem security-check ved ankomst i Københavns

Lufthavn.

Ved afgang og ankomst bliver flyene delt op efter status. Nogle gates er ikke

beregnet til at tage imod eksempelvis non-EU og omvendt skal passagerer, der

flyver indenrigs ikke lande i en gate, hvor der er paskontrol.

2.2.2 Landing og Take-off

Hver enkelt fly starter deres turn-around i en lufthavn med en landing og slutter

turn-arounden med et take-off. Flyet lander eller tager afsæt på start/landings-

banen. Lufthavnen er ansvarlig for at sikre, at landingsbanerne altid er klar til
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landing eller afgang af fly. I vinterperioder omfatter dette snerydning. Afhæn-

gig af eksempelvis flyets størrelse skal der tages højde for blandt andet afsæts-

/bremselængde for flyet samt adskillelsestiden mellem fly, der lander og letter. Et

tungt fly kræver eksempelvis en lang adskillelsestid, før andre fly kan lande, da

et tungere fly skaber større flyturbulens end et lettere fly.

I Københavns Lufthavn har de to parallelle start-/landingsbaner og en tvær-

bane at benytte. De to parallelle baner bruges hovedsagligt og tværbanen benyttes

næsten kun til landing, hvis der er kraftig sidevind. Flylederne i lufthavnen styrer,

hvornår et fly kan lande og lette, så der ikke kommer koalitioner.

Den operationelle proces består i at planlægge flyenes ankomster og afgange

således, at ingen konflikter opstår.

2.2.3 Taxiway

Når et fly lander og skal fra landingsbanen til en standplads, benyttes en såkaldt

taxiway. Processen fra flyets landing til det er parkeret på standpladsen kaldes

taxi-in. Når flyet skal fra standpladsen kaldes det, at flyet skal taxi-out.

I de fleste lufthavne findes der flere taxiways og de betegnes som et taxiway

netværk. Netværket bliver brugt til både afgange og ankomster af fly. Taxiway

netværket bliver konstrueret således, at alle fly kan komme til og fra landingsba-

nen, uden at komme i konflikt med andre fly. Dette betyder eksempelvis, at fly,

der lander, ikke skal spærre for et andet fly, der skal til at lette. Hvis dette sker,

kaldes det en blocking.

Der findes to slags taxi blocking som benævnes push-back blocking og taxi

blocking. Push-back blocking opstår, når et afgangsfly er klar til at forlade stand-

pladsen, men ikke kan bakke ud, fordi et andet fly blokerer push-backen. Taxi

blocking opstår enten ved, at to fly kører i modsat retning på en taxiway, eller

når to fly befinder sig hvor to taxiways krydser hinanden i netværket.
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Figur 2: Illusterer til venstre en push-back blocking og til højre en taxi blocking mellem fly

F1 og F2.

I myldretid kan der nemt opstå ventetid og forsinkelser, fordi andre fly skal

passere. Tiden, der går fra at et fly er landet til det er parkeret på den rette

standplads, kaldes for taxi tiden. Målet er derfor at reducere taxi tiden mest

muligt for alle fly.

2.2.4 Parkering og standplads

Et fly parkerer og holder stille på en såkaldt standplads. En standplads er et

udpeget område til afstigning og boarding af passagerer, lastning og losning af

bagage, påfyldning af brændstof og vedligeholdelse. En standplads er således om-

rådet, hvor flyet holder parkeret. Forskellig fra en standplads, er en gate det

område hvor passagerne befinder sig og skal boarde flyet, som holder på den til-

knyttede standplads. I denne opgave betegnes en gate og en standplads dog som

det samme. I Københavns Lufthavn har de også valgt at nummerere standpladser

og gate ens, så det ikke skaber forvirring for personalet.

En standplads kan godkendes til flere forskellige størrelser af fly, men der kan

kun holde ét fly ad gangen på hver standplads. En standplads kan være placeret

tæt på lufthavnens terminalbygning, så der er direkte adgang fra passagernes gate

til flyet via gangbro. En gangbro er en passage, gennem hvilken passagererne går

fra gaten til flyet og omvendt.

Hvis passagererne ikke serviceres af en gangbro, transporteres de typisk med

bus, hvilket medfører omkostninger for lufthavnen. En standplads der kræver,

at passagerne bliver transporteret med bus, kaldes en remote-stand, da den ikke
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befinder sig helt op ad terminalen. Der er som nævnt forskellige størrelser på

standpladser og forskellige services, der kan ydes på standpladserne. Der er også

forskel på, hvor standpladserne er placeret i forhold til eksempelvis afstanden til

transitområdet med butikker. Derfor har flyselskaberne præferencer i forhold til,

hvilke standpladser, de kunne tænke sig.

På figur 3 ses placeringen af standpladser i Københavns Lufthavn. Det vi-

ses, at standpladserne tæt op af terminalen er med gangbroer, hvorimod remote

standpladserne er placeret i områder væk fra terminalbygningen.

Figur 3: Kort over Københavns Lufthavns standpladser

Allokering af fly til en standplads er et essentielt problem i en lufthavn. I

Københavns Lufthavn er de selv ansvarlige for at løse problemet med allokering

af standpladser. Allokering af fly til standpladser er kendt som gate assignment

problemet. Gate assignment problemet er et meget relevant optimeringsproblem,

som vi ønsker at belyse videre i afhandlingen.
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2.2.5 Ground handling

Ground handling er oversat en handling, der kan betegnes som en servicering af

et fly, der befinder sig på jorden og som oftest er parkeret ved en gate. Ground

handling indebærer håndtering af passagerer, bagage og eventuel fragt, der skal

ombord eller af et fly. Desuden indebærer ground handling rengøring af flyet, på-

fyldning af brændstof, vedligeholdelse, eventuel afisning samt henholdsvis towing

og push-back af flyet. I det følgende beskrives de forskellige ground handlingspro-

cesser:

• Passagerhåndtering: Passagerne hjælpes til at boarde og stige af flyet.

• Bagagehåndtering: Bagagen læsses på eller af flyet og transporteres til

/fra bagagebåndet med bagagevogne.

• Rengøring og opfyldning: Inden nye passagerer kan tilgå flyet, skal det

gøres rent, og der skal fyldes op af catering og tax-free produkter.

• Brændstof: Flyet får gennem store tankbiler påfyldt brændstof, så de er

klar til næste flyvning.

• Afisning: I vinterhalvåret er der risiko for sne og is på flyene. Om nødven-

digt skal de derfor afises af maskiner til formålet.

• Push-back: Ved afgang kræver standpladsernes placering ofte, at flyet skal

skubbes tilbage af en traktor, før det kan køre til startbanen.

• Towing: Et fly kan flyttes, hvis det står forkert placeret eller skal repareres.

En flytning, en towing, sker ved hjælp af en traktor, der trækker flyet hen

til den ønskede position.

Disse ground handlingsprocedurer håndteres oftest af såkaldte handlingselskaber,

der er udvalgt af flyselskabet til at udføre opgaverne. Et handlingselskab kan til-

byde flere forskellige services. Det vil sige, at flyselskaberne også har mulighed for

at benytte flere forskellige handlingselskaber. Eksempelvis et selskab, der håndte-

rer påfyldning af brændstof og et andet selskab, der står for passagerhåndtering.
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Flyselskaberne ønsker nemlig, at deres ground handling er så hurtig og effektiv

som muligt, så de på denne måde kan minimere tiden fra flyet lander til det let-

ter igen. Den proces der foregår fra et fly lander, til det forlader standpladsen

kaldes en turn-around. Et flys turn-around tid afhænger altså af effektiv ground

handling.

Effektiv ground handling kræver, at der er plads at arbejde på samt at ar-

bejdsforholdene er gode. Der kan være stor forskel på størrelsen af standpladsen

som handlingselskabet skal arbejde på. Trænge forhold kan være svære at arbejde

under. Desuden ønsker handlingselskaberne, at flyselskabets standpladser ligger

tæt på hinanden, for hvis det er tilfældet, skal de ikke transportere maskiner,

traktor samt personale langt og det forbedrer deres arbejdsforhold.

I Københavns Lufthavn findes fire handlingselskaber, som servicerer rute- og

charterfly: Aviator, SAS Ground Handling (SGH), Menzies og CFS (Copenhagen

Flight Services).

2.2.6 Push-back

Push-back benyttes før afgang inden flyet skal ud på sin taxiway. Afhængig af

flytype og standpladsens størrelse og placering, kan det være en nødvendighed at

lave et push-back, hvor en traktor hjælper med at skubbe flyet tilbage og ud af

standpladsen. For hver standplads er der mulighed for forskellige typer af push-

backs. Hvilken push-back metode der benyttes afhænger af flytypen, standpladsen

samt tekniske og operationelle forhold.

Det kan være en ulempe at benytte push-back metoden, da det kan spærre

for andre fly på taxiwayen. Hvis der ikke tages højde for det, kan det resulterer i

forsinkelser, hvis flyene må holde og vente på hinanden. Det er som sagt ground

handlingsselskaberne, der står for hele push-back proceduren.

I Københavns Lufthavn benytter de sig af push-back metoden på de stand-

pladser, hvor det ikke er muligt for flyet at rotere rundt og køre ud på taxiwayen.
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2.2.7 Towing

Når et fly ankommer til lufthavnen placeres det på en standplads. Hvis flyet ikke

skal afsted med det samme, kan det af operationelle grunde være nødvendigt at

flytte det fra en standplads til en anden. Det kan enten være, fordi flyet skal til

eller fra en hangar, hvor flyet bliver skruet på, eller blot fordi et andet fly skal

bruge standpladsen. Flytningen af et fly fra en standplads til en anden kaldes

towing.

Det er oftest flyselskabet, der anmoder om towing, hvis flyet har brug for

at blive flyttet til en hangar og derimod lufthavnen, der ønsker towing, hvis

standpladsen skal bruges til et andet fly.

Det er flyselskaberne, der betaler udgiften for towing, og de ønsker derfor at

minimere antallet af towings. Fra lufthavnens synsvinkel kan det være en fordel

at anmode om towing, da de på denne måde kan undgå at fragte passagererne

med bus til remote standpladserne.

2.2.8 Transferproces

En transfer proces omhandler de delprocesser passagerer og bagage skal igennem,

når de mellemlander i en lufthavn. For passagererne er den primære proces sik-

kerhedskontrol. Passagerer med non-EU status skal som nævnt både gennem et

security-check samt paskontrol, hvor non-schengen passagerer skal igennem pa-

skontrol. For bagagehåndteringen gælder næsten det samme. Bagagen skal også

igennem security-check, inden den bliver lastet på det næste fly. Bagagen sendes

derfor til bagagebåndet, hvor den bliver håndteret på samme måde som den lokale

afgangsbagage.

I Københavns Lufthavn gælder at transfer passagere der kommer fra non-EU,

først bliver lukket ind til transitområdet og de andre rejsende, når de har været

gennem security-check. Lufthavnen skal tage højde for hvor hurtigt security-check

og paskontrol kan udføres. Denne tid, tillagt tiden det tager at gå fra ankomst-

gaten til afgangs-gaten, bliver nemlig den samlede transfertid for passagererne.
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Transfertiden er for Københavns Lufthavn vigtig at minimere, da de gerne vil

have flere langdistance flyvninger og tiden i lufthavnen er afgørende for om fly-

selskaberne vil mellemlande der. Den nuværende transfertid er 45 minutter i Kø-

benhavns Lufthavn, men de vil gerne opnå en transfertid på 30 minutter.

I dette kapitel er der blevet gennemgået flere af de operationelle processer, som

lufthavne står for at optimere hver eneste dag. Processen med at allokere fly til

gates blev nævnt i forbindelse med introduktion af standpladsressourcen. Denne

afhandling belyser dette problem. Flere af de ovenstående processer og ressourcer

har enten direkte eller indirekte indflydelse på, hvordan flyene kan allokeres til

gates.

Videre i afhandlingen vil der udelukkende blive fokuseret på airsiden og de

processer, der berører gate assignment problemet.
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3 Gate assignment problemet

I dette kapitel gennemgås, hvorfor netop gate assignment problemet er et relevant

og spændende problem at belyse. Gennem årene er der lavet mange forskellige

studier på, hvordan problemet belyses og løses bedst, men hvordan assignment

problemet løses bedst, afhænger af den enkelte lufthavn. Målet i denne afhand-

ling er derfor at optimere allokeringen af fly til gates i lige præcis Københavns

Lufthavn.

Senere i kapitlet vil der blive gennemgået, hvordan man planlægger gate as-

signment problemet på langt og kort sigt og hvordan det håndteres, når der opstår

forstyrrelser i planlægningen.

De operationer, der sker i lufthavnen, giver anledning til mange forskellige

ressource-allokerings problematikker og planlægningsproblemer, der kan modelle-

res og løses ved hjælp af operationsanalytiske teknikker. De operationelle faktorer,

der ofte spiller ind i forbindelse med optimering af ressource-allokeringsproblema-

tikkerne, blev introduceret i forrige kapitel. I flere lufthavne er disse ground hand-

lingsressourcer, standpladser, gangbroer og lignende, knappe og/eller typisk me-

get dyre at tilføje. Det er derfor afgørende for en lufthavn, at brugen af de til-

gængelige ground handlingsressourcer er optimeret.

Som passager i en lufthavn kan det være svært at forstå, hvad det indebærer

at optimere tilgængelige ground handlingsressourcer i lufthavnen. Passagererne

kender ikke de bagvedliggende processer og processerne kan derfor virke uforud-

sigelige. Som passager forventer man, at der vil opstå en eller anden form for

ændring i flyplanerne. Faktisk bliver man næsten overrasket, hvis man som rej-

sende ikke oplever ændringer i form af gateskifte og/eller ændringer i afgang- og

ankomsttiderne. Gateændringer kan skyldes forskellige faktorer. Beslutningsta-

gerne i Københavns Lufthavn sidder 24 timer i døgnet og allokerer fly til gates.

Der opstår konstant flyforsinkelser i store lufthavne pga. vejrforhold, passagerer

der ventes på, push-back operationer der ikke kan ske, fly der skal repareres osv.
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Dette skaber ændringer i en allerede konstrueret plan. Man opdager derfor som

passager, at man skal skifte gate.

Processen med at skulle allokere fly til gates er et omfangsrigt problem, der

både kan opstå som et ressource-allokeringsproblem og som et effektivitetspro-

blem. Ressource-allokeringsproblemet opstår, fordi standpladser i nogle lufthavne

er knappe, hvorimod effektivitetsproblemet opstår, når lufthavnene har de stand-

pladser som de ønsker, men blot vil allokere flyene mere optimalt for eksempelvis

at minimere omkostninger.

Problemet med at allokere fly til gates benævnes som et gate eller et stand-

plads assignment problem. Denne afhandling vil fokusere på optimering af netop

dette problem. Gate assignment problemet er siden 1980’erne blevet beskrevet

fra mange forskellige vinkler. Det er et optimeringsproblem, hvor der igennem

allokering af fly ønskes at maksimere lufthavnens operationelle effektivitet samt

passagerernes tilfredshed.

3.1 Tidligere litteratur

Mange varianter af gate assignment problemet er blevet gennemgået og mange

løsningsmetoder er blevet foreslået afhængig af lufthavnen og dens egenskaber.

I litteraturen om gate assignment problemet er der ingen enighed om, hvordan

objektfunktionen lyder, da det afhænger af lufthavnen. Gennem årene er langt

de fleste studier baseret på passagerernes komfort og derfor hovedsaglig en ob-

jektfunktion, der ønsker at minimere passagernes samlede gåafstand. Passagernes

komfort kommer dog også til udtryk gennem minimering af eksempelvis ventetid.

Nedenstående figur viser et overblik over oftest benyttede objektfunktioner gen-

nem tiden. Figuren inddeles her i modeller, der tager højde for deterministiske

faktorer såsom lufthavnens layout, antal fly, antal passagerer og stokastiske eller

robuste faktorer såsom flyforsinkelser og aflysninger.
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Figur 4: Overblik over forskellige objektfunktioner til gate assignment problemet med ud-

gangspunkt i tidligere litteratur.

Allerede i 1984 præsenterede Babic et al. (1984) gate assignment problemet

med objektet at minimere den totale gåafstand inde i terminalen. De formulerede

problemet som et mixed binary program og benyttede branch and bound til at

løse det (Cheng et al., 2012).

I årene efter er der generelt benyttet kompleks matematisk formulering, der

har vist sig at have høj beregningstid, når det kommer til at udarbejde en løsning

til problemet. Teoretikere har benyttet binary integer programming, quadratic

binary programming, mixed binary programming osv. (Bouras et al. 2014). I ta-

bel 1 vises et overblik over nogle af de mulige matematiske formuleringsmetoder

til gate assignment problemet, som er blevet beskrevet i litteraturen.
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Tabel 1: Matematisk formuleringer af gate assignment problemet

Formulering Reference Objektfunktionen

Integer linear

programming

Lim et al.

Diepen et al.

(i) Minimerer summen af strafpoint

(ii) Minimerer den totale gåafstand

(i) Minimerer differencen mellem forventet

ankomst- og afgangstid og den faktiske

Binary integer

programming

Mangoubi and Mathaisel

Yan et al.

(i) Minimerer den totale gåafstand

(i) Minimerer den totale gåafstand

Mixed integer

programming

Babic et al.

Bolat

(i) Minimerer den totale gåafstand

(i) Minimerer spildtiden

Binary qadratic

programming
Ding et al.

(i) Minimerer antallet af ikke-allokeret fly

(ii) Minimerer den totale gåafstand

Robust optimization Diepen et al. (i) Maximerer robustheden i GAP

Det er tydeligt, at mange teoretikere har formuleret problemet gennem for-

skellige metoder og modelleret problemet med forskellige objektfunktioner. De

komplekse matematiske formuleringer i tabel 1 har vist sig at være knap så nyt-

tige til løsning af problemet pga. lang beregningstid ved store problemer. I stedet

for at benytte eksempelvis binary integer programming som løsningsmetode, har

teoretikerne arbejdet med at løse problemet ved enten eksakte-, heuristiske- eller

metaheuristiske løsningsalgoritmer. Senere i afhandlingen beskrives kort forskel-

len på løsningsalgoritmerne. I tabellen nedenfor ses et overblik over teoretikernes

litteratur inden for de forskellige løsningsalgoritmer benyttet til at løse de mate-

matisk formulerede modeller.
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Tabel 2: Løsningsalgoritmer til gate assignment problemet

Algoritme Reference Metode

Eksakte

algoritmer

Bolat

Babic et al.

Yan and Hao

Branch and bound

Branch and bound

Simplex

Heuristiske

algoritmer

Diepen et al.

Ding et al.

Yan et al.

Kolonne generering

Grådighedsalgoritme

Grådighedsalgoritme

Metaheuristiske

algoritmer

Cheng et al.

Bolat

Ding et al.

Tabu search og genetisk algoritme

Genetisk algoritme

Tabu search og simulated annealing

Det ses, at eksempelvis Ding et al. (2004) formulerede en model, hvor målet

var at minimere antallet af ikke-allokerede fly og samtidig minimere passagerernes

totale gåafstand. Dette var baseret på et overbelastet gate assignment problem,

hvor flyene skulle allokeres til et begrænset antal gates. Grundet kapacitetsbe-

grænsningen introducerede Ding et al. (2004) to dummy gates, som kunne benyt-

tes, hvis der var mangel på gates. Formålet var derfor også at minimere brugen

af dummy gates. Problemet løses gennem en grådighedsheuristik og metaheuri-

stikkerne tabu search og simulated annealing.

Andre studier har fokuseret på at opnå robuste gate assignments, som er min-

dre sensitiv overfor forstyrrelser i den planlagte gate assignment. Mangoubi og

Mathaisel (1985) implementerede faste buffertider mellem to kontinuerte fly for

at undgå de stokastiske variationer fra den oprindelige planlægning. Senere er der

lavet modeller, hvor målet er at minimere antallet af flykonflikter eller minimere

spildtiden. På den måde har man baseret objektfunktionen på at opnå en robust

model. Lim et al. (2005) lavede en model, hvor objektet var at minimere både

straffe ved forsinkelser og passagerernes gåafstand. I modellen implementerede
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de en strafomkostning hver gang, der opstod flyforsinkelser. Omkostningerne ved

tildeling af fly ønskede de så at minimere.

I en kombination af litteraturens inspiration og vores viden omkring Købe-

havns Lufthavns præferencer kontrueres der en gate assignement model, der kan

benyttes i lufthavnen og dermed effektivisere planlægningen. Målet er at mini-

mere de totale omkostninger forbundet med at allokere fly til gates. Dette im-

plementeres ved at give strafpoint, hver gang der er en omkostning i forbindelse

med allokeringen. Problemet opstilles med den matematiske formulering binary

integer programming.

3.2 Hvorfor netop dette problem?

Der er flere grunde til, at netop dette problem er aktuelt og spændende at be-

lyse fra et økonomisk og matematisk perspektiv. Indenfor området er der sket

en øget kompleksitet gennem de seneste to årtier, grundet den markante vækst i

lufttraffik. Når der sker en ekspansion i flyruter, som er tilfældet her, skal flere

fly tildeles en gate og antallet af ledige gates falder. Dette skaber således kapa-

citetsproblemer for lufthavnen. De må enten udvide og bygge flere gates og/eller

de må optimere brugen af allerede eksisterende gates.

Som alle andre virksomheder er Københavns Lufthavn interesseret i at opnå

en høj profit. Det er muligt at profitmaksimere ved at minimere omkostninger-

ne. I 2017 investerede Købehavns Lufthavn 500 millioner i optimeringsprojekter,

med det formål at nedbringe omkostninger forbundet med operationelle processer

(CPH, 2017).

På baggrund af dette ønskes der som nævnt at minimere omkostningerne for-

bundet med at allokere fly til gates. Dette opnås ved at minimere antallet af

towings, busser til at fragte passagerer, brugen af gates placeret langt fra cen-

trum af lufthavnen samt minimere antallet af re-allokerings operationer.

24



En anden årsag til at allokering af standpladser er blevet mere omfangsrigt,

skyldes flyselskabernes skifte til flere ’hub’-type flyvninger. En ’hub’-type flyv-

ning er en rute, hvorpå der er en mellemlanding for passagererne. Dette betyder

øget flytrafik og at lufthavnen skal tilvejebringe forbindelser mellem forskellige

fly. Desuden medfører den konstante skærpelse af sikkerhedskravene i lufthavnen

også, at modelleringen af standplads allokering hele tiden bør udvikles, så der

skabes nye forbedrede løsninger.

Kapacitetsproblemerne nævnt håndteres længe før flyets faktiske ankomst til

lufthavnen, hvor de skærpede sikkerhedkrav håndteres på daglig basis, når flyene

skal tildeles en bestemt gate. Dette medfører brugen af forskellige planlægnings-

metoder.

3.3 Planlægningsmetoder af gate assignment problemet

Planlægningen af gate assignment problemet siges at afhænge af tidshorisonten.

De nævnte kapacitetsproblemer håndteres ved hver sæson. Selve planlægningen

af allokering af fly til gates sker dagligt og når der opstår forstyrrelser i løbet af

dagen, planlægges der om igen. Man skelner derfor mellem tre typer tidshorisont-

planlægning; sæson-, daglig- og taktisk planlægning.

3.3.1 Sæsonplanlægning

Et par gange om året laves en langsigtet planlægning. Denne langsigtede plan-

lægning bruges til to ting. Den er basis for den daglige planlægning, og den

bestemmer den nødvendige kapacitet i forhold til planlagte antal flyvninger i den

kommende sæson. Planlægningen kan således bestå af at acceptere eller afvise

nye anmodninger fra flyselskaber, der vil lande/lette i lufthavnen.

Den langsigtede planlægning udformes få måneder før den specifikke sæson

starter. På dette tidspunkt er de foreløbige flyplaner for alle flyselskaber tilgænge-

lige. Forud for dette foregår forhandlinger mellem alle de forskellige parter, der er

involveret. Forhandlingerne indebærer overvejelser omkring hvor mange fly luft-
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havnen kan tage imod, samt hvilke tidspunkter flyselskaberne får tildelt på daglig

basis.

3.3.2 Daglig planlægning

En dag før de faktiske operationer sker, laves en mere præcis planlægning. Plan-

lægningen sker på grundlag af de tilgængelige deterministiske faktorer. De består

af oplysninger fra flyselskaberne om bl.a. ankomsttidspunkt, afgangstidspunkt,

hvor flyet kommer fra og destination. Aftenen inden konstrueres en løsning på

baggrund af alle lufthavnens ønskede parametre. En af de parametre lufthavnen

tager højde for er de tidligere nævnte øgede sikkerhedskrav. De resterende betin-

gelser nævnes i sektion 5.1 og er med til at skabe en god brugbar planlægning for

lufthavnen. Denne planlægning bruges som startløsning til dagen efter.

I den daglige planlægning fokuserer man altså på at finde den bedst mulige

gate til hvert fly med det formål at maksimere den operationelle effektivitet. Det

er med udgangspunkt i dette, at vi i denne afhandling vil have fokus på daglig

planlægning.

3.3.3 Taktisk planlægning

På dagen hvor de faktiske operationer sker, benyttes den daglig planlægning som

startløsning. Derfra består den taktiske planlægning af at løse konflikter, der

opstår efter startløsningen er lavet. Konflikter betyder, at der kan ske ændringer

i planen. Ændringerne skabes på grund af stokastiske eller robuste faktorer såsom

forsinkelser, flyskift eller aflysninger. Hver gang der sker en ændring skal planen

opdateres. I flere lufthavne løses konflikterne, og planen opdateres manuelt. Der

arbejdes med et såkaldt åben vindue på nogle timer op til de faktiske operationer

sker, hvor alle flyforsinkelser, flyskift og andre nye informationer håndteres af

manuelt personale for at sikre gnidningsfrie operationer.

Den taktiske planlægning finder således sted inden for de sidste par timer før

den aktuelle operation af en flyvning og indeholder en såkaldt re-allokerings del.

Problemet beskrives som et gate re-allokerings problem, der opstår, når konflikter
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skal løses indenfor et kort tidsinterval op til operationerne sker (Orden, 2002).

I Københavns Lufthavn løses re-allokerings processerne manuelt med hjælp fra

computerstøttende værktøjer. Selve processen ønskes ligesom den daglige plan-

lægning optimeret.

Denne afhandling vil derfor metodisk omhandle både daglig planlægning og

taktisk planlægning med formålet at give andre muligheder og foreslag til forbed-

rede løsninger. Problematikkerne belyses ud fra matematiske modeller og meto-

der, som vil blive præsenteret i næste afsnit.
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4 Modeller og metoder

I afsnittet om tidligere litteratur introducerede vi en række matematiske formule-

ringer, der kan benyttes til at opstille gate assignment problemet, samt en række

metoder eller såkaldte algoritmer, der kan løse problemet. I dette afsnit defineres

derfor hvilke grundlæggende metoder og modeller, vi i denne afhandling har ta-

get udgangpunkt i. Formålet er at skabe en forståelse inden den videre analyse

af gate assignment problemet.

I forbindelse med udarbejdelsen af den generelle gate assignment model i den

daglige planlægning introduceres assignment modellen, da gate assignment mo-

dellen i bund og grund udspringer deraf. Et relateret problem til assignment pro-

blemet er det såkaldte quadratic assignment problem. Modellen er som tidligere

beskrevet benyttet flittigt i litteraturen til minimering af passagernes gåafstand.

For at skabe en forståelse for, hvordan de har arbejdet med problemet, introdu-

ceres denne model også.

Desuden introduceres netværksteori herunder et minimum cost flow problem

for at skabe forståelse for næste planlægningsproblem nemlig den taktiske plan-

lægning. Modellen introduceret i den taktiske planlægning kaldes multi-commodity-

network-flow modellen og bygger på et minimum cost flow problem.

4.1 Metode i forbindelse med daglig planlægning

Det generelle gate assignment problem er som benævnt en del af den daglige plan-

lægning. Problemet har ligheder med et antal andre kendte problemer. Problemet

er tidligere i litteraturen beskrevet ud fra disse andre relaterede problemer. Det

klassiske assignment problem og quadratic assignment problemet er to relaterede

problemer, der lægger sig op af gate assignment problemet på forskellige punkter.
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4.1.1 Det klassiske asssignment problem

Gate assignment problemet har flere ligheder med det kendte assignment pro-

blem. Assignment problemet i dette tilfælde går i sin enkelthed ud på at tildele

fly en gate. Givet en n⇥ n matrice, med n fly og n gates, er problemet at matche

hver række med hver kolonne, altså hvert fly med en gate. Der er en omkostning,

cij, forbundet med at matche alle i fly med j gates. Målet er derfor at bestem-

me, hvordan alle matchene skal være således, at den totale omkostning bliver

minimeret.

Problemet formuleres ved hjælp af en beslutningsvariabel, der antager enten

værdien 1, hvis flyet tildeles en gate ellers 0.

Matematisk formuleret:

xij =

8
><

>:

1 hvis fly i tildeles gate j

0 ellers

Assignment problemet er lineært, fordi omkostningsfunktionen, der skal op-

timeres, samt alle bibetingelserne kun indeholder lineære udtryk. Problemet kan

således udtrykkes som et standard lineært problem med en objektfunktion, der

ønsker at minimere omkostningerne ved at tildele fly til gates:

min
nP

i=1

nP
j=1

cijxij

Under bibetingelse af:
nP

j=1
xij = 1, for i = 1, ..., n

nP
i=1

xij = 1, for j = 1, ..., n

xij 2 {0, 1}, for i, j = 1, ..., n,

hvor xij = 1, hvis altså fly i er tildelt til gate j.

Den første begrænsning hævder, at hvert fly er tildelt en enkelt gate. Den

anden begrænsning hævder, at hver gate er tildelt præcis et fly. Med modellen
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findes altid en optimal løsning, hvor variablene tager heltallige værdier (Hillier et

al., 2010).

Assignment problemet kan gøres mere fleksibelt, end det først er vist. I oven-

stående model beskrives problemet som n ⇥ n, men problemet opstår også som

et n⇥m problem. Eksempelvis opstår der et kapacitetsproblem, når der er flere

fly end gates i lufthavnen. Assignment problemet vil i så fald betegnes som uba-

lanceret, hvor introduktionen af en dummy variabel, en dummy gate, vil kunne

balancere problemet og gøre det muligt at løse som normalt. Modelformuleringer

med dummy gates er tidligere i litteraturen brugt flittigt. Formålet har været at

minimere dummy gate handlinger, da det er en fiktiv placering af flyet. På denne

måde kan lufthavnen modellere assignment problemet og finde den bedste løsning

til et kapacitetsproblem (Ding et. al., 2004).

4.1.2 Quadratic assignment problemet

Quadratic assignment problemet udspringer fra det klassiske assignment problem.

Der er altså ligeledes her en mængde fly og en mængde gates. For hver mængde

af gates er der angivet en afstand og for hver mængde af fly angives en vægt

eller et flow, der f.eks. kan være mængden af passagerer, der skal gå til eller fra

gaten. Problemet består af at tildele alle fly til forskellige gates, med det formål

at minimere summen af afstande multipliceret med de tilsvarende flows. Intui-

tivt skal fly med høje vægte, mange passagerer, helst placeres så gåafstanden er

kortest. Problemet ligner det klassiske assignment problem bortset fra, at omkost-

ningsfunktionen udtrykkes ved hjælp af kvadratiske uligheder, dermed navnet på

problemet.

Givet to n⇥ n matricer, A og B, kan det kvadratiske assignment problem af

størrelse n opstilles således:

min
�2Sn

nX

i=1

nX

j=1

a�(i)�(j)bij,
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hvor Sn er mængden af permutationer � af {1, 2, ..., n}.

Matricen A er flow-matricen, som siger at aij er flowet, der bliver flyttet fra fly

i til fly j. Matrix B er distance matricen, som siger at bkl er distancen mellem gate

k og gate l. l kan også ses som terminalens udgang eller indgang, så afstanden

dertil er den man regner med. Da der i denne model modelleres distancer, er den

ofte blevet benyttet til minimering af passagernes gåafstand. Officielt bestemmer

modellen omkostningerne ved samtidig at tildele fly i til gate k og fly j til gate

l givet mængden af flow og distance som aij · bkl. Flow-matricen består således

af passagerne og distancen-matricen er den gåafstand, de har. Denne formulering

benyttes eksempelvis ofte ved transfer passagerer, hvor gåafstanden mellem de

forskellige fly ønskes kortest muligt, men også blot fra terminalens ind- og udgang

til gaten (Orden, 2002).

At minimere passagerernes totale gåafstand er anvendelig og især oplagt at

benytte i store lufthavne, da afstandende mellem terminalens ind- og udgang og

flyenes gate er meget store. Minimeringen af passagerens gåafstand anvendes der-

for som målrettet især på amerikanske lufthavne. Købehavns Lufthavn betragtes

som en af de mindre lufthavne, hvad angår gåafstand. På baggrund af dette er

gåafstanden kun en lille faktor ud af mange, som Københavns Lufthavn ønsker

at optimere. Med udgangspunkt i dette, har mange forskere gennem årenes løb

brugt en del andre matematiske formuleringer.

Den matematisk formulering vi har valgt at belyse gate assignment problemet

ud fra er integer linear programming, herunder binary integer programming. Inte-

ger linear programming stammer fra linear programming. Modellernes egenskaber

og matematiske formulering er beskrevet nedenfor.
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4.1.3 Linear programming

Linear programming(LP) er et specielt tilfælde af matematisk programmering,

hvor problemformuleringen kun indeholder lineære betingelser og en lineær ob-

jektfunktion, der skal minimeres eller maksimeres.

Standardformen af en LP model kan opstilles således:

min cTx

Under bibetingelse af:

Ax  b

x 2Rn

Vektoren x indeholder beslutningsvariablene, hvor begrænsningerne og ob-

jektfunktionen er formuleret i form af x. Den sidste betingelse bestemmer, at x

må være alle reelle tal.

4.1.4 Integer linear programming

I litteraturen formuleres de fleste matematiske modeller til gate assignment pro-

blemet som integer linear programming(ILP). Et heltalsprogrammerings-problem

er et matematisk programmeringsproblem, hvor alle variablene kræves at være

heltallige. Det vil sige, at beslutningsvariablen x skal være heltallig. Standardfor-

men til ILP er nærmest magen til ovenstående LP form. ILP adskiller sig dog fra

LP på sidste betingelse, hvor der må gælde, at x 2Z (Hillier et al., 2010).

I et gate assingment problem giver det logisk mening at benytte ILP som løs-

ningsmetode, fordi at en ikke-heltalsværdi af x betyder, at et fly delvist er tildelt

til en gate og dels til en anden gate, hvilket ikke giver mening.

Binary integer programming (BIP) er en underkategori til ILP og en matema-

tisk formulering, som kun adskiller sig fra den ved at x 2 [0; 1]. I gate assignment

problemet skal der foretages følgende beslutning: Er et bestemt fly tildelt en be-

stemt gate, ja eller nej? Dette kan modelleres ved Ja = 1 og Nej = 0. Derfor
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giver det logisk mening at benytte BIP. Med denne begrundelse, samtidig med

at formuleringen af et BIP kan gøres enkel og overskuelig for en læser, benyttes

netop BIP til konstruktion af en gate assignment model i denne afhandling.

4.1.5 Løsningsalgoritmer

Indtil videre er de forskellige grundlæggende metoder blevet introduceret. I det

generelle gate assignment problem under den daglige planlægning kontrueres en

model som nævnt ud fra BIP. Senere i afhandlingen løses der et gate assign-

ment eksempel med udgangspunkt i binary integer programming løsningsmeto-

den. Tidligere er det beskrevet, hvordan bl.a. binary integer programming løs-

ningsmetoden er begrænset, når der skal løses komplekse problemer. Ved disse

løsningsmetoder bliver beregningstiden for lang. Derfor kan der tages andre løs-

ningsalgoritmer i brug. Forskellige mulige løsningsalgoritmer, som teoretikere har

benyttet i forbindelse med gate assignment problemet, blev vist i tabel 2.

Løsningsalgoritmerne opdeles i eksakte-, heuristiske- og metaheuristiske algo-

ritmer.

De eksakte algoritmer består af bl.a. en branch and bound metode og en sim-

plex metode. Det er bevist, at de eksakte metoder løser gate assignment problemet

optimalt. Den vigtigste fordel ved eksakte metoder er således, at den optimale

løsning er garanteret. En ulempe her kan stadig være lang en beregningstid, af-

hængigt af problemets størrelse og formulering, da de søger optimalitet.

Heuristikker og metaheuristikker kaldes tilnærmelsesmetoder, da de ikke nød-

vendigvis finder en optimal løsning, men en tilnærmelse dertil. Heuristiske og

metaheuristiske algoritmer finder ofte en god løsning indenfor en rimelig tids-

horisont og bruges derfor ofte som et alternativ eller i forlængelse af eksakte

algoritmer. En heuristik, der er benyttet til gate assignment problemet er den så-

kaldte grådighedsalgoritme. Flere metaheuristikker er benyttet, her kan nævnes

eksempelvis tabu search, simulated annealing og den genetiske algoritme.
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Fælles for både de eksakte algoritmer, heuristikker og metaheuristikker er,

at de i litteraturen oftest er benyttet i forbindelse med minimering af passager-

nes gåafstand. Nogle af algoritmerne beskrives derfor senere i afhandlingen, med

det formål at få dem modelleret, så de passer til vores objektfunktion, nemlig

minimering af omkostninger forbundet med allokering af fly til gates.

4.2 Metode i forbindelse med taktisk planlægning

I det forrige afsnit blev beskrevet grundlæggende matematisk formulering til be-

nyttelse i den daglige planlægning. Den taktiske planlægning rummer, i stedet

for en generel model, en re-assignment model, der bygger på stokastiske og ro-

buste faktorer såsom flyforsinkelse og aflysninger. Metoden benyttet stammer fra

netværksteori. Indenfor netværksteori ligger det kendte minimum cost flow pro-

blem. Fra teorien om minimum cost flow problemet udspringer multi-commodity-

network-flow modellen, som benyttes senere i analysen om re-assignment proble-

met.

4.2.1 Minimum cost flow problemet

I minimum cost flow problemet betragtes en strømning gennem et netværk med

en begrænset kapacitet. Man kigger på omkostningen for strømningen gennem en

kant.

Netværket indeholder mindst en udbudsknude og efterspørgselsknude. Ud-

budsknuden udbyder en gode som efterspørgselsknuden efterspørger. Målet er at

minimere den totale omkostning ved at sende goden fra udbudsknuden til efter-

spørgselsknuden gennem netværket. Minimum cost flow problemet kan formuleres

som et lineært programmeringsproblem og løses derved.

Problemet opstilles matematisk således:

min
nX

i=1

nX

j=1

cijxij
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Under bibetingelse af

nX

j=1

xij �
nX

j=1

xji = bi, for hver knude i

0  xij  uij, for hver kant i ! j

Hvor beslutningsvariablen xij angiver flowet, der strømmer fra knude i til knude

j. De resterende variable er givet ved:

cij = omkostning pr. enhed igennem en kant i ! j

uij = Kapaciteten for kanten i ! j

bi = netflow skabt i knude i.

Værdien af bi bestemmes ud fra knudetypen. Hvis knude i er en udbudsknude er

bi > 0. Hvis knude i er en efterspørgselsknude er bi < 0 og ellers er bi = 0

Det første sumtegn i den første bibetingelse repræsenterer det totale flow ud

af knude i, hvor det andet sumtegn repræsenterer det totale flow ind i knude i,

hvilket vil sige, at differencen er netflowet, bi, skabt i knude i.

For at opnå en mulig løsning, er det nødvendigt at det totale flow, der skabes

i udbudsknuden er lig med det totale flow, der går ind i efterspørgselsknuden:
nP

i=1
bi = 0 (Hillier et al., 2010).

Minimum cost flow problemet kan betragtes som det grundlæggende problem

til videre analyse af multi-commodity-network-flow modellen. I denne opgave be-

nyttes et multi-commodity-network-flow model til at re-assigne fly til gates. Et

minimum cost flow problem, bygger ligesom multi-commodity-network-flow mo-

dellen på at sende en gode gennem netværket. Re-assigne fly til gates er et kom-

plekst problem, der vil blive beskrevet i kapitel 6. I modellen betragtes hver gode

som en gate og en sekvens af fly tildelt en gate betragtes som flowet til den respek-

tive gates netværk. Omkostningerne derved kan derfor med et minimum cost flow

problem minimeres. Derimod gøres det muligt med et multi-commodity-network-

flow problem at modellere andet end omkostninger.
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De grundlæggende metoder, modeller samt løsningsmetoder benyttet under-

vejs i opgaven, er blevet introduceret i dette afsnit. I forbindelse med den dag-

lige planlægning som følger i næste kapitel, benyttes assignment problemet som

grundlæggende metode og derfra arbejdes med binary integer programming som

model til løsning af det generelle gate assignment problem.

I gate re-assignment problemet i kapitel 6 arbejdes som nævnt ud fra netværk-

steori, og med minimum cost flow problemet introduceret, skaber dette basis for

det videre arbejde med multi-commodity-network-flow problemet.
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5 Modellering af gate assignment problemet

Der er i opgaven blevet introduceret de operationelle problematikker, der opstår

i en lufthavn herunder også i Københavns Lufthavn. Der er blevet lagt vægt på,

at gate assignment er en af de komplekse af slagsen og der er blevet gennemgået,

hvorfor netop dette problem er vigtig fortsat at optimere. Den indledende teori

til gate assignment samt forståelse for planlægningshorisonten blev således skabt

i kapitel 3, hvor introduktion til modeller benyttet i forbindelse med gate assign-

ment blev foretaget i kapitel 4.

I dette kapitel fokuseres på det generelle gate assignment problem indenfor

den daglige planlægning. Det betyder altså, at vi kigger på en gate allokerings-

plan, der planlægges på dagsbasis og introduceres til flyselskaberne og handlings

virksomhederne senest aftenen inden planen skal gælde. Denne plan er startske-

maet til den pågældende dag og indtil der eksempelvis skulle opstå flyforsinkelser,

er det den gældende plan.

Kapitel 5 bygges op gennem en beskrivelse af, hvilke krav og faktorer, der

spiller ind for at kunne modellere en brugbar gate assignment plan. Herunder

overvejes også hvilke mulige krav, der kan benyttes i Københavns Lufthavn. Der-

næst bygges modellen gradvist op på baggrund af gældende assignment krav.

Modellens virke, fremgangsmetode og overvejelser illustreres ved et eksempel, der

understøttes med en kodet løsning. Slutteligt præsenteres alternative løsningsal-

goritmer.

5.1 Assignment krav

Ud fra litteraturen og det praktisk anvendelige kan der udformes en liste over

mulige assignment krav, der tages højde for, når flyene skal tildeles gates. As-

signment kravene består af en række bibetingelser, der enten skal overholdes eller

bør overholdes i en gate assignment plan. Kravene afhænger af lufthavnen dvs.
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de bibetingelser, der tages højde for kan være forskellige.

Først beskrives generelle anvendelige assignment krav. Derefter vurderes hvil-

ke assignment krav, der er mulige at benytte til en gate assignment modellering

i Københavns Lufthavn.

I afsnittet veksles der mellem assignment kravene som er bindende eller mu-

lige bibetingelser. De bindende bibetingelser er krav lufthavnen skal overholde,

hvorimod de mulige bibetingelser er bibetingelser som lufthavnen kan vælge at

benytte og overholde afhængig af deres politik.

5.1.1 Bindende bibetingelser

Med bindende forstås de betingelser, som skal overholdes for at opnå en mulig løs-

ning. De to bindende bibetingelser, som nævnes nedenfor, er således nødvendige

for at opnå en brugbar løsning til ethvert gate allokeringsproblem.

• To fly kan ikke tildeles samme standplads på samme tid.

• Hvert fly skal tildeles præcis én standplads.

5.1.2 Mulige bibetingelser

I forhold til de to bindende betingelser ovenfor, kan andre kriterier eller krav og-

så være nødvendige. De første sæt generelle bibetingelser benyttes ofte i enhver

lufthavn for at opnå en brugbar løsning, hvoraf de andre mulige bibetingelser

afhænger meget af lufthavnens politik. Eksempelvis kan passagerernes komfort

være ekstra vigtig eller flyselskabernes præferencer kan vægtes højest for luft-

havnen. Betingelserne der afhænger deraf, vil derfor blive prioriteret højere end

andre. Betingelserne indeles mere specifikt efter passagernes, ground handlernes,

flyselskabernes og slutteligt efter lufthavnens interesse.

Generelle betingelser, der benyttes til at skaffe brugbare løsninger

• En standplads må nødvendigvis passe teknisk og i størrelse til flyet.
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• Standplads faciliteterne skal være i overensstemmelse med, hvor flyet kom-

mer fra eller dets destination.

• Sikkerhedskravene fra staten skal overholdes.

• Antallet af towing operationer bør minimeres.

• Samtidige push-back operationer skal koordineres. Det er at foretrække, at

fly med lignende afgangstider ikke placeres tæt på hinanden.

• En buffertid bag hver flyvning bør implementeres.

Betingelser med særlig interesse for passagererne

• Foretrækker at betjenes ved gates med gangbro fremfor at skulle fragtes

med bus.

• Gåafstanden til og fra terminalen ønskes mindst mulig.

• Ved transfer ønskes gåafstanden fra de to flyforbindelser mindst mulig.

Betingelser med særlig interesse for ground handlerne

• Foretrækker en standplads med stor plads omkring flyet til at arbejde på.

• Flyvninger tæt på hinanden, eller måske endda med samme afgangstid, fra

samme flyselskab skal tildeles standpladser i nærheden af hinanden.

Betingelser med særlig interesse for flyselskaberne

• Præferencer i forhold til specifikke standpladser.

• Passagernes interesser skal opfyldes, så godt som muligt.
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Betingelser med særlig interesse for lufthavnen selv

• Ground handlernes og flyselskabernes forespørgsler skal imødekommes pro-

portionalt og så godt som muligt.

• Antallet af busser, der fragter passagererne til og fra en remote stand skal

minimeres.

• Omkostningerne forbundet med gate allokering ønskes minimeret.

• Antallet af passagerer og fly i forskellige dele af lufthavnen ønskes balance-

ret.

Alle disse mulige betingelser prioriteres som nævnt efter lufthavnens politik og

behov. I princippet vil det være at foretrække, hvis der kunne tages højde for alle

bibetingelser og på denne måde tilfredsstille alle lufthavnens, alle flyselskabernes

og alle ground handlingsselskabernes interesser. Dette vil gøre modellen virkelig

kompleks, da kompleksiteten af modellen øges i takt med antallet af krav. Gate

assignment problemet er i forvejen et komplekst problem at løse, pga. af mængden

af fly og gates og derfor er det ikke fordelagtigt at gøre problemet mere komplekst

end højst nødvendigt. Et komplekst problem medfører høj beregningstid og kan

resultere i at eksakte løsninger, såsom integer programming, ikke længere kan

finde optimale løsninger indenfor en rimelig tidshorisont.

Med ovenstående taget i betragtning er det fra lufthavnens synsvinkel nød-

vendigt at overveje hvilke betingelser, der vægtes højest og ønskes implementeret

i modellen. Der er i næste afsnit gjort overvejelser omkring hvilke bibetingelser,

der kunne passe ind i Københavns Lufthavns politik og derfra skabe en god og

brugbar gate allokeringsmodel.

5.2 Mulig allokering i Københavns Lufthavn

Politikken i Københavns Lufthavn bærer præg af et økonomisk fokus kombineret

med god komfort for passagerne. De er på nuværende tidspunkt ved at udvide
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lufthavnen, da de satser på at vækste gennem flere såkaldte hub-flyvninger. Mere

trafik i lufthavnen kræver flere standpladser og mere terminalplads, hvilket er

grundlaget for udvidelsen. Københavns Lufthavn er altså en økonomisk forretning,

der ønsker fortsat vækst og fokuserer på at minimere deres omkostninger ligesom

andre virksomheder. De vil gerne tiltrække flere fly og flere passagerer, hvilket

sandsynligvis i højere grad vil kunne lade sig gøre, hvis netop flyselskabernes og

passagernes præferencer indfries. Dette er bl.a. betingelser, som vil være relevante

at inddrage i modellen og det kan benævnes omkostnings- eller fordelsbetingelser.

Desuden er der en lang række sikkerhedskrav, der hele tiden opdateres og skal

overholdes, som beskrevet i kapitel 2. I en lufthavn vil det ikke være en mulig-

hed at gå på kompromis med sikkerhedskravene og det er derfor en betingelse, vi

vælger at kalde obligatorisk.

Betingelserne opdeles altså i en række obligatoriske betingelser og en række

såkaldte omkostnings- og fordelsbetingelser ud fra en vurdering af, hvad Køben-

havns Lufthavn prioriterer.

- De obligatoriske betingelser vurderes som nogle, der er nødvendige at ind-

drage.

- Omkostnings- og fordelsbetingelserne er omvendt nogle, man kan ændre på

og tilføje ekstra af. Disse betingelser rangeres nemlig på den måde, at der

tildeles strafpoint ved de muligheder, der ønskes mindst og dermed giver

flest omkostninger.

De følgende obligatoriske samt omkostnings- og fordelsbetingelser er vores vur-

dering af, hvad der vil skabe en effektiv og brugbar gate assignment plan i Kø-

benhavns Lufthavn.

5.2.1 De obligatoriske betingelser:

• En standplads må nødvendigvis passe i størrelse til flyet.
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• Standpladsfaciliteterne skal være i overensstemmelse med, hvor flyet kom-

mer fra eller dets destination. Herunder skal lovgivningen om sikkerhed i

lufthavnen overholdes.

• En buffertid bag hver flyvning skal implementeres.

Fly- og standpladsstørrelser

Først og fremmest skal flyets størrelse og størrelsen på standpladsen harmonere.

Københavns Lufthavn har standpladser, hvor der er plads til fly inddelt i kategori

B-F fly. Kategori B fly er de mindste fly, som vil kunne holde på alle standpladser.

Det giver dog ikke mening at placere et kategori B fly på store standpladser, da

de så optager pladsen for de store fly. Kategori F fly er de største fly. Der er på

nuværende tidspunkt kun ét kategori F fly, der lander og letter fra Københavns

Lufthavn. Det er Emirates Airlines fly Airbus A380-800, der hver dag flyver til

og fra Dubai med plads til 615 passagerer.

Standpladserne er dermed også inddelt efter størrelse. De er inddelt i kategori

C-F, hvor kategori F fly kun kan holde på standplads kategori F, kategori E fly

kan holde på standplads kategori E-F osv. Bemærk således at både kategori B og

C fly kan holde på alle standpladser, men som tidligere nævnt giver det dog bedst

mening, at de placeres på standplads kategori C, så de ikke optager pladsen for

store fly. På nedenstående kort ses en oversigt over inddelingen af standpladser i

Københavns Lufthavn.

Figur 5: Kort viser inddelingen af Københavns Lufthavns standpladser efter størrelse.

42



Det ses, at når kategori F flyet hver dag ankommer placeres det på den eneste

primære kategori F standplads, nemlig standplads C39. Desuden bemærkes, at

bl.a. kategori E standpladser er underopdelt i E- og E- -, hvilket betyder, at de

er mere velegnet til netop den flytype nævnt. Når det senere modelleres ses bort

fra underkategorierne, og flyene allokeres ud fra kategori C-F standpladser. For at

simplificere modellen antages det eksempelvis, at kategori B fly kun kan placeres

på kategori C standpladser osv.

Lovgivning og sikkerhedskrav

Dernæst ligger det altid fast, at standpladsfaciliteterne skal være i overensstem-

melse med, hvor flyet kommer fra eller dets destination. Her kommer sikkerheds-

kravene i spil. Som beskrevet i kapitel 2, består sikkerheden i immigrations- og

paskontrol. I standplads allokeringsmodellen implementeres betingelserne således:

- Når der ankommer et fly med en non-EU status, skal flyet allokeres til en

gate, hvor der er mulighed for paskontrol samt security-check.

- Når der ankommer et fly med en ikke-schengen status, skal flyet allokeres

til en gate, hvor der er mulighed for paskontrol.

- Når der ankommer fly med enten schengen eller indenrigsstatus, behandles

disse ens, og flyet allokeres til en gate, hvor passageren undgår paskontrol

og security-check.

Det er som nævnt meget vigtigt at disse obligatoriske betingelser bliver overholdt,

da lufthavnen er underlagt nogle lovmæssige krav.

I tabel 3 ses inddelingen af fingre i Københavns Lufthavn. Tabellen giver et

overblik over hvilke fingre, der tager imod de forskellige statusser, hvor mange

standpladser der er i hver finger samt hvilken standpladstype de er.
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Tabel 3: Københavns Lufthavns fingres egenskaber og kapacitet

Finger Status Antal standpladser Stand type

A Indenrigs/schengen 25 contact

B Indenrigs/schengen 13 contact

C Alle 13 contact

D Alle (ikke non-EU (in)) 8 contact

E Alle (ikke indenrigs og non-EU 22 remote

F Alle 16 contact/remote

Buffertider

En buffertid er den ekstra tid, der tilføres mellem, at et fly forlader en standplads

til der kommer et nyt fly. Buffertiden skal implementeres i modellen, da der ellers

ville opstå konflikter mellem fly. Uden buffertiden ville gate assignment modellen

foreslå løsninger, hvor et ankommet fly skal placeres på en gate i samme sekund,

som et andet fly forlader gaten. Buffertiden tager altså højde for små forsinkelser.

Figur 6: Illustrationen viser, hvordan fire fly er fordelt på to gates, hvor der ikke er medregnet

en buffertid.

Ovenstående figur viser en løsning til gate assignment problemet uden imple-

mentering af buffertider. Hvis i dette eksempel fly 2 er 5 minutter forsinket, vil

der opstå en konflikt mellem fly 2 og 3. Det er derfor vigtigt at have en buffertid,

da forsinkelser desværre er noget, der tit forekommer i en lufthavn.

Buffertiden i denne model er sat til at være 15 minutter for alle fly. Hvis et fly

er mere end 15 minutter forsinket ved afgang, vil der muligvis opstå en konflikt

mellem to fly.
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5.2.2 Omkostnings- og fordelsbetingelserne:

• Det foretrækkes, at passagererne betjenes ved gates med gangbro, fremfor

at skulle fragtes med bus.

• Det foretrækkes, at gates placeret i centrum af terminalen bruges mest.

• Flyselskaberne og ground handlernes præferencer skal imødekommes bedst

muligt.

• Antallet af towing-operationer ønskes minimeret.

I de bestemte situationer med ovenstående betingelser, tildeles der strafpoint,

så man tilgodeser de løsninger man helst vil opnå. På denne måde kan lufthavnen

opnå det bedst mulige resultat.

Passageroplevelsen

Lufthavnen ønsker at tilbyde en høj kvalitet, hvilket kommer til udtryk ved at

pleje eksempelvis passagernes præferencer. Passagerne foretækker at blive betjent

ved gangbro fremfor bus. Det betyder, at flyene helst skal tildeles contact stande,

fremfor remote stande. Lufthavnen kan modellere dette ved at tildele strafpoint,

hvis flyet tildeles til en remote stand fremfor en contact stand.

Passagerne foretrækker udover gangbro også at skulle have den korteste gåtur

gennem terminalen, hvorfor lufthavnen vil tildele standpladser, der ligger langt

fra centrum af terminalen strafpoint. Desuden kan der tages højde for, hvor man-

ge passagerer, der er med på flyene. I henhold til den bedste passageroplevelse og

at maksimere lufthavnens kvalitet, giver det mening at forfordele fly med eksem-

pelvis 400 passagerer, så disse bliver betjent ved gangbro, fremfor et fly med 150

passagerer. Derfor kan små fly med færre passagerer tildeles strafpoint.
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Flyselskabernes præferencer

Udover at pleje passagernes præferencer, imødekommes også blandt andet fly-

selskabernes præferencer. Flere af flyselskaberne har specifikke præferencer i Kø-

behavns Lufthavn i forhold til, hvilke standpladser eller områder, de ønsker at

placere deres fly ved. Det kan bl.a. være af historiske årsager som f.eks. SAS, der

altid har placeret sine fly nogle bestemte steder og ønsker at fastholde den rutine,

men det kan også være af praktiske årsager. Nedenfor ses et skema over, hvil-

ke standplads præferencer nogle af de forskellige flyselskaber har i Københavns

Lufthavn.

Tabel 4: Flyselskabernes præferencer for gates i prioriteret rækkefølge.

Flyselskab Gate præferencer

SAS B, D, A, remote

Norwegian A, A-vest

EasyJet

Transvia

Vueling

Go (F1-F9)

Desuden er der eksempler på flyselskaber, der næsten kun flyver non-EU. Det

kunne være Qatar-airways, som derfor er nødsaget til at parkere deres fly ved

finger C, jævnfør tabel 3. Flyselskabernes præferencer kan på samme måde som

passagernes udtrykkes og modelleres ved strafpoint.

Towing-operationer

Towing-operationer tager tid og der er forbundet flere omkostninger derved. Man

ønsker derfor at minere antallet af towings. Turn-around fly hvor det er nødven-

digt at flytte flyet får derfor tildelt strafpoint. Hvis flyet har statusskifte, kan

det i flere tilfælde være en nødvendighed at flytte flyet, så de rigtige lovkrav

opretholdes.

Derudover sker der towing-operationer, når flyet skal flyttes til en hangar for
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at repareres. Dette er operationer, der ikke medregnes i gate allokerings proble-

met.

De tildelte strafpoint bestemmes ud fra hvad gate-planlæggerne synes. En me-

tode implementeres således, at den totale sum af strafpoints minimeres for alle

betingelserne nævnt ovenfor, med det formål at minimere de samlede omkostnin-

ger.

De nævnte obligatoriske betingelser samt omkostningsbetingelserne skaber

grundlag for en brugbar gate assignment plan i Københavns Lufthavn. I henhold

til de bindende betingelser beskrevet i afsnit 3.2.1, implementeres de selvfølgelig

også modellen.

Teknologien udvikler sig hele tiden, og det bliver sandsynligvis gradvist nem-

mere at modellere komplekse problemstillinger via computerstøttede værktøjer.

Derfor kan man overveje, om der skal implementeres flere nyttige betingelser i

Københavns Lufthavns gate assignment model. Vi har derfor vurderet og inddra-

get en række fremtidige betingelser, der kunne optimere en gate assignment plan

yderligere.

5.2.3 Mulige fremtidige betingelser

De mulige betingelser som vi vurderer, at lufthavnen kunne implementere i frem-

tiden er følgende: Opståede konflikter i forbindelse med push-back, udnyttelsen

af shoppingområdet og robusthed i modellen.

Push-back/taxi blocking

Som nævnt i generelle betingelser i sektion 5.1.2, vil det være en fordel at ko-

ordinere push-back operationer, så man undgår konflikter, når flere fly skal ud

fra deres standplads på samme tid. Derudover kunne det også være en fordel at

implementere en koordinering, således at flyene ikke kommer i konflikter i deres

taxiways, når to flys taxiways krydser hinanden eller kører i modsat retning.
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I Københavns Lufthavn kunne der eksempelvis opstå konflikter ved push-back

fra standplads B10. På figur 7 ses de tre mulige push-back operationer, som flyet

på standplads B10 kan vælge mellem, henholdsvis benævnt som P1, P2 og P3.

Fra højre ses et indkommende fly, som skal hen og parkere på standplads A14.

Dette fly kører på taxiway’en i samme tidsrum, som flyet på B10 foretager sin

push-back operation. Det illustreres ud fra figuren, at push-back mulighederne

P2 og P3 er udelukket, da flyet vil bakke direkte tilbage i det indkommende fly.

Push-back mulighed P1 er stadig mulig, men flyet vil skulle holde og vente på, at

det indkommende fly er kørt forbi og har placeret sig på gate A14. Det ses altså,

at der hurtigt kan skabes forsinkelser og ventetider, men også konflikter som kan

føre til sammenstød.

Figur 7: Illustration af tre push-back muligheder fra standplads B10 i Københavns Lufthavn

Hvis det er muligt at implementere push-back operationer og taxiway konflik-

ter i modellen, ville flyene muligvis kunne undgå at holde i kø og på den måde

kan Københavns Lufthavn mindske nogle af de flyforsinkelserne, der opstår. Det

kræver dog, en mere omfattende model, da taxiway netværket og kørsel derpå er

et komplekst netværksoptimeringsproblem i sig selv.
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Udnyttelse af gates i shoppingområdet

En anden bibetingelse som vil være en fordel for Københavns Lufthavn at imple-

mentere i deres model, er et forsøg på at benytte de gates, der ligger således at

flest mulige passagerer kommer igennem tax-free shopping. En del af det overskud

butikkerne tjener går nemlig til vedligeholdelse og nye projekter i lufthavnen. Ved

denne mulige implementering optimerer Københavns Lufthavn deres omsætning.

Man kan forstille sig, at det kan modelleres ved strafpoint, således at gates der

ikke er placeret et sted, som leder folk forbi et tax-free shopping område, får

strafpoint. Denne modellering vil ikke kræve mange justeringer i forhold til, at

der allerede tages højde for strafpoint ved gates, der ikke er placeret tæt på ter-

minalens centrum. Det kræver dog en viden om, hvilke gates, der leder folk forbi

shoppingområderne.

Robusthed

En robust model vil være at forestrække for alle involverede parter. En fuld-

stændig robust model vil sige, at uanset forstyrrelser og forsinkelser er modellen

designet til ikke at skulle ændre sig. I de fleste tilfælde vil der skabes en robusthed

i en gate assignment model ved blot at implementere en buffertid. Hvis ikke der

tages højde for robusthed, skal planen ændres, hver gang der opstår en forstyr-

relse. Dette er ikke optimalt indenfor flytrafik, da forstyrrelser opstår flere gange

dagligt.

Udover implementeringen af en buffertid, indeholder en robust model, at flyene

er fordelt på gates således, at der er mere tid mellem flyene. Et eksempel på en

plan, der ikke tager højde for robusthed ses i figur 8, hvor det antages, at alle fly

kan blive allokeret til begge gates og at begge gates er lige attraktive.
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Figur 8: Illustration af gate allokering uden brug af robusthed

Skemaet har en buffertid ved alle flyvninger, men den er ikke stor mellem fly

2 og 3. Ved at ændre skemaet således at fly 3 allokeres til gate 2 og fly 4 allokeres

til gate 1, vil der opnås en mere robust løsning.

I modelbeskrivelsen vælges at implementere en fast buffertid mellem to flyv-

ninger på samme gate. På denne måde sikrer vi en lille del af robusthed i modellen.

I forhold til at kunne forbedre dette og gøre det til en yderligere betingelse, som

Københavns Lufthavn kunne tage højde for, vil det være nødvendigt at arbejde

med en ikke fast buffertid. Grunden til, at en varieret buffertid er en fordel, skyl-

des forskellen på flyene. Ikke alle fly har behov for samme buffertid. Man ønsker

nemlig ikke, at et fly, som egentlig ikke har behov for en buffertid, fordi det altid

kommer og flyver rettidigt, skal optage gaten i eksempelvis 15 minutter. Det er i

denne sammenhæng spild af tid. Nogle fly ankommer og afgår dog sjældent ret-

tidigt og har måske behov for en buffertid på mere end 15 minutter for ikke at

skubbe planen. En varieret buffertid kan dermed skabes på grundlag af historisk

research og være med til at undgå flykonflikter, re-allokeringer og dermed også

forsinkelser.

Senere i afhandlingen gives der et bud på, hvordan varierende buffertider kan

implementeres i en gate assignment model.

De nævnte fremtidige betingelser modelleres altså ikke i den generelle gate

assignment for nu. For at samle op på hvilke assignment krav vi gerne vil im-

plementere i næste afsnit, ses nedenfor et overblik over disse. Det gælder både

bindende-, obligatoriske- og omkostningsbetingelser:
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Bindende bibetingelser

• Hvert fly skal tildeles præcis én standplads.

• To fly kan ikke tildeles samme standplads på samme tid.

Obligatoriske bibetingelser

• En standplads må nødvendigvis passe i størrelse til flyet.

• Standpladsfaciliteterne skal være i overensstemmelse med, hvor flyet kom-

mer fra eller dets destination. Herunder skal lovgivningen om sikkerhed i

lufthavnen overholdes.

• En buffertid bag hver flyvning skal implementeres.

Omkostning- og fordelsbetingelser

• Det foretrækkes, at passagererne betjenes ved gates med gangbro, fremfor

at skulle fragtes med bus.

• Det foretrækkes, at gates placeret i centrum af terminalen bruges mest.

• Flyselskaberne og ground handlernes præferencer skal imødekommes bedst

muligt.

• Antallet af towing-operationer ønskes minimeret.

5.3 Modelbeskrivelse

I dette afsnit tages udgangspunkt i alle de mulige assignment krav som er vurde-

ret til at passe til Københavns Lufthavn. Formålet er, at opstille en model, der

kan løse gate assignment problemet. Tildeling af fly til gates optimeres ved at for-

bedre lufthavnens præferencer gennem minimering af omkostningerne forbundet

med allokeringen. Den ønskede objektfunktion indfrier netop dette og introduce-

res først. Derefter bygges modellen gradvist op. De bindende betingelser, der skal

medtages for at kunne lave modellen opstilles. Dernæst implementeres de vurde-

rede obligatoriske betingelser i Københavns Lufthavn. Omkostningsbetingelserne
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bliver tilfredsstillet gennem objektfunktionen.

Inden modellen formuleres, defineres inputvariablene. Inputvariablene er de

informationer lufthavnen har til rådighed om hvert fly inden planlægningen. In-

putvariablene er listet herunder:

• Ankomst- og afgangstid

• Flystørrelse

• Status ved ankomst/afgang

• Lufthavn flyet kommer fra/skal til

• Flyselskab

• Antal sæder i flyet

Københavns Lufthavn har således en række nødvendige informationer, der be-

nyttes som input til deres gate assignment model.

Gate assignment problemet for Københavns Lufthavn udformes som en binary

integer programming model. Da beslutningen, der skal træffes, er enten om flyet

kan tildeles pågældende gate: "Ja" eller "nej". Svaret "ja" får værdien 1 og svaret

"nej" får værdien 0. Dette modelleres gennem vores beslutningsvariabel xij, hvor

i er betegnelsen for et fly og j er betegnelsen for en gate. Matematisk kan det

opstilles som en gaffelforskrift:

Beslutningsvariablen:

xij =

8
><

>:

1 hvis fly i er allokeret til gate j

0 ellers

Det bestemmes altså, at den binære beslutningsvariabel xij er lig 1, hvis fly i 2 F

er tildelt gate j 2 G og 0 ellers. xij er den gennemgående variabel i modellen

og benyttes både i objektfunktionen og i bibetingelserne. Udover beslutningsva-

riablen kræves der en række andre variable for at kunne modellere problemet.

Eksempelvis benyttes der en omkostningsvariabel cij i objektfunktionen, der an-

giver omkostningerne forbundet med at allokere fly til gates.
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Objektfunktion skal nemlig sikre at minimere de samlede omkostninger ved

tildeling af fly til gates. Dette sikres ved at multiplicere summen af alle omkostnin-

ger med beslutningsvariablen. Matematisk formuleres objektfunktionen således:

Objektfunktionen

min
nP

i=1

mP
j=1

cijxij

Det ses her, hvis man sammenligner objektfunktionen fra det klassiske as-

signment problem i afsnit 4.1.1, at objektfunktionen nærmest er identisk med

objektfunktionen i det klassiske assignment problem. Adskillelsen opstår ved, at

det i dette objekt er muligt at have flere fly end gates, eller flere gates end fly,

mens i det klassiske assignment problem er det givet, at antallet af fly skal være

lig med antallet af gates.

Omkostningerne cij er i denne model modelleret ud fra strafpoint, som blev

beskrevet i forrige afsnit. De fire omkostningsbetingelser vi ønskede at implemen-

tere er dermed overholdt gennem objektfunktionen.

Det næste punkt i modelbeskrivelsen er at formulere og opstille de bindende

bibetingelser. Den første bindende betingelse er som bekendt:

Alle fly skal tildeles præcis én standplads:

mX

j=1

xij = 1, for i = 1, ..., n (1)

Den matematiske formulering af bibetingelse (1) siger, at for hvert fly i skal

der være præcis én gate j. Det vil sige xij skal være præcis lig med 1. i = 1, ..., n

sikrer, at alle fly bliver løbet igennem, da n er antallet af fly.

Den anden bindende bibetingelse hævder, at to fly ikke må tildeles samme gate

på samme tid. Her skal altså tilføjes variable, som siger noget om tiden. Variablene
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tai og tdi angiver ankomst- og afgangstidspunktet for fly i. Med disse variable skal

der sikres, at forskellige fly med samme tider ikke overlapper hinanden. Et overlap

kan formuleres ved, at vi har to forskellige fly, hvor det ene fly er allokeret til en

gate og dennes ankomsttid ligger før det andet flys afgangstidspunkt. I figur 9

har vi et fly i, der er allokeret til gate 1 og et andet fly h. Det ses, at fly i har et

ankomsttidspunkt før fly h0s afgangstidspunkt. Dette medfører overlap og det er

altså ikke muligt for fly h at holde på gate 1.

Figur 9: Illustrerer fly h’s tidsoverlap med det holdende fly i på gate 1.

På figuren ovenfor ses desuden, at der er medregnet en buffertid, defineret ved

Bh, da det er buffertiden for fly h. Med disse informationer i baghovedet formu-

leres den anden bindende bibetingelse således:

To fly må ikke tildeles samme standplads på samme tid:

X

h2H(i)

xhj + xij  1, for j = 1, ...,m, i = 1, ..., n (2)

hvor

H(i) = {h | tai  tdh +Bh, h = 1, ..., i� 1}

H(i) er dermed mængden af fly h, som har et overlap med fly i.

Bibetingelsen hævder, at for hver gate j skal summen af beslutningsvariablen af

fly i og de fly h, der tilhører H(i) være mindre eller lig 1. Da hver xij er enten

0 eller 1, betyder det, at maks en af xij variablene i (2) kan være lig 1. Det vil

altså sige at hvis xij er tildelt en gate, kan xhj ikke være tildelt samme gate.
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Bibetingelsen løber til n⇥m, da alle fly og alle gates løbes igennem.

De to bindende betingelser, der skal til for at modellere problemet generelt,

er nu blevet formuleret. I den anden bindende betingelse implementerede vi en

buffertid, som var et obligatorisk krav. Der er derfor kun tilbage at opstille de

andre to obligatoriske betingelser. De to betingelser kræver, at en standplads skal

passe i størrelse til flyet og at sikkerhedskravene skal overholdes.

Flyenes størrelse er som benævnt i afsnit 5.2.1 inddelt fra B-F, hvor B er

det mindste fly. Standpladserne er på samme måde inddelt i størrelse C-F, hvor

C er den mindste standpladsgruppe. Samtidig med at et fly skal passe til en

gate i størrelse, skal flyet også stemme overens med en gate i forhold til krav om

sikkerhedskontrol og paskontrol. I afsnit 5.2.1 blev det beskrevet, at hvis et fly har

status non-EU, skal det håndteres anderledes, end hvis det har status schengen.

De to krav samles, til hvad vi kalder en gate plan. Gate planen indeholder en

inddeling af fly og gates efter størrelse og sikkerhedskrav.

5.3.1 Gate planen

Gate planen har til formål at gøre det nemmere at overholde de to obligatoriske

krav og at få dem formuleret med i modellen. I gate planen inddeles gates i grupper

ud fra deres egenskaber. Det betyder, at en gruppe identiske gates kaldes for en

gate type. En gate type er karakteriseret ud fra ankomst- og afgangsdestination

samt størrelseskategori.

På samme vis bliver en gruppe identiske fly inddelt i, hvad vi kalder fly clusters,

som ligeledes er baseret på størrelse samt ankomst- og afgangsdestination for fly-

et. En gate plan består således af clusters af fly, som skal allokeres til bestemte

gate typer.

På næste side ses, hvordan fly og gates i Københavns Lufthavn kan inddeles

i henholdsvis clusters og typer. Der findes 8 fly clusters, som er fordelt på 6
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forskellige gate typer.

Fordelingen af fly clusterne til de forskellige gate typer er bestemt ud fra,

hvilke flykategorier og hvilken status clusterne har. Det vil eksempelvis sige at

både fly cluster 1 og 2 passer til gate type 1, mens fly cluster 3 kun passer til gate

type 2. Flystørrelse og status skal således stemme overens med gaten.

Det er tidligere blevet beskrevet, at det er muligt at placere et lille fly på

en standplads, som kan rumme større fly. For at undgå, at de små fly blokerer

de store flys standpladser og for at simplificere modellen, kan et fly cluster kun

allokeres til én gate type. Matricen herunder viser, hvilke gate typer de forskellige

fly clusters kan allokeres til, hvor rækker repræsenterer fly clusters og kolonnerne

gate typen. 1 symboliserer, at fly clusteret kan allokeres til den bestemte gate

type og 0 symboliserer, at fly clusteret har "ramt" forkert og ikke kan allokeres

til den pågældende gate type.
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M =

2

6666666666666666664

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1

3

7777777777777777775

Den bibetingelse, der skal opstilles, skal dermed sørge for, at hvert fly cluster

skal tildeles én gate type. For at kunne sikre dette defineres endnu en beslut-

ningsvariabel. Beslutningsvariablen kan siges at være designet på baggrund af

ovenstående matrice. Den får nemlig værdien 1, hvis et fly i allokeres til gate

type v og 0 ellers. Matematisk formuleres beslutningsvariablen i en gaffelforskrift

således:

piv =

8
><

>:

1 hvis i er i gate type v

0 ellers

De obligatoriske betingelser defineres altså som en enkel bibetingelse ved hjælp

af gate planen. Den matematiske formulering er følgende:

Hvert fly cluster skal tildeles en gate type:
nX

i=1

pivxij = 1, for v = 1, ..., V (3)

Bibetingelse (3) hævder, at hvert fly cluster skal allokeres til én gate type. Det

formuleres ved, at hvert fly i tildelt til gate type v, kan tildeles en standplads j i

v. Der gælder altså, at de to beslutningsvariable multipliceret med hinanden skal

være lig 1, da alle indkommende fly skal tildeles en gate type og derfra allokeres

til en ledig gate.
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Ved hjælp af gate planen overholdes begge obligatoriske betingelser. Alle øn-

skede betingelser er nu implementeret. Modellen er således konstrueret som ønsket

og det er herfra muligt at løse gate assignment problemet.

Den samlede omkostningsminimerende gate assignment model, med afsæt i

binary integer programming, for Københavns Lufthavn er vist nedenfor. Alle be-

nyttede variable i modellen er inkluderet.

I det kommende afsnit tages udgangpunkt i et lille eksempel for at kunne

demonstrere modellens virke og evne til at løse et gate assignment problem.

Omkostningsminimerende model til gate assignment problemet

min
nP

i=1

mP
j=1

cijxij

Under bibetingelse af:

mP
j=1

xij = 1, for i = 1, ..., n

P
h2H(i)

xhj + xij  1, for j = 1, ...,m, i = 1, ..., n

nP
i=1

pivxij = 1, for v = 1, ..., V

F = mængden af alle fly

G = mængden af alle standpladser

i 2 F = {1, ...,m} = et fly

n = antallet af alle fly

j 2 G = {1, ...,m} = en gate

m = antallet af alle standpladser

Bi = buffertid for fly i

h = et fly der overlapper med i

H(i) = mængden af fly h

v = en bestemt gate type

tai = ankomsttidspunkt for fly i til en

gate

tdi = afgangstidspunkt for fly i fra en

gate

cij = omkostningerne forbundet ved

at allokere fly i til gate j

piv = beslutningsvariabel, der be-

stemmer om fly i er tildelt en gate

type v
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5.4 Eksempel

For at forstå tankegangen bag ovenstående model og hvordan denne rent praktisk

kan benyttes som løsningsmetode til gate assignment problemet laves et eksem-

pel. Eksemplet præsenteres visuelt, men understøttes af beregninger og et bud på

programmering af eksemplet i VBA.

Med udgangspunkt i et dataudtræk fra d. 04.06.2017 i Københavns Lufthavn

vælges 7 fly med ankomster og afgange i tidsintervallet 07.00-10.15. De 7 fly tilhø-

rer kun de store flyselskaber i Københavns Lufthavn, nemlig SAS og Norwegian.

Flyene skal fordeles på 3 gates, med formålet at minimere de samlede omkost-

ninger forbundet derved. Målet er således at finde en omkostningsminimerende

løsning til eksemplet ved brug af vores matematiske formulering.

Vores omkostningsminimerende gate assignment model indeholder 3 bibetin-

gelser. De to bindende bibetingeler (1) og (2) og gate plan bibetingelsen (3). I

dette eksempel udelades bibetingelse (3), da gate planen med fly cluster og gate

typer ikke kan illustreres ved 3 gates, men kræver i stedet adskillige gates.

Der tages derfor udelukkende højde for de to bindende bibetingelser. For trin-

vis at illustrere modellens virke frembringes til en start en tilfældig løsning ud fra

netop de to bindende bibetingelser. Derefter introduceres de gældende omkost-

ninger og en omkostningsminimerende løsning laves og forklares.

Den tilfældige løsnings skabes på baggrund af de informationer lufthavnen har

tilgængelig. De specificeret oplysninger til rådighed er givet i figur 10. Informa-

tionerne består af flynummer, flyselskabets identitet samt de planlagte ankomst-

og afgangstider. Normalvis vil data også indeholde informationer såsom flyets

status og flyets størrelses kategori fra B-F. Som beskrevet frasorteres gate plan

bibetingelsen i eksemplet, hvorfor disse informationer udelades.
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Figur 10: Skemaet indeholder de 7 flys flynummer, hvilket flyselskab de tilhører og deres

planlagte ankomst- og afgangstider.

Til at starte med frembringes en tilfældig løsning. Den tilfældige løsning er

skabt ved hjælp af en VBA kode, der overholder følgende:

(1) Alle fly skal tildeles én standplads

mP
j=1

xij = 1, for i = 1, ..., n

(2) To fly må ikke tildeles samme standplads på samme tid

P
h2H(i)

xhj + xij  1, for j = 1, ...,m, i = 1, ..., n

Der er mange mulige kombinationer, hvorpå de 7 fly kan placeres på de tre

gates. Dog viser ankomst- og afgangstiderne, at eksempelvis fly 1, 2 og 3 aldrig

kan placeres på samme gate, da de befinder sig i lufthavnen i samme tidsrum.

På baggrund af dette ved vi altså, at der er færre end 7! mulige kombinationer.

Koden er lavet således, at den kører alle mulige kombinationer igennem under

bibetingelse af, at (1) og (2) er overholdt. Når alle mulige løsninger og kombina-

tioner er kørt igennem, vælges der en tilfældig løsning.

Bibetingelse (1) opretholdes i koden ved, at alle fly skal placeres i det endelige

output. På denne måde kan koden ikke komme med en løsning uden alle fly er

placeret på en gate.

Bibetingelse (2) opretholdes undervejs i koden. Koden løber placeringen af flyene

igennem i rækkefølge. Den første del af forløkken sikrer, at hvis gaten er tom
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placeres det pågældende fly på den pågældende gate og forløkkes stoppes. Dette

er vist i kode nedenfor.

For j = fly + 1 To 7 ’ænste fly

For n = 0 To 2 ’ænste gate

g = mulighed(n)

k = 0

Help = False

For m = 0 To 6

If Gate(0, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(0, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Hvis gaten i stedet er optaget kører koden videre til første if-sætning. Denne

sikrer, at flyet kun placeres på gaten, hvis det holdende fly på samme gate har

en afgangstid, der er mindre end det nye flys ankomsttid. Følgende brudstykke af

koden sikrer netop dette.

ElseIf Afgang(Gate(k, g)) < Ankomst(j) Then

If Gate(k + 1, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(k + 1, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

Koden løber altså alle kombinationer igennem og sikrer at to fly ikke kan holde

på samme gate på samme tid.

Med de bindende betingelser opretholdt kan koden frembringe en tilfældig løs-

ning, hvor de 7 fly er blevet fordelt på de 3 gates. Tildelingen er visuelt illustreret

i figur 11.
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Figur 11: Illustration af en tilfældig løsning, hvor bindende betingelser er opretholdt

Figur 11 er en skematisk tidslinje fra 07.00-10.15, der viser hvor og hvornår

de 7 fly er placeret på de tre standpladser. I de tidsrum der ikke er placeret et fly

på gaten, står gaten tom. Ingen fly er placeret på samme gate på samme tid og

alle 7 fly har fået en plads på en af de 3 gates.

Næste step i vores trinvise eksemplificering er at tilføje lufthavnens omkostnin-

ger forbundet med allokeringen. Omkostningerne modelleres stadig ud fra straf-

point relateret til afsnit 5.2.2. Figur 12 indeholder de omkostningsinformationer,

der benyttes i dette eksempel for at illustrere modellens virke.

Figur 12: Omkostningerne forbundet med allokeringen givet ved flyselskabernes præferencer

og placering af de 3 gates

Tabellen viser blandt andet, at brugen af gate 2 medfører større omkostning

end brugen af gate 1 og 3. Dette kan skyldes, at gate 2 vurderes at have en place-

ring længere væk fra terminalen. Benyttelse af gate 1 og 3 giver ikke strafpoint,

da de er placeret i centrum af lufthavnen.

Udover de direkte omkostninger vides det, at SAS og Norwegian har præferen-

cer i forhold til hvilke gates de helst vil benytte. Det antages, at SAS foretrækker

at stå på gate 1 og Norwegian ønsker at stå på gate 2, hvorfor der tildeles strafpo-
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int i form af omkostninger, hvis dette ikke opretholdes. Bemærk flyselskabernes

præferencer vægtes højere end placering af gaten og omkostningerne er derfor

lavere derved.

Minimering af omkostningerne er blevet implementeret i løsningskoden, ved

at beregne de samlede strafomkostninger ved alle mulige kombinationer. Der er

implementeret en forløkke, der beregner omkostningerne for en mulig løsning og

frembringer et output. Dette output gemmes foreløbig. Når koden derefter har

fundet den næste mulige kombination, beregnes omkostningerne forbundet herved

og et nyt output frembringes. Hvis omkostningerne ved det nye output er lavere

end det tidligere overskrives outputtet. Hvis omkostningerne derimod var højere

end den tidligere løsning glemmes dette output. Forløkken køres igennem indtil

alle mulige kombinationers samlede omkostninger er beregnet og den optimale

løsning er fundet. Den optimale løsning kaldes endelig output(Eoutput).

Nedenfor ses det brudstykke af koden, som beregner omkostningerne og finder

den omkostningsminimerende løsning.

Omkostning = 0

For i = 0 To 6

If FlySelskab(i + 1) = "SAS" Then

IGate = output(i, 0)

Pris = OmkSAS(IGate) + Omk(IGate)

ElseIf FlySelskab(i + 1) = "Norwegian" Then

IGate = output(i, 0)

Pris = OmkNor(IGate) + Omk(IGate)

End If

Omkostning = Omkostning + Pris

Next i

output(7, 0) = Omkostning

If Eoutput(7, 0) > output(7, 0) Or Eoutput(7, 0) = 0 Then

For i = 0 To 7

Eoutput(i, 0) = output(i, 0)

Next i

Else

End If
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Koden frembringer en løsning, hvor alle 7 fly har fået tildelt en gate, såle-

des at de samlede omkostninger er minimeret. Figur 13 og 14 er henholdvis et

skærmdump af løsningen til eksemplet samt en skematisk illustration af løsningen.

Figur 13: Skærmdumpet viser VBA’s løsning til gate assignment problemet og de samlede

omkostninger derved.

Figur 14: Illustration af løsningen til den omkostnings minimerende model med tidspunkter.

Figur 13 viser den optimale løsning for gate assignment problemet, når der

tages højde for bibetingelserne samt at minimere de samlede omkostninger. Løs-

ningen har en samlet omkostning på 135.

Forskellen fra den tilfældige løsning i figur 11 er, at fly 2 og 3 har byttet gate

og det samme gælder for fly 5 og 7. Da fly 2 og 3 begge er Norwegian fly, har det

ingen betydning for de samlede omkostninger, at de har byttet gate.

Fly 5 er et Norwegian fly og vi husker fra tidligere, at de foretrækker at stå
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på gate 2. Ved at bytte fly 5 med fly 7, som står på gate 2, mindskes de samlede

omkostninger, da fly 5 får opfyldt præferencerne.

Hvis de samlede omkostninger for den tilfældige løsning i figur 11 bestemmes,

får man:

0 + 25 + 30 + 25 + 55 + 0 + 25 = 160

Lufthavnen sparer altså 25 ved at gå ind og implementere en omkostningsmini-

merende løsning, fremfor blot at benytte en tilfældig løsning. Gennem eksemplet

har modellen vist sig at være nyttig til at løse vores eksempel og ved hjælp af

VBA kode, har vi fundet en omkostningsminimerende løsning på 135 til dette

eksempel.

5.5 Løsningsalgoritmer

Formålet med dette afsnit er at præsentere løsningsalgoritmer, der kan løse den

omkostningsminimerende gate assignment model udarbejdet tidligere. I eksemp-

let ovenfor kunne en binary integer programming løsningsmetode benyttes, da

kompleksiteten var lille og der var få muligheder for omkostningsminimerende

løsninger med 7 fly og 3 gates. Med udgangspunkt i Københavns Lufthavns 100

standpladser og 710 ankomne og afgående fly dagligt, vil det at frembringe en

løsning til problemet med binary integer programming tage lang tid. Derfor præ-

senteres to mulige løsningsalgoritmer, der med fordel vil kunne benyttes i praksis

til løsning af det omkostningsminimerende gate assignment problem.

Løsningsalgoritmer inddeles som benævnt i eksakte algoritmer, heuristiske

algoritmer og metaheuristiske algoritmer. I afsnit 4.1.5 blev nogle af deres karak-

teristika introduceret. De eksakte algoritmer, herunder eksempelvis branch and

bound, forsøger at beskære løsningrummet ud fra kriterier, så en optimal løsning

kan findes indenfor en rimelig tidsramme. Det er dog bevist, at de stadig bruger

lang beregningstid på at løse et gate assignment problem med flere bibetingelser.
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Derfor har teoretikere taget heuristiske algoritmer i brug, der kan finde mulige

løsninger hurtigt. De heuristiske algoritmer er dog ofte problemspecifikke og kan

være knap så egnede til at løse modeller med forskellige objektfunktioner. Metah-

euristiske tilgange er i stedet relativt fleksible, da de ikke kræver særlig viden om

problemet. Bl.a. derfor bruger teoretikerne dem ofte til at løse mange forskellige

typer problemer.

Bolat (2001) udviklede eksempelvis en genetisk algoritme til at håndtere mini-

meringen af spildtid, hvor Xu and Baily (2001) benyttede metaheuristikken tabu

search til at minimere transfer tiden for transfer passagerer. En af fordelene ved

metaheuristikkerne er altså, at de nemmere kan tilpasses forskellige objektfunk-

tioner til gate assignment problemet. På baggrund af denne viden implementerede

og testede Cheng et al. (2012) metaheuristiske løsningsalgoritmer til deres gate

assignment model med den objektfunktion, at minimere passagernes totale gåaf-

stand (Cheng et al., 2012).

Med udgangspunkt i Cheng et al.’s tankegang implementeres i dette afsnit

et bud på, hvordan de metaheuristiske metoder Tabu Search(TS) og Genetisk

Algoritme(GA) kan gå ind og løse vores omkostningsminimerende gate assignment

model.

5.5.1 Tabu Search

TS er en metode, der anvender effektiv søgning af et løsningsrum ved at inkorpo-

rere en hukommelsesegenskab, kaldet adaptiv hukommelse. Adaptiv hukommelse

betyder, at algoritmen husker de i forvejen afprøvede løsninger. Dette design gør

det muligt for algoritmen at flygte fra at være fanget i et lokalt optimum.

TS starter med en initial løsning x. Til hver løsning er der tilknyttet et na-

boområde bestemt ved N(x) ⇢ X, hvor den initiale løsning gradvist forbedres

ved at anvende en række nabosøgningstræk. Et nabosøgningstræk svarer til en

overgang fra en løsning til en anden. Ved hvert træk flytter TS fra en øjeblik-
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kelig løsning S til en ny løsning S0, der er den bedste kandidat i naboområdet.

Samtidig registreres trækket i en såkaldt tabuliste. Tabulisten styrer algoritmens

søgning, fordi den angiver de løsninger, man ikke må vende tilbage til. Den gem-

mer altså på tabuer, tidligere dårlige løsninger, og forhindrer at vi vender tilbage

til sådanne. Søgningen fortsætter indtil et tilfredsstillende slutkriterium er opnået.

Xu og Bailey (2001) arbejder med nogle forskellige nabosøgningstræk. Det

første træk kalder de et indsæt-træk, som illustreres i figur 15. Trækket flytter

et fly fra dens nuværende gate til en anden gate. Trækket (i, k) ! (i, l) angiver

flyttet af fly i fra gate k til gate l.

Eksempelvis vil en løsning S = {(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 2), (5, 1), (6, 2)} kun-

ne blive til denne løsning S0 = {(1, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 1), (6, 2)} efter et

indsæt-træk er lavet.

Figur 15: Illustrerer løsning S og S0 efter et indsæt-træk, hvor fly 3 flytter fra gate 1 til 2.

Et andet nabosøgningstræk er et bytte-træk. I modsætning til indsæt-trækket

kan bytte-trækket involvere mere end én gate eller ét fly. Xu og Bailey (2001)

definerer to slags bytte-træk; Bytte-træk-1 og Bytte-træk-2.

Bytte-træk-1 udveksler to fly og deres tilhørende gate. Trækket (i, k) $ (j, l)

betegner flyttet af fly i fra gate k til gate l, imens fly j flyttes fra gate l til gate k.

Bytte-træk-2 udveksler to flypar. Trækket (i1, i2, k) $ (j1, j2, l) betegner flyttet

af fly i1 og i2 fra gate k til gate l, imens fly j1 og fly j2 flyttes fra gate l til gate

k. Fly i1 og i2 er to fly efter hinanden tildelt gate k til en start. Fly j1 og j2 er

ligeså to fly efter hinanden. Figur 16 viser de to bytte-træk.

67



Figur 16: Bytte-træk-1 illustreres til venstre, hvor man bytter fly 1 og 2. Bytte-træk-2 illu-

streres til højre, hvor fly 5 byttes ud med fly 4 og 6.

Efter at have defineret alle tre nabosøgningstræk, kan TS algoritmens step

beskrives som følgende:

Step 1: Lav en initial løsning, kaldet xnu. Bestem xbedst = xnu ved iteration 0.

Step 2: Hvis nuværende iteration = maks iterationer, slut med xbedst ellers fortsæt.

Step 3: Vælg en af de mulige nabosøgningstræk. Frembring så et naboområde N(xnu).

Evaluér nu en løsning xforsg i N(xnu) ud fra vores objektfunktion, f, om

at minimere omkostninger forbundet ved at allokere fly til gates. Hvis

f(xforsg) < f(xbedst) acceptér løsningen og sæt tidligere xbedst på tabuli-

sten. Fortsæt til maks iterationer.

5.5.2 Genetisk algoritme

Idéen bag en GA implementering er at kombinere egenskaber fra to forældreløs-

ninger til reproduktion, altså til et nyt afkom. Det er en iterativ proces, der skaber

nye løsninger ud fra en fitnessværdi, som evaluerer kvaliteten i løsningerne. Efter

evalueringen af løsninger opstår en ny population, som videreføres og bruges i

næste iteration. Herfra laves der enten crossover operationer og/eller mutationer

på løsningen, så denne forbedres. GA implementeringen kræver derfor forståelse

for problemer som:

• Præsentation af løsningsrummet
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• Dannelse af initialpopulation

• Evaluering vha. fitnessfunktion

• Konstruering af forældreløsninger

• Crossover operationer og mutationer

Løsningsrummet præsenteres som et kromosom, der er en binær streng, hvor

kromosomstrengen består af n antal fly og m antal gates i lufthavnen. Figur 17

viser løsningsrummet repræsenteret ved netop et kromosom. i repræsenterer fly-

ene og ⇡i repræsenterer den gate fly i er tildelt til. I figur 17 er fly 1 tildelt gate

3, fly 2 tildelt gate 2, fly 3 tildelt gate 2 osv.

Figur 17: Præsentation af løsningrummet som et kromosom.

Det er muligt, at ovenstående kromosom ikke overholder de bindende bibetin-

gelser i vores omkostningsminimerende model og derfor ikke er en mulig løsning.

Dette kan ske, da initial populationen dannes tilfældigt eller i Bolat (2001) ved

hjælp af en heuristik. Hvis dette er tilfældet benyttes en metode, der straffer ikke

mulige løsninger, så disse fjernes.

Efter initial populationen er bestemt, skal kvaliteten af løsningerne rangeres.

Dette gøres ud fra en evalueringsfunktion, den såkaldte fitnessværdi fi. Fitnes-

sværdien evaluerer således styrken af kromosomstrengen.

Herfra er det muligt at vælge to forældreløsninger, som skal benyttes til repro-

duktionsprocessen. To kromosomer med de bedste fitnessfunktionsværdier vælges

og et nyt afkom vil blive produceret. Dette sker eksempelvis ved en crossover
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operation, som udføres på de valgte forældre. En simpel crossover starter med at

cutte to forældreløsninger et tilfældigt sted, så de opdeles i to. Den lodrette røde

streg i figur 18 illustrerer dette cut. De to afkom, kaldet afkom 1 og afkom 2, kon-

strueres herefter. Afkom 1 sammensættes af flyene i forældreløsning 1’s venstre

side(blå) med forældreløsning 2’s højre side(orange) og omvendt med afkom 2.

Figur 18: Illustration af en simpel crossover. To forældreløsningskromosomer splittes og danner

to nye afkom.

Figuren viser en crossover med 7 fly, der skal tildeles 3 gates. De mulige løsnin-

ger ved denne algoritme bliver betegnet ved afkom 1 og afkom 2. Denne metode vil

ikke nødvendigvis konstruere en mulig løsning, hvorfor der kan laves mutationer

på afkomene. En mutation anvendes på en enkel løsning ad gangen og foretager

små tilfældige ændringer i løsningen. Operationen kan bestå af en enkel mutation,

hvor et fly eksempelvis blot ændrer gate placering eller en mutation, der bytter

to tilfældige flys placering. Mutationerne kan på visse punkter sammenlignes med

nabosøgningstrækkene foretaget i TS algoritmen.

Hvis løsningen herefter er mulig, erstatter dette bedre afkom en af de dårlige

forældreløsninger. På denne måde prøves der at få nye forbedrende løsninger, så

man til sidst finder en brugbar løsning.

Algoritmen vil på denne måde kunne tilpasse sig enhver objektfunktion og

kører gennem følgende step for at skulle løse eksempelvis den omkostningsmini-

merende gate asignment model:

Step 1: Lav n⇥m forældreløsninger.
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Step 2: Split forældreløsningerne op i to og vælg de to løsninger med den bedste

fitnessfunktionsværdi bestemt ud fra vores objektfunktion.

Step 3: Lav en crossover operation på de to valgte forældreløsninger.

Step 4: Lav mutationer, hvis nødvendigt.

Step 5: Erstat de dårlige forældreløsninger med det nye afkom.

Ved at følge samme struktur som Cheng et al. (2012) implementerede i deres

model, kan det lade sig gøre at tilpasse de to metaheuristikker TS og GA til vores

omkostningsminimerende gate assignment model. Teoretisk set vil man både i TS

og i GA skulle evaluere løsningerne undervejs i forhold til den ønskede objekt-

funktion. I GA designes fitnessfunktionen derefter. Det vil derfor teoretisk være

muligt at implementere disse algoritmer til løsning af et gate assignment problem

med næsten hvilken som helst objektfunktion.

Dette kapitel har givet et indblik i de krav, der er nødvendige at implementere

i gate assignment problemet for at opnå en brugbar løsning, herunder bindende og

obligatoriske bibetingelser. Derudover blev det vurderet, hvilke omkostnings- og

fordelsbetingelser Københavns Lufthavn med fordel bør implementere for at opnå

en optimal løsning. Der blev desuden givet et bud på mulige fremtidige betingel-

ser. Med betingelserne på plads konstruerede vi en omkostningsminimerende gate

assignment model, hvor mulige løsningsalgoritmer også blev præsenteret.

Dette afsnit har fokuseret på, hvordan man med daglig planlægning kan løse

et gate assignment problem. I næste afsnit fokuseres på, hvordan man med tak-

tisk planlægning kan løse eventuelle forstyrrelser i den daglige planlægning. På

baggrund af dette modelleres en re-assignment model.
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6 Re-assingment problemet

Gate assignment har en vigtig rolle i forhold til effektiv udnyttelse af standplad-

ser og forbedring af passagernes tilfredshed. Forstyrrelser som eksempelvis ustadig

vejrforhold, mekaniske problemer, flyaflysninger og generelle flyforsinkelser sker

hyppigt i lufthavnen og en ellers god gate assignment forstyrres af disse elementer

dagligt. Når forstyrrelserne opstår, skal beslutningstagerne i lufthavnen re-allokere

flyene og lave en ny plan. Hvis der ikke er en efficient gate re-assignment plan

tilgængelig efter forstyrrelsen, kan det medføre alvorlige konsekvenser. Effektive

re-assignment metoder, hvormed man kan opretholde høj servicekvalitet, har der-

for stor betydning.

Der vil i dette kapitel blive gennemgået vigtigheden i at have en god gate re-

assignment plan. Først vil der blive gennemgået tidligere litteratur om hvordan

forskellige studier har grebet re-assignment problemet an. Der vil også blive in-

troduceret en gate re-assignment model, som er bygget op omkring netværksteori.

I de europæiske lufthavne, herunder Københavns Lufthavn, benyttes som tid-

ligere beskrevet et lufthavns-specifikt gate system, hvor det er lufthavnen, der

planlægger gate operationerne. Flyselskaberne meddeler derfor lufthavnen, når

der opstår ændringer og forsinkelser, hvorefter disse informationer benyttes til

gate re-assignment planen. Inputene til gate re-assignment planlægningen består

af en opdateret flyplan og den eksisterende gate assignment plan. I den opdatere-

de flyplan kan fly forsinkes eller annulleres, hvilket indebærer, at den eksisterende

plan måske ikke er mulig. Når det er konstateret, at det er umuligt, udfører en

gate-controller re-allokeringsprocessen manuelt. De justerer den nuværende gate

assignment plan ved hjælp af computerstøttende værktøjer, men træffer selv be-

slutningen.

Ved selve gate re-assignment problemet opstår samme begrænsninger som ved

det eksisterende gate assignment problem. En af begrænsningerne er, at en gate
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kun kan rumme bestemte flytyper. Adskillelsen opstår derimod ved et andet øn-

ske, nemlig ønsket om at minimere forskellige parametre. En re-allokering eller en

såkaldt gateændring er tidskrævende for personalet og kan medføre omkostninger

for lufthavnen. Med udgangspunkt i dette ønsker vi i den følgende del at:

• Minimere antallet af re-allokeringsoperationer.

Antallet af gate re-allokeringsoperationer angiver antallet af fly, der ikke er

tildelt deres oprindeligt planlagte gate. Det vil sige, at forskellen fra den eksi-

sterende gate assignment til den nye gate re-assignment ønskes mindst muligt.

Grunden til at man gerne vil kigge på re-allokeringsoperationer, er fordi at hvis

disse ikke laves, skubbes hele planen, når forstyrrelser opstår.

Der er i litteraturen forsket i flere forskellige metoder til løsning af gate re-

assignment problemet. Metoderne kan overordnet inddeles i metoder baseret på

kunstig intelligens og metoder baseret på matematisk programmering. Tidligere

var optimeringsværktøjer og computersoftware begrænset og kunstig intelligens

var lovende til en løsning af re-assignment problemet. I starten af 1990’erne be-

skrev Gosling (1990) og Srihari et al. (1991) problemet og foreslog systemer til

løsninger, mens Su et al. (1993) foreslog en form for vidensbaseret rådgiver, som

skulle hjælpe beslutningstagerne med at optimere re-allokeringsprocessen. I slut-

ningen af 90’erne skete en lille udvikling og matematisk programmering blev

implementeret af bl.a. Cheng(1997). Gu et al. (1999) udviklede samtidig en ge-

netisk algoritme til at løse problemet med re-allokering af fly pga. forsinkelser. I

nyere tid implementeres matematisk programmering i højere grad og Yan et al.

(2009) er nogle af dem, der betragter et lufthavns re-assignment problem fra en

ny vinkel og foreslår en netværksflow model til løsning af dette problem. Med

udgangspunkt i deres undersøgelser kigges på, hvordan et re-assignment problem

kan formuleres ved hjælp af en netværksflow model (Yan et al., 2009).
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6.1 Problembeskrivelse

Forud for opbygningen af en matematisk model undersøges karakteristika ved ga-

te re-assignment problemet. Først og fremmest defineres de forskellige elementer,

der skal benyttes til re-allokeringsplanen.

(1) Tidsvindue: Gate re-assignment tidsvinduet definerer et tidsinterval, hvor

der tillades re-allokeringssoperationer. Starttidspunktet for tidsvinduet angives,

når forstyrrelserne opstår første gang. Ofte er tidsvinduet et fastsat tidsinterval

på nogle timer, hvor re-allokeringsprocesserne kan foregå. I Københavns Lufthavn

benytter de sig af et tidsinterval på 6 timer. Hvis en mulig løsning ikke kan opnås

i tidsvinduet, er der indarbejdet en stor strafomkostning for at minimere re-

allokering efter tidsvinduet.

(2) Flyets ankomst- og afgangtidspunkt/push-back tidspunkt: Flyets ankomst-

tid defineres som det tidspunkt, hvor flyet først ankommer til en gate, hvor flyets

afgangstid/push-back tid er defineret som det tidspunkt, hvor flyet skubbes væk

fra gaten. Eksemplet i figur 19 illustrerer fly-til-gate ankomst og push-back tid.

Gaten er således optaget af flyet mellem flyets ankomst og push-back tid.

Figur 19: Illustration af fly til gate ankomsttid og push-back tid

(3) Involverede fly: Hvis et fly ankommer indenfor re-assignment tidsinterval-

let, er dette fly involveret i gate re-assignment planen. Disse fly er de eneste, der

tages i betragtning. Fly med ankomsttidspunkt før og fly med push-back tid efter

tidsvinduet bevarer som udgangspunkt deres oprindelige gate og er dermed ikke

involveret i re-allokeringsproblemet.

Hvis eksempelvis et kategori C fly er forsinket og dermed sætter gang i en gate
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re-assignment plan, vil det altså kun involvere andre kategori C fly. Et kategori

F fly der ankommer indenfor re-assignment planen, påvirkes ikke af dette, da det

placeres på en anden gate type.

(4) Remote gate: I re-assignment problemet defineres der en virtuel remo-

te standplads som parkeringsmulighed for fly, der ikke kan tildeles en gate med

gangbro på deres ankomsttidspunkt. Der kan i stedet arrangeres en bus til at

transportere passagererne mellem terminalen og remote standpladsen. Da en re-

mote standplads medfører større ulejlighed for passagererne, flyselskaberne og

lufthavnen bør brugen af den minimeres.

(5) Re-allokeringsoperationer: I en gate re-assignment plan kan et fly måske

ikke tildeles sin oprindeligt planlagte gate, pga. forsinkelser eller andre forstyrrel-

ser, men den tildeles så i stedet en alternativ gate. Denne re-allokering af flyet til

en alternativ gate defineres som en gate re-allokeringsoperation, også kaldet en

gateændring.

Formålet med denne re-assignment model er, at den vægtede sum af følgende

komponent ønskes minimeret: Antallet af gate re-allokeringsoperationer. Dette

gøres muligt ved at benytte en netværksflow model, nærmere bestemt en multi-

commodity-network-flow model.

6.2 Multi-commodity-network-flow modellen

En multi-commodity-network-flow model omhandler fordeling af et antal go-

der(commodities) gennem et kapacitets-netværk til minimal omkostning. Ved

multi forstås, at modellen involverer flere flow-typer eller flere goder, der be-

nytter netværket samtidig.

I basis multi-commodity-network-flow modellen antages det, at en gode kan

transporteres gennem ethvert flow, der forbinder start- og slutpunktet. Lad G =

(N,A) være en orienteret graf og lad K være mængden af goder. For hver kant

(i, j) 2 A og hver gode k er der en tilhørende omkostning for hver flow, noteret
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ved ckij. Efterspørgslen eller udbuddet for hver knude i 2 N tilknyttet gode k

betegnes som bki . Modellens beslutningsvariabel er xk
ij, som bestemmer flowet af

gode k, der sendes fra knude i til knude j. Mængden af det samlede flow over alle

goder, der kan sendes over hver kant, afgrænses i basismodellen til uij.

Basismodellen for et multi-commodity-network-flow problem ser dermed såle-

des ud:

min
X

k2K

X

(i,j)2A

ckijx
k
ij,

Under bibetingelse af:

X

k2K

xk
ij  uij (i, j) 2 A (Kapacitet)

X

(i,j)2A

xk
ij �

X

(j,i)2A

xk
ji = bki i 2 N, k 2 K (Balance)

xk
ij � 0 (i, j) 2 A, k 2 K

A er altså mængden af kanter i netværket, N mængden af knuder og objektfunk-

tionen cki,jx
k
i,j repræsenterer omkostningerne forbundet med flowet. Kapacitets-

begrænsingen sørger for, at det samlede flow over alle goder på hver kant ikke

overstiger det, den må. Balancebegrænsningen sikrer, at flowet af goder, der forla-

der hver udbudsknude og efterspørgselsknude er afbalanceret (Ahuja et al.,1988).

Network-flow modellen består således af knuder og kanter, hvoraf kanter er

rette linjer, der forbinder knuderne. Flowet gennem kanterne er beslutningsvari-

ablene i denne model, og det samlede flow ind i en knude skal svare til det totale

flow, der forlader knuden.

I denne afhandling betragtes hver gode i network-flow modellen som en gate.

En sekvens af fly tildelt en gate betragtes som flowet til den respektive gates

netværk. En multi-commodity-network-flow model vil altså sige, at der arbejdes

med mange gates, men også med et markant stort flow, som skal fordeles.
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Et gate netværk er tidsbaseret, da fly ankommer og afgår på bestemte tids-

punkter i løbet af en dag. I praksis inddeles en gate i to tidsstadier; et tidsinterval

hvor gaten er optaget og et tidsinterval hvor gaten er ledig. I figur 20 bliver fly 1,

3 og 4 serviceret ved gate 1. Det illustreres dermed som, at gaten er optaget i peri-

oderne 9.30-10.30, 10.40-11.50 og 12.30-13.30 og er ledig i perioderne 10.30-10.40

og 11.50-12.30.

Figur 20: Illustration af tidsinterval hvor gate 1 er optaget og ledig.

Det kan siges, at brugen af gate 1 er illustreret ved en tidslinje. I dette tilfælde

serviceres fly 1, 3 og 4 efter hinanden på gaten. Gate 1’s flow tidslinje for en

dag med tilhørende holdende fly formuleres i et gate flow netværk. I gate flow

netværket strømmer gatens flow gennem kanter. Gate 1’s flow strømmer altså

gennem kant 1-2, 5-6 og 7-8. Gate flow netværket illustreres i figur 21, hvor fly 1,

3 og 4 altså serviceres i rækkefølge, og de andre to kanter fra knude 2-5 og knude

6-7 indikerer tidsintervaller, hvor gaten er ledig.

Figur 21: Illustration af gates 1’s gate flow netværk
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Gate 1’s flow er markeret med fed i figuren. De stiplede linjer illustrerer muli-

ge kanter, men er ikke inkluderet i flowet. Eksempelvis kan kanten fra knude 3-4,

altså fly 2, ikke tilføjes til gate 1’s flow, da fly 2 overlapper med tidspunkterne for

både fly 1 og 3. Hvert gate flow netværk er altså opbygget af knuder, og kanter

og netværket er associeret med en gate.

Der eksisterer altså et gate flow netværk for hver enkelt gate. Alle gate flow

netværk kan samles til et k’te netværk med k gates. I figur 22 vises et k’te net-

værk, hvor der er zoomet ind på gate 1’s enkelte netværk. Det k’te og samlede

netværk bruges til at løse minimeringen af gate re-assignment operationer ved

hjælp af multi-commodity-network-flow metoden. Derimod illustrerer det enkelte

gates netværk nemmere strukturen, herunder kanternes og knudernes funktiona-

litet, i netværket.

(1) Indledende kant (2) Holdende kant (3) Afsluttende kant

Figur 22: Illustration af det k’te netværk

I dette gate re-assignment problem betragtes to typer af flyvninger; (A) an-

kommende fly og (B) fly der afgår. Dette er illustreret henholdsvis først og sidst

i netværket. I figur 22 repræsenterer den lodrette række af knuder de forskellige

gates, mens den vandrette akse er tidshorisonten. Netværket indeholder altså en

periode fra et starttidspunkt til et sluttidspunkt. Starttidspunktet for en flyvning
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eller flere flyvninger opstår, når gates er klar til brug. Sluttidspunktet er, når

gates frigives fra brug plus eventuel tid til klargøring af gaten. Det k’te netværk

indeholder som benævnt alle gate flow netværk.

Der er to dummy knuder i hvert netværk, der kaldes source og sink knuder.

Source knuden angiver starten på gate-operationerne, illustreret som knuden ved

(A) på figur 22, mens sink knuden indikerer afslutningen på gate-operationerne,

knuden ved (B) på figur 22. Hver knude, bortset fra de to dummy knuder, repræ-

senterer en bestemt gate på et bestemt tidspunkt. Disse knuder benævnes som

aktivitetsknuder. En aktivitetsknude angiver enten en gate ankomst aktivitet eller

en afgang/push-back aktivitet. Hver aktivitetsknude repræsenterer altså en gate,

der angiver det sted, hvor aktiviteten opstår på en bestemt tid på dagen. Hvis

aktiviteten er ankomstaktiviteten, er tiden den faktiske gate ankomsttid, ellers er

tiden den aktuelle push-back tid. Der skal altid gælde, at tidspunktet for source

knuden skal være tidligere end tidspunktet for enhver aktivitetsknude i netvær-

ket. Tidspunktet for sink knuden skal ligeså altid være senere end tidspunktet for

enhver aktivitetsknude i netværket.

Forskellig fra knuderne repræsenterer kanterne i denne model en aktivitet for

et fly. De specifikke kanters egenskaber illustreres nemmest i et enkelt gate flow

netværk, hvorfor der zoomes ind på gate 1’s enkelte gate flow netværk. Figur

23 illustrerer altså, hvordan et enkelt netværk i det k’te netværk kan se ud. Her

bliver det synligt, hvordan det tidsbaserede netværk forgrener sig.
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(1) Indledende kant (2) Holdende kant (3) Afsluttende kant

(4) Forbindende kant (5) Direkte kant

Figur 23: Illustration at det enkelte gate flow netværk med alle tilhørerende kanter

På figur 23 ses 5 forskellige typer kanter, der beskriver et flys aktivitet. Her-

under er kanternes egenskaber beskrevet.

(1) Indledende kant: En indledende kant tilføjes fra source knuden til alle

ledige gates ved starttidspunktet. Hvis den specifikke flytype er udelukket fra

nogle gates, eller hvis det tilknyttede flyselskab er udelukket fra at bruge nogle

gates, fjernes kanten blot.

(2) Holdende kant: En holdende kant er defineret ved at repræsentere et tidsin-

terval, hvor gaten er inaktiv, altså det tidspunkt hvor flyet holder og bruger gaten.

Den holdende kant har tre elementer: gaten, starttidspunktet og sluttidspunktet.

Der eksisterer en holdende kant mellem to aktivitetsknuder.

(3) Afsluttende kant: Der tilføjes en afsluttende kant for hver tilgængelig gate

fra afgang/push-back tiden til den endelige knude, sink knuden. Hver afsluttende

kant viser, at flyet har forladt gaten. Med andre ord er gaten frigivet fra brug af

det tilknyttede fly.

(4) Forbindende kant: Denne kant har til formål at forbinde de mulige ak-

tivitetsknuder før og efter en holdende kant. Tidspunktet på aktivitetsknuden

80



inden og efter den holdende kant bestemmer om en forbindende kant kan bygges.

Det er nemmest at illustrere med et eksempel. I figur 23 er ankomsttiderne og

afgangstiderne for fly 1 henholdsvis 9:30 og 10:30; for fly 2 er de 9:45 og 10:45;

for fly 3 er de 10:40 og 11:50; for fly 4 er de 12:30 og 13:30. Da starttidspunktet

for fly 2, knude 3, er tidligere end afgangstidspunktet for fly 1, knude 2, er det

ikke muligt at konstruere en forbindende kant mellem knude 2 og 3. Tilsvarende

kan den forbindende kant mellem knude 4 og 5 ikke konstrueres. En forbindende

kant kan derimod konstrueres mellem knude 2 og 5, da starttidspunktet for fly 3

er senere end afgangstidspunktet for fly 1 osv.

(5) Direkte kant: Den direkte kant forbinder source knuden og sink knuden

direkte. Den øvre grænse for flowet i netværket må være 1, da højst et fly kan

tildeles en gate på samme tidspunkt, og den nedre grænse er 0, som fortæller at

gaten ikke er brugt. Formålet med kanten er derfor at opretholde balance i flowet.

Figur 23 repræsenterer altså en gate med n antal indentiske fly beskrevet ved

kanter. Flowet gennem netværket repræsenteres ved de tykke kanter. De tykke

kanter viser således det optimale valg af sammensætning af fly til den pågældende

gate. Det ses på figuren, at fly 1 placeres på gaten i tidsrummet 9.30-10.30 og

at fly 2 ikke kan holde på denne gate, da den tidsmæssigt overlapper med både

fly 1 og 3. Den afsluttende kant til sink knuden er derfor ikke optegnet. Derimod

tilføjes der en forbindende kant mellem knude 2 og 5, som betyder, at gaten

står tom i tidsrummet 10.30-10.40 og at fly 3 allokeres til denne gate. Denne

fremgangsmåde fortsætter til det n’te fly, hvor fly enten tildeles eller fratages

plads på gaten afhængig af om en forbindende kant kan tilføjes.

6.2.1 Modelbeskrivelse

Formålet med at benytte multi-commodity-network-flow modellen er, at man

gennem netværks flow kan modellere gateændringer. Bemærk, at vores objekt-

funktion netop går ud på at minimere antallet af gate re-assignment operationer,

altså gateændringer. For at dette kan lykkes sættes objektværdien til at være
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summen af forskellen mellem 1 og variablenes værdi. Variablene er knyttet til den

oprindelige fly-til-gate allokeringsplan.

Objektfunktionen er givet som:

min
X

k2K

X

ij2FAk

(1� xk
ij)

Hvor xk
ij er modellens beslutningsvariabel, hvoraf (i,j ) er kantens start og slut

knude og x er kantens flow i det k ’te gate flow netværk.

Objektfunktionen er altså designet således, at hvis én gateændring sker skal

følgende gøre sig gældende:
P

(1 � xk
ij) = 1. Dette medfører, at beslutningsvari-

ablen bliver lig 0, hvis en gateændring sker. Dette giver logisk også mening, for

hvis et fly forbliver på gaten har den fortsat værdien 1 og hvis den ikke holder

der længere, er den væk og det svarer til, at den får værdien 0.

Den samlede multi-commodity-network-flow model for gate re-assignment med

ønske om minimering af gateændringer opstilles som følgende:

Multi-commodity-network-flow modellen

min
X

k2K

X

ij2FAk

(1� xk
ij)

Under bibetingelse af:

X

k2Kt

X

ij2Ft

xk
ij = 1 t 2 AF (Kapacitet)

X

(i,j)2A

xk
ij �

X

(j,i)2A

xk
ji = bki i 2 N, k 2 K (Balance)

xk
ij = 0, 1 (i, j) 2 A, k 2 K
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Nk = mængden af alle knuder i det k ’te gate flow netværk

Ak = mængden af alle kanter i det k ’te gate flow netværk

kt = Mængden af alle gates, hvor det t ’te fly kan blive re-assignet

K = Mængden af alle gates

FAk = Mængden af holdende kanter associeret med den originale gate

assignment plan i det k ’te gate flow netværk

Ft = Mængden af alle holdende kanter associeret med det t ’te fly

AF = Mængden af alle fly

t = Det t ’te fly

k = Den k ’te gate

xk
ij = Beslutningsvariablen kantens (i,j ) flow i det k ’te gate flow netværk.

Modellen er formuleret som et problem med et heltals-netværksflow. Objekt-

funktionen består af at minimere antallet af gateændringer. Kapacitetsbegræns-

ningen sikrer, at hver fly er tildelt én og kun én gate. Balancebegrænsningen

sikrer, at flowet af fly bevares og balanceres ved hver knude i hvert gate flow

netværk, altså at der forlader lige så mange fly, som der kommer ind. Den tredje

begrænsning sikrer, at alle beslutningsvariable er enten 0 eller 1. Kort sagt be-

nyttes modellen til at re-assigne alle involverede fly til gates, ved minimum antal

gateændringer (Yan et al.,2009).

I næste afsnit er der lavet et eksempel, hvor formålet er at vise, hvordan

netværket praktisk benyttes i forbindelse med re-assignments.

6.2.2 Eksempel

For at forstå, hvordan netværksoptimering kan benyttes til at løse re-assignment

problemet, er eksemplet illustreret ved hjælp af netværker. Som udgangspunkt

haves en allerede eksisterende assignment plan og forskellen mellem denne gate

assignment og gate re-assignment planen fremgår i eksemplet. En gate bliver re-
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præsenteret ved et gate flow netværk.

I eksemplet er der to gates og dermed to seperate gate flow netværker. I dette

eksempel skal fem fly allokeres til de to gates i tidsperioden 7.00-11.20. Figur 24

og 25 viser den oprindelige gate assignment plan for henholdsvis gate 1 og 2. I

den oprindelige plan ses det, at fly 1, 3 og 4 er allokeret til gate 1, hvor fly 2 og 5

er allokeret til gate 2. Gate flowet for de respektive gates er illustreret ved tykke

kanter på figuren. Der ligges mærke til, at der ingen forbindende kanter er mellem

fly 1 og 2 samt fly 4 og 5. Det vil sige at fly 1 og 2 og/eller fly 4 og 5 aldrig vil

blive placeret på samme gate, da tidspunktet overlapper.

Figur 24 Figur 25

Nu antages det, at fly 1 bliver 30 minutter forsinket. Denne forsinkelse be-

tyder, at fly 1 først ankommer klokken 7.30 og afgår igen klokken 8.20. Denne

flyforsinkelse vil påvirke alle flyene på gate 1, altså fly 3 og 4, da hele planen

rykkes 30 minutter. Fly 3 ankommer oprindeligt klokken 8.10 og kan derfor ikke

holde på gate 1 i forlængelse af fly 1 med dennes nye tider. Fly 3 skal derfor

re-allokeres fra gate 1 til gate 2, hvorimod de andre fly ikke påvirkes og holder

på samme gate som de oprindeligt var allokeret til. Re-assignment planen for de

fem fly er illustreret i de to gates netværker i henholdsvis figur 26 og 27.
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Figur 26 Figur 27

Der sker i dette eksempel kun en enkelt gateændring. I henhold til objekt-

funktionen vil de fem flys placeringer formuleres således:

(1� x1
1,2) + (1� x2

3,4) + (1� x1
5,6) + (1� x1

7,8) + (1� x2
9,10)

Hvor x1
1,2 beskriver kanten mellem knude 1 og 2 placeret på gate 1. Fly 3 rykker

placering fra gate 1 til gate 2 og matematisk svarer det til at x1
56 = 0, da flyet

nu ikke længere holder på gate 1, men i stedet på gate 2. Formelt summeres

beslutningsvariablene i objektet til følgende:

(1� 1) + (1� 1) + (1� 0) + (1� 1) + (1� 1) = 1

Det vil sige en enkelt gateændring.

6.2.3 Fordele og ulemper ved modellen

Der er nogle klare fordele ved at have en god re-assignment og dertil en god

re-assignment model eller metode. Re-assignment er i alle lufthavne nødvendigt,

som det ser ud i dag, da de eksisterende assignment modeller ikke er effektive

nok i forhold til de pludselige opståede forstyrrelser, såsom vejrforhold og me-

kaniske problemer for flyet. Re-assignment planen skal derfor hjælpe lufthavnen

med at få en bedre overordnet assignment plan. Med overordnet menes, at både

den daglige- og taktiske planlægning skal være optimal.
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Netværksmodellen har nogle direkte fordele i forhold til re-assignment. En af

fordelene er, at gate-begrænsningen der hævder, at kun ét fly kan tildeles en gate

af gangen, er naturlig repræsenteret med de forbindende kanter og deres begræns-

ninger. Dette gør det nemmere at løse med netværksalgoritmer. En anden klar

fordel er, at modellen er fleksibel for ændringer, hvilket gør det nemt at ændre

objektfunktionen. Det kan være en fordel, hvis man gerne vil imødekomme nogle

andre behov. Hvis minimeringen af antallet af brugte gates eksempelvis betrag-

tes som vigtigst, kan objektfunktionen konstrueres derefter. Det gøres f.eks. ved

at minimere summen af alle direkte kanter, hvor kantens begrænsning sættes til 1.

En af ulemperne er, at netværksmodellen ikke tager højde for, at den plan-

lagte tid et fly skal holde på en gate muligvis kan gøres mindre. I nogle tilfælde

planlægges et fly til at holde på en gate i en længere periode, fordi man eksempel-

vis venter på en pilot, eller blot fordi flyselskabet har planlagt det således. Hvis

et fly eksempelvis er planlagt til at holde på en gate i 3 timer og bliver 30 mi-

nutter forsinket, vil multi-commodity-network-flow modellen skubbe hele planen

i 30 minutter. Dette vil resultere i gateændringer som beskrevet i afsnittet.

Et flys turn-around tid kan variere, men de fleste europæiske lufthavne har

en gennemsnitlig turn-around tid på 45 minutter. En forsinkelse på 30 minutter

burde i dette tilfælde ikke have en påvirkning på den endelige plan, da flyet med

forsinkelse kalkuleret har 2,5 time til turn-around.

Modellering af re-assignment problemet ved hjælp af multi-commodity-network-

flow modellen sørger altså for, at planen unødvendigt bliver skubbet 30 minutter

eller skaber unødvendige gateændringer, selvom flyet er i stand til at forlade ga-

ten til den planlagte tid.

I modellen minimeres gateændringer, der forårsages af eksempelvis flyforsin-

kelser. Der tages dog ikke direkte højde for minimering af disse flyforsinkelser i

modellen, hvilket kan ses som en ulempe. Som beskrevet tidligere i afsnittet har

andre arbejdet med minimering af flyforsinkelse som et andet objekt i gate re-
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assignment problemet, da forsinkelser kan forringe serviceniveauet i lufthavnen

og medføre øgede omkostninger i forbindelse med netop re-allokering. Implemen-

tering af flyforsinkelse kunne derfor muligvis gøre modellen endnu bedre.

Zhang et al. (2017) har arbejdet videre på network-flow-modellen med ud-

gangspunkt i at implementere flyforsinkelse. En mulighed for implementering lig-

ger i at tilføje en ekstra kant til netværket. Kanten kaldes forsinkelseskanten. En

flyforsinkelseskant hører entydigt til et fly og en gate. Det vil sige, at denne kant

kun kan bruges i forbindelse med optimering af den enkelte gates netværk og ikke

optimering i det k’te netværk. Forsinkelseskanten kan sammenlignes med en hol-

dende kant, da den beskriver et tidsrum, hvorpå flyet også ville kunne holde på

den pågældende gate. Formålet med kanten er nemlig at beskrive alle potentielle

muligheder for ankomst- og afgangstidspunkter, modelleret hvert 5. minut. Hvert

fly har således et utal af forsinkelsesmuligheder. Flere mulige forsinkelseskanter

for et fly ses på nedenstående figur.

Figur 28: Illustration af forskellige mulige forsinkelseskanter for hver holdende kant (planlagt

tid) for fly 1 og 2.

Det antages i figuren, at fly 2 er et efterfølgende fly til fly 1.

Det er altså muligt at tilføje flere forsinkelseskanter for hver holdende kant. For-

87



sinkelseskant 1 for fly 1 vil eksempelvis kun rykke planen 5 minutter, selvom flyet

er 10 minutter forsinket. Herfra kan det som illustreret være muligt, at fly 2 har

en forsinkelseskant, i det her tilfælde forsinkelseskant 2, som ikke rykker planen

overhovedet. Det betyder, at en gateændring ikke længere er nødvendig. Forsin-

kelseskant 3 for fly 1 derimod har 10 minutter senere ankomsttid, men kommer

afsted på samme tid som planlagt, hvilket vil medføre, at planen ikke skal skubbes

overhovedet. Hvis modellen med implementering af denne metode kan fungere,

kan modellen tage højde for små forsinkelser ved ankomst, som ikke påvirker

forsinkelser ved afgang (Zhang et al.,2017).

Objektfunktionen vil på denne måde skulle ændres til at minimere antallet af

flyforsinkelser, hvilket forhåbentlig i sidste ende også vil medføre et færre antal

gateændringer.

Flyforsinkelse er som benævnt et objekt, der gerne skulle undgås, både for-

di det er til gene for passagerer, flyselskaberne og tilmed lufthavnen, men mere

konkret fordi, der er omkostninger forbundet med forsinkelse af flyet. Omkost-

ningerne består af flere dele, bl.a. omkostninger ved at skulle re-allokere flyet,

omkostninger ved at skulle placere et fly på en remote stand, da passagerer skal

fragtes med bus osv.

Et spørgsmål der opstår er: Hvad er mest fordelagtigt for lufthavnen, hvis et

fly bliver forsinket? Er det, at et fly udsættes for gateændringer, således at man

udnytter de mest attraktive gates, eller skal det forsinkede fly blot placeres på en

remote stand, så det ikke skubber hele planen?

Ulempen ved den første mulighed er, at lufthavnen er nødsaget til at lave en

gate re-assignment plan, som vil koste lufthavnen tid og penge. Til gengæld bliver

de gode gates udnyttet, lufthavnen opretholder et højt serviceniveau og slipper

for omkostninger, der opstår i form af busser.

Fordelen ved den anden mulighed er, at lufthavnen undgår at lave en ny re-

assignment plan, fordi de forsinkede fly bare kan placeres på en ubrugt remote

stand. Hvis det forsinkede fly vil forårsage en masse gate ændringer, vil denne
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mulighed være at foretrække.

Minimering af flyforsinkelse og omkostningerne forbundet med re-allokering

kunne for fremtiden blive en del af objektfunktionen sammen med minimering af

gateændringer. Det vil kunne optimere en re-assignment proces.

Gate re-assignment er et uundværligt problem, når der skal allokeres fly til

gates i en lufthavn. Uanset hvor god den oprindelige gate assingmen plan er, kan

det ikke undgås, at der opstår flyforsinkelser på den ene eller anden måde, da

flyet påvirkes af uforudsigelige og ukontrollerede faktorer.

Som nævnt kan en robust planlægning dog mindske antallet af forsinkelser og

dermed antallet af re-allokeringsoperationer. I næste kapitel vil der blive intro-

duceret en modificeret udgave af vores gate assignment model fra kapitel 5, med

det formål at skabe en mere robust løsning.
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7 Robusthed

Gennem afhandlingen er gate assignment og gate re-assignment blevet introdu-

ceret. Gennem benyttede metoder er der undersøgt, hvordan man kan optimere

proceduren omkring tildeling af fly til gates både ved daglig planlægning og tak-

tisk planlægning. Des bedre den daglige planlægning laves, des nemmere er den

taktiske planlægning. Det skal hermed forstås, at re-assignment delen bliver nem-

mere, hvis den eksisterende gate assignment plan laves så effektiv, at den kan tage

højde for nogle af de forstyrrelser, som skaber ændringer til re-assignment delen.

I gate assignment modellen blev en buffertid implementeret efter hvert fly for at

undgå eventuelle overlap, hvis der skulle opstå forsinkelse. Denne buffertid var

et fastsat tidsinterval. Under ideelle forhold skaber dette effektive planlægnings-

løsninger, men når de skal anvendes i det virkelige miljø, viser det sig ofte, at

modellerne resulterer i dårlig robusthed.

Fuld rubusthed i modellen vil sige, at modellen er robust og tager højde for

eventuelle forstyrrelser, så planen ikke skal ændres. Buffertid er derfor en del af

robust planlægning, men det kan diskuteres, hvorvidt en fast buffertid skaber nok

robusthed. Kan der implementeres en buffertid, som varierer efter hvor sandsyn-

ligt det er, at netop dette fly kommer for sent eller kommer afsted til tiden? I

dette afsnit undersøges netop dette.

Der vil blive præsenteret en metode til at skabe en mere robust løsning

til gate assignment problemet, med formål at minimere antallet af daglige re-

assignmentoperationer. En løsning med højere grad robusthed tager altså højde

for uforudsete forsinkelser i de daglige operationer i en lufthavn. Dette er en

egenskab Københavns Lufthavn også ønsker at implementere i deres fremtidige

modeller, da nogle af omkostningerne ved at re-allokere på denne måde vil kunne

bruges andetsteds.

Robustheden bliver altså inkluderet i en model som en buffertid, der adskiller
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fly, som er allokeret til samme standplads. Det planlægges således, at en stand-

plads vil være tom i et tidsrum mellem et fly har forladt standpladsen til der

ankommer et andet fly. Dette planlægges for at undgå gate konflikter, som kan

opstå mellem to fly, der er allokeret til samme gate.

Denne fremgangsmåde benyttes i vid udstrækning i mange praktiske anvendel-

ser og har generelt vist sig at være en levedygtig tilgang, der giver gode resultater

for den daglige drift i en lufthavn. Hvis buffertiderne ikke længere skal ligge fast,

hvor lang tid skal de i så fald vare?

Udover indførelse af buffertid, ønskes at maksimere standpladsernes anvende-

lighed, så standpladserne ikke står ubrugt i unødvendig lang tid. Idéen er derfor

at finde den balance, hvor man udnytter det maksimale brug af de faste stand-

pladser med gangbroer, men samtidig indfører tilstrækkelig store buffertider.

Mange studier har de seneste årtier arbejdet på at implementere robusthed i

gate assignment problemet. Et af de tidligste forsøg på at forbedre robustheden af

gate assignment planen lavede Mangoubi et al. i 1985. De foreslår brugen af faste

buffertider. Sidenhen har flere forskellige arbejdet med at maksimere buffertiden

mellem to fly på samme gates med forskellige parametre. Bolat (2000) og Diepen

et al. (2012) er et eksempel på forskere, der forsøger at løse problemet. Fælles for

disse studier, er at objektfunktionen oftest er baseret på variable såsom gatekon-

flikter, spildtid eller buffertider. I 2017 præsenterede van Schaijk og Visser (2017)

en metode, som i kontrast til de mange andre metoder ikke modificerer objekt-

funktionen, men i stedet en af de bindende bibetingelser. Med udgangspunkt i

dette vil der i afsnittet blive præsenteret en robust model, der modificerer en af

de bindende bibetingelser i vores tidligere gate assignment model (Schaijk et al.,

2017).

7.1 Problembeskrivelse

Inden den matematiske model med robusthed implementeres og modificeringen

af bibetingelsen laves, introduceres de forskellige faktorer og metoder.
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Den ene bindende bibetingelse fra vores gate assignment model "To fly kan

ikke tildeles samme standplads på samme tid", er den betingelse som ønskes mo-

dificeret, så robustheden i modellen kommer til udtryk. Bibetingelsen er en de-

terministisk betingelse, som er baseret på tilgængelig data, der indeholder infor-

mationer om ankomst- og afgangstider.

Metoden går således ud på at erstatte denne bibetingelse med en stokastisk

gatekonflikt bibetingelse, der tillader, at to fly kan tildeles samme gate i samme

tidsrum, hvis sandsynligheden for overlap er under en bestemt grænseværdi.

Denne nye bibetingelse er baseret på data med usikre ankomst- og afgang-

stider. Mere præcist er koefficienten for gatekonflikt bibetingelsen bestemt på

baggrund af den predictede sandsynlighed for et flys tilstedeværelse i lufthavnen.

Sandsynligheden for et flys tilstedeværelse er givet som; sandsynligheden for at et

fly er tilstede i lufthavnen i x antal minutter før eller efter den planlagte ankomst-

eller afgangstid.

Ved benyttelse af denne metode bruges historisk data til at konstruere en

regressionsmodel til at predicte sandsynligheden for flyenes tilstedeværelse fra en

vektor af forklarende variable (indikatorer). Ud fra regressionsmodellen kan en

bestemt tilstedeværelses sandsynlighedsfordeling findes for hvert enkelt fly, der er

planlagt til at ankomme eller afgå fra lufthavnen.

Der er flere potentielle indikatorer, der kan inddrages i regressionsmodellen.

Følgende indikatorer kan have direkte påvirkning på flyets on-time præstationer:

- Sæson

- Dag på ugen

- Tidspunkt på dagen

- Destination flyet kommer fra og skal til

- Flyselskabet
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On-time præstationerne kan afhænge af sæson. Man kan eksempelvis forestille sig,

at der er flere forsinkelser i vintermånederne, da vejret er en af de store årsager

til flyforsinkelser. Derudover kan der også opstå forsinkelser i sommerperioden,

da det er højsæson for rejser og dermed en periode med meget flytrafik. Udover

sæsonprægede årsager er der nogle dage på ugen, der er mere attraktive at rejse

på end andre.

Til at predicte variationen i fly ankomst- og afgangtider i en lufthavn benyttes

historisk data fra Københavns Lufthavn. Der konstrueres altså en regressionsmo-

del til at predicte sandsynligheden for flyenes tilstedeværelse baseret på en uges

observationer i perioden 01.06.2017-08.06.2017 i Københavns Lufthavn. Den hi-

storiske data er kun for en uge og begrænser os derfor i at kunne kigge på, om

sæson kan have en indflydelse på forsinkelser.

Der laves således regressionsanalyse for at bestemme korrelationerne mellem

indikatorerne og responvariablen, som er ankomstforsinkelser i Københavns Luft-

havn. Ankomstforsinkelserne er den procentvise tidsforskel mellem den planlagte

og den faktiske ankomsttid. De indikatorer, der tages i betragtning er flyenes

oprindelsesdestination, hvilken dag på ugen der rejses og hvilket flyselskab der

flyves med.

Sandsynligheden for at flyet er tilstede ved den planlagte ankomsttid, altså

ved 0,0, ved indikatoren flyenes oprindelsesdestination, illustreres i figur 29. Til-

svarende ses sandsynligheden for, at flyet er tilstede i lufthavnen i forhold til dag

på ugen i figur 30.
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Figur 29: Kumulativ sandsynlighed for

tilstedeværelse i lufthavnen ved oprindel-

sesdestination.

Figur 30: Kumulativ sandsynlighed for

tilstedeværelse i lufthavnen i forhold til

ugedag.

Figurene viser således den observerede sandsynlighedsfordelig for ankomster

ved henholdsvis 7 populære oprindelsesdestinationer og de 7 ugedage. Det ses

tydeligt, at der ingen korrelation er mellem ugedagen, der rejses på og flyforsin-

kelse, da alle 7 ugedage ligger lige oveni hinanden grafisk. I forhold til oprindel-

sesdestination ses, at de brune fly, som har oprindelsesdestination i lufthavnen

i Amsterdam, har en tendens til, altså større sandsynlighed for, at være forsin-

ket i længere tid end fly fra de andre destinationer. Modsat har de lyserøde fly,

som har oprindelsesdestination i Heathrow Lufthavn i London, en større sand-

synlighed for at være tilstede i lufthavnen tidligere end den planlagte ankomsttid.

Udover disse små observationer ser korrelationen mellem ankomstforsinkelse og

oprindelsesdestination ikke ud til at være stor. Det samme gør sig gældende for

korrelationen mellem afgangsforsinkelse og oprindelsesdestination, se figur 35 i

bilag 3.

Af de betragtede er flyselskabet identitet den mest indflydelsesrige indikator.

Dette betyder, at flyforsinkelserne afhænger mest af hvilket flyselskab, der bliver

fløjet med, fremfor hvilken destination flyet kommer fra eller hvilken dag på ugen

det flyver på. Figur 31 viser den observerede sandsynlighedsfordeling for de 10

største flyselskabers ankomster i Københavns Lufthavn. Se figur 36 i bilag 3 for
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se de observerede sandsynlighedsfordelinger for tilstedeværelse ved afgang.

Figur 31: Den kumulative sandsynlighedsfordeling for tilstedeværelse i lufthavnen i forhold til

10 forskellige flyselskaber ved ankomster.

Flyselskabernes identitet vurderes som den mest indflydelsesrige indikator, da

der grafisk ses en større korrelation mellem sandsynligheden for, at flyets tilste-

deværelse afhænger af flyselskabet end de andre indikatorer. Figur 31 viser, at

den kumulative sandsynlighed for, at et fly er tilstede præcis til den planlagte

ankomsttid (altså ved 0,0) er eksempelvis 81% for det grønne flyselskab, hvor

den kumulative sandsynlighed kun er på 20% for det røde flyselskab. Der er en

variation på 61% procent, hvilket er højt. Det grønne flyselskab er Vueling, der

vurderes at være ret så præcis, hvorimod Icelandair er det røde flyselskab, som

vurderes til ikke at overholde den planlagte ankomsttid, baseret på historisk data

fra 01.06.2017-08.06.2017 i Københavns Lufthavn.
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Der ses en synlig korrelation mellem sandsynligheden for flyets tilstedeværelse

og flyselskabets identitet, men det kan diskuteres hvorvidt den er signifikant stor

nok til, at det skal medtages i modellen. Lufthavnen bør medtage indikatorene

i modellen, hvis det kan opveje de omkostninger og ressourcer, der er forbun-

det med at implementere varierende buffertider. Efter vores vurdering medtages

ingen af ovenstående indikatorer videre i modellen. Hvis vi forstiller os, at korre-

lationerne var højere, ville man i modellen og i den bindende bibetingelse skulle

implementere varierende passende buffertid ved valgte indikatorer. Eksempelvis

implementeres en højere buffertid ved nogle specifikke flyselskaber, der har større

sandsynlighed for at være forsinkede og skubbe planen. Der kan også argumen-

teres for, at hvis den historiske data havde været i en vinterperiode med dårlige

vejrforhold, sne, is og blæst, vil det være en periode, hvor ekstra buffertid kunne

implementeres på alle flyvninger.

Der fokuseres nu på at generalisere en smule. Det vil sige, der kigges på sand-

synligheden for et flys tilstedeværelse generelt i forhold til den planlagte tid, hvor

flyet skulle være i lufthavnen.

Ved hjælp af en regressionsanalytisk tilgang kan de kumulative sandsynlig-

hedsfordelinger for afgangs- og ankomstforsinkelse estimeres for hver flyvning.

Dette ses på figur 32. Ved at kombinere netop disse estimerede ankomst- og af-

gangsforsinkelses kumulative sandsynlighedsfordelinger med de planlagte ankomst-

og afgangstider, kan sandsynlighedsfordelingen for et flys tilstedeværelse på gaten

konstrueres, se figur 33. På figuren illustrerer den blå linje det planlagte tids-

interval, hvor flyet holder på gaten i lufthavnen. Den orange kurve viser den

kombinerede ankomst- og afgangsforsinkelsessandsynlighed, som altså bliver fly-

ets tilstedeværelsessandsynlighed på gaten.
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Figur 32: Kumulativ sandsynlighedsforde-

ling for et flys ankomst- og afgangsforsinkel-

se.

Figur 33: Et flys tilstedeværelsessandsyn-

lighed i forhold til den planlagte tilstedevæ-

relse.

På figur 33 er den blå linje som nævnt flyets planlagte tid på gaten. Tiden er

givet i procentvis tid og svarer til ca. 30 minutter. 30 minutter er den tid flyene

bestræber sig på at kunne være om en turn-around i Københavns Lufthavn, og der

er derfor som udgangspunkt brugt data fra en travl gate til figuren. Det viser sig,

at der kun er et enkelt tidspunkt, hvor flyet med 100% sandsynlighed er tilstede

på gaten i den planlagte tidsperiode. Desuden viser figuren, at sandsynligheden

for at ankomme til den planlagte ankomsttid er 75% og sandsynligheden for at

tage afsted til den planlagte afgangstid er 85%, hvilket er en del højere.

Udover at tage højde for tilstedeværelsessandsynligheden i forhold til imple-

mentering af forskellige buffertider, bør der overvejes, hvad sandsynligheden er

for, at der opstår overlap-konflikter ved en gate. Hvis den bindende betingelse

"To fly kan ikke tildeles samme standplads på samme tid" fjernes og erstattes

med en stokastisk betingelse, der gør betingelsen mere afhængig af sandsynlig-

hed, skal der sørges for, at sandsynligheden for gatekonflikter også implementeres.

Sandsynligheden for at en gatekonflikt opstår, bestemmes let ved at multipli-

cere sandsynlighederne for to flys tilstedeværelse på en gate på samme tid. Når et

fly f.eks. er planlagt til at skulle lette kl. 12.50 og har en 30% sandsynlighed for
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at blive 10 minutter forsinket, mens et andet fly er planlagt til at lande kl. 13.10

og har en sandsynlighed på 20% for at lande 10 minutter tidligere end planlagt,

hvad er så sandsynligheden for en overlap konflikt? Sandsynligheden for at de to

fly vil have en konflikt kl. 13.00 bestemmes ved 20% ⇥ 30% = 6%. Der er altså

6% sandsynlighed for, at de to fly overlapper hinanden.

Sandsynligheden for at flyene kommer i konflikt med hinanden benyttes i

implementeringen af den nye bindende betingelse, der beskrives i det kommende

afsnit.

7.2 Modelbeskrivelse

Den nye model med den nye bibetingelse forudsætter, at der modelleres med

tidsvinduer, såkaldte time slots. Årsagen til at det er nødvendigt at implemente-

re tidsvinduer i modellen, er for at vurdere om der kan holde flere fly på én gate.

Tiden deles derfor op i tidsintervaller på døgnet. Det vil sige, at den eksisterende

bibetingelse, der hævder, at to fly ikke kan holde på samme gate på samme tid,

kan omformuleres til, at to fly ikke kan holde på samme gate i samme tidsvindue.

Et tidsvindue angiver således et fast tidsinterval på døgnet. Døgnets 24 timer

inddeles altså i et antal tidsvinduer, hvor flyene kan optage gaten.

For at understøtte udviklingen af den robuste gate-tildelingsalgoritme som

Schaijk og Visser (2017) har lavet, arbejdes med en forenklet model, der kun

anser de mest grundlæggende strenge begrænsninger. Formuleringen bygger sta-

dig på en binary integer programming model, nu med tidsvinduer implementeret.

Nogle af variablene er gengangere fra den foregående gate assignment model. Ek-

sempelvis den binære beslutningsvariabel xijt. xijt er lig med 1, hvis fly i 2 F er

tildelt gate j 2 G, i tidsvindue t 2 K, og er 0 ellers.

Modellen beskrives som følgende:
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Omkostningsminimerende gate assignment model med robusthed

min
nX

i=1

mX

j=1

kX

t=1

cijxijt

Under bibetingelse af:

mX

j=1

sitxijt = 1 (1)

nX

i=1

sitxijt  1 (2)

sit · xijt+1 � sit+1 · xijt = 0 (3)

F = mængden af alle fly

G = mængden af alle standpladser

i 2 F = {1, ...,m} = et fly

n = antallet af alle fly

j 2 G = {1, ...,m} = en gate

m = antallet af alle standpladser

K = Mængden af alle tidsvinduer inden for tidshorisonten;

k = antallet af tidsvinduer

cij = omkostningen ved at tildele fly i til gate j i et enkelt tidsvindue

sit = binær tilstedeværelseskoefficient, der angiver, om flyet er planlagt til

at være til stede i lufthavnen i tidsvindue t (sit = 1) eller ikke (sit = 0).

Bemærk, at den ovenstående tilstedeværelseskoefficient er udarbejdet fra den

planlagte dagsplan med tidspunkter for ankomst og afgang.

Objektfunktionen minimerer omkostningerne forbundet med at tildele fly til

gates. Omkostningerne er på samme måde som tidligere afhængige af lufthavnens

præferencer. Begrænsning (1) sikrer, at når et fly er til stede i lufthavnen, er det
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tildelt en gate. Bibetingelse (2) er den afgørende bibetingelse i denne model, som

sikrer, at der kun kan tildeles et fly til en gate i et given tidsvindue t. Til sidst

sørger begrænsning (3) for, at et fly, der er tildelt til en bestemt gate i et bestemt

tidsvindue, ikke kan skifte til en anden gate i et efterfølgende tidsvindue. Dette

opnås konkret i bibetingelsen ved, at når et fly er tilstede ved gaten i to efterføl-

gende tidsvinduer (si,t = si,t+1 = 1) og tildeles gate j i tidsvindue t, vil det også

blive tildelt gate j i tidsvindue t+ 1.

Det næste step er at tilføje robusthed til modellen. For at skabe en robust gate

assignment, ændres som benævnt den deterministiske gate-begrænsning (2) ved

at inkorporere sandsynligheden for flyets tilstedeværelse. Dette gøres på en sådan

måde, at den forventede gate konflikt, eller overlappende sandsynlighed for, at to

fly er tildelt samme gate på samme tid, ikke må overstige en brugerspecificeret

grænseværdi.

Bibetingelse (2) erstattes af den nye stokastiske begrænsning:

nX

i=1

l(pit, r)pitxijt  1 (4)

hvor funktionen l(pit, r) er givet ved:

l(pit, r) =
p2it

r + p2it
(5)

Funktionen l(pit, r) kaldes en skaleringsfunktion og består af r, som er den maksi-

male tilladte overlapningssandsynlighed og pit, som er flyets tilstedeværelsessand-

synlighed for fly i i tidsvindue t. r er således den brugerspecificeret grænseværdi

som lufthavnen selv fastsætter.

Til at beskrive betydningen af ligning (4) og (5) laves et simpelt eksempel,

der involverer en enkelt gates begrænsning. Lad os antage, at 4 fly anses for at

være tildelt til gate j på tidspunkt t. Tilstedeværelseskoefficienterne sammen med

sandsynligheden for flyets tilstedeværelse, baseret på regressionsmodel forudsigel-

serne, er angivet i tabel 5 for de 4 fly.
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Tabel 5: Flytilstedeværelse i tidsvindue t for 4 fly

Fly 1 Fly 2 Fly 3 Fly 4

Fly tilstedeværelses koefficient sit 1 0 1 1

Fly tilstedeværelses sandsynlighed pit 0.77 0.25 0.56 0.44

Indledningsvis illustreres, hvordan den eksisterende bibetingelse (2) ser ud for

gate j i tidsvindue t. Det ses nedenfor, at begrænsningen tillader tildeling af højst

ét fly 1, 2, 3 eller 4 til gate j i tidsvindue t.

1 · x1jt + 0 · x2jt + 1 · x3jt + 1 · x4jt  1

Lad os nu antage, at denne begrænsning erstattes af den stokastiske begræns-

ning (4) og funktionen l(pit, r) sættes lig med 1. Den nye begrænsning ser dermed

ud som følgende:

0.77 · x1jt + 0.25 · x2jt + 0.56 · x3jt + 0.44 · x4jt  1

I ovenstående begrænsning er den binære tilstedeværelseskoefficient erstattet

med flyets tilstedeværelsessandsynlig nævnt i tabel 5. Det faktum, at begræns-

ningskoefficienternes tilstedeværelsessandsynlighed, er mindre end 1, kan resultere

i samtidig tildeling af mere end et fly til gate j i tidsvindue t. Eksempelvis til-

lader begrænsningen, at fly 3 og 4 potentielt tildeles samtidigt. Dette resulterer

i et overlap med en sandsynlighed på 0.56 x 0.44 = 0.2464. Modsat kan fly 1 og

2 ikke tildeles samtidig, da de tilsammen overskrider begrænsning på 1, selvom

sandsynligheden for en gatekonflikt for dette par er 0.77 x 0.25 = 0.1925, hvilket

er væsentlig lavere end det foregående par af fly. Dette er ikke optimalt og pro-

blematikken løses ved at benytte skaleringsfunktionen (5).

Ved benyttelse af netop skaleringsfunktionen sikres, at fly, der tildeles samti-

digt, ikke overstiger den brugerspecificeret værdi for maksimum tilladt overlap-

ningssandsynlighed, r. For at se det implementeret, kigges igen på vores eksempel.

Lad os nu antage, at den maksimalt tilladte gatekonflikt sandsynlighed er givet
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ved r = 0.12. Når r er kendt indsættes den og de angivne flys tilstedeværelses-

sandsynligheder fra tabel 5 i scaleringsfunktionen og dermed opnås følgende ny

begrænsning for gate j i tidsvindue t:

0.83 · x1jt + 0.34 · x2jt + 0.72 · x3jt + 0.62 · x4jt  1

Fra begrænsningen ses det tydeligt, at kun to fly potentielt kan tildeles samtidigt,

dvs. fly 2 og fly 4. Derefter følger det af tabel 5, at den predictede gatekonflikt

sandsynlighed for denne kombination er 0.25 ⇥ 0.44 = 0.11, hvilket faktisk er

mindre end den angivne maksimale tilladelige overlap grænseværdi på 0.12. Hvis

man sætter den tilladelige overlapværdi op til eksempelvis 0.15 opnås følgende

begrænsning i stedet:

0.80 · x1jt + 0.29 · x2jt + 0.68 · x3jt + 0.62 · x4jt  1

I dette tilfælde er en ekstra kombination blevet mulig, nemlig kombinationen

af fly 2 og 3. Denne kombination har en gatekonflikt sandsynlighed på 0.25 ⇥

0.56 = 0.14. Det kommer derfor an på, hvilken brugerspecificeret grænseværdi

lufthavnen ønsker at have i forhold til hvilke kombinationer, der kan tillades. I

det ovenstående eksempel vil en lufthavn naturligvis vælge den kombination af

fly til en gate med den mindste overlapsandsynlighed.

7.3 Fordele og ulemper ved varierende buffertider

I den originale gate assignment model, bliver alle fly behandlet på samme måde,

alle fly får samme buffertid, men ved den nye robuste gate assignment model,

bliver buffertiden for det enkelte fly bestemt ud fra sandsynligheden for flyets

tilstedeværelse og ud fra den tilladte maksimale sandsynlighed for overlap. Ved

at variere værdien af den tilladte maksimale sandsynlighed for overlap, opstår

der en klar fordel for lufthavnen, nemlig at de kan foretage en direkte afvejning

mellem (omkostnings)effektivitet og krav om robusthed i deres model. Hvis græn-

seværdien r sænkes, forbedres robustheden i den planlagte løsning. Det betyder

dog samtidig en lavere effektivitet, da omkostningerne kan stige, fordi man er
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nødsaget til at allokere fly til gates, som er mindre fortrukket.

Tilføjelse af robusthed vil desuden kun resultere i en reel forbedring i ro-

bustheden af gate planlægningen, hvis de predictede gatekonflikt sandsynlighe-

der varierer signifikant mellem et hvert par af efterfølgende fly. Hvis dette ikke er

tilfældet, vil en fast buffertid allerede føre til tilfredsstillende robuste løsninger.

Derfor er det ikke nødvendigvis en fordel at implementere varierende bufferti-

der, da det medfører en stor mængde arbejde og større kompleksitet i modellen.

Hvis gatekonflikt sandsynlighederne derimod varierer meget og eventuelt afhæn-

ger af nogle af de nævnte indikatorer såsom sæson og flyselskabets identitet bør

robustheden medføre signifikante bedre løsninger for lufthavnen.
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8 Konklusion

Afhandlingen har fokuseret på at skabe en effektiv planlægning til gate assign-

ment problemet for Københavns Lufthavn. En forståelse af de operationelle pro-

blematikker i lufthavnen er blevet skabt og årsagen til at netop gate assignment

problemet er aktuelt at belyse er blevet forklaret.

En effektiv planlægning kommer til udtryk ved en god brugbar gate assign-

ment model. En gate assignment model vurderes brugbar, hvis den tager højde for

lufthavnens forretningsmæssige mål og præferencer. En række assignment krav

og en række fordels- og omkostningsbetingelser blev derfor analyseret. De to bin-

dende betingelser er nødvendige for at skabe en løsning, hvor de obligatoriske

betingelser opretholder, at løsningen er brugbar i Københavns Lufthavn. Fordels-

og omkostningsbetingelserne er de vurderede præferencer, som Københavns Luft-

havn ønsker at overholde. Fordels- og omkostningsbetingelserne opretholdes i mo-

dellen gennem objektfunktionen.

En gate assignment model indenfor daglig planlægning blev designet med et

ønske om at minimere Københavns Lufthavns omkostninger forbundet med allo-

kering af fly til gates. Modellen blev konstrueret med den matematiske formule-

ring binary integer programming. Modellens virke blev afprøvet på et eksempel

med 7 fly og 3 gates, hvor binary integer programming metoden viste sig at være

effektiv. Via programmering i VBA fandt vi en omkostningsminimerende løsning

på 135 til eksemplet.

Det kan konkluderes, at binary integer programming er en anvendelig metode,

der finder en optimal løsning. Ulempen ved metoden er dog, at beregningstiden

kan være for lang ved komplekse problemer som gate assignment problemet. Løs-

ningsalgoritmer som metaheuristikkerne tabu search og genetisk algoritme har

derimod vist sig at være anvendelige til komplekse problemer. Vi viste i afsnit

5.5, at de effektivt kan benyttes som løsningsmetode til vores omkostningsmini-

merende gate assignment model.
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Det kan konkluderes, at en optimal taktisk planlægning er en vigtig del af

en effektiv overordnet planlægning. Den taktiske planlægning skal håndtere alle

opståede flyforsinkelser på dagen, hvorfor en analyse af gate re-assignment pro-

blemet var nødvendig.

Gate re-assignment modellen blev konstrueret med udgangspunkt i netværk-

steori og med et ønske om at minimere de samlede antal gateændringer. Multi-

commodity-network-flow modellen var brugbar som metode til re-assignment pro-

blemet og havde direkte fordele, som eksempelvis, at den bindende bibetingelse

(2) var naturlig repræsenteret med de forbindende kanter. Modellen tog dog bl.a.

ikke direkte højde for minimering af flyforsinkelser, hvilket muligvis ville have

optimeret planlægningen, da flyforsinkelserne medfører gateændringer.

Afslutningsvist blev der givet et bud på, hvordan en robust planlægning kon-

strueres. Robustheden blev implementeret i den omkostningsminimerende gate

assignment model ved at tilføje varierende buffertider. Buffertiderne bestemmes

ud fra historisk data om flyenes tilstedeværelse i lufthavnen.

Det kan konkluderes, at det er en fordel at implementere varierende bufferti-

der, hvis de predictede gate-konflikt sandsynligheder har en signifikant variation

mellem hvert par af efterfølgende fly. Hvis det ikke er tilfældet, vil de varierende

buffertider være for dyre og tidskrævende at implementere.

Overordnet er der i denne afhandling konstruereret en effektiv planlægning til

gate assignment problemet for Københavns Lufthavn. Planlægningen inkluderer

modeller indenfor daglig- og taktisk planlægning og en effektivisering af planlæg-

ningen ved implementering af robusthed.

De to andre mulige fremtidige betingelser nævnt i afsnit 5.2.3 kunne med

fordel implementeres i fremtiden i Københavns Lufthavn, da begge betingelser

kunne optimere lufthavnens fremtidige gate assignment model.
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Der forventes fortsat vækst i flyruter i fremtiden, hvilket medfører øget trafik

i lufthavnene. Gate assignment problemet bliver derfor sandsynligvis mere kom-

plekst med tiden. I denne afhandling er der taget udgangspunkt i, at Københavns

Lufthavn allerede har det nødvendige antal standpladser, men at de blot ønsker

at optimere brugen af dem. I fremtiden kunne man forstille sig, at de vil få mangel

på standpladser med udgangspunkt i den fortsatte vækst af flyruter. Det kunne

derfor være interessant for Københavns Lufthavn at udarbejde en simuleringme-

tode, der ud fra fremtidige prognoser, kunne bestemme det optimale antal gates,

der kræves for, at der ikke opstår kapacitets problemer i lufthavnen.
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10 Bilag

10.1 Bilag 1

Figur 34: Facts om Københavns Lufthavn 2017.

https://www.cph.dk/en/about-cph/press/news/2018/3/copenhagen-airport-invests-dkk-1.5-

billion-in-2017/

10.2 Bilag 2

Function FlyAllokering(Flynummer , FlySelskab , Ankomst , Afgang , OmkSAS , OmkNor ,

Omk)

Dim output(7, 0) As Integer

Dim Eoutput(7, 0) As Integer

Dim mulighed (2) As Integer

Dim Gate(6, 2) As Integer

Dim Flynr , IGate , Omkostning As Integer

mulighed (0) = 0

mulighed (1) = 1

mulighed (2) = 2
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For fly = 1 To 7

Gate(0, 0) = Flynummer(fly) ’Placer fly i i gate array

output(fly - 1, 0) = 1 ’Placer fly i endeligt output

For j = fly + 1 To 7 ’ænste fly

For n = 0 To 2 ’ænste gate

g = mulighed(n)

k = 0

Help = False

For m = 0 To 6

If Gate(0, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(0, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

ElseIf Afgang(Gate(k, g)) < Ankomst(j) Then

If Gate(k + 1, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(k + 1, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

ElseIf Ankomst(Gate(k, g)) > Afgang(j) Then

If Gate(k + 1, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(k + 1, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

Else

k = 0

End If

If k = 0 Then

Exit For

Else

End If

Next m

If Help = True Then Exit For

Next n

Next j

For j = 1 To fly - 1 ’ænste fly
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For n = 0 To 2 ’ænste gate

g = mulighed(n)

k = 0

Help = False

For m = 0 To 6

If Gate(0, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(0, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

ElseIf Afgang(Gate(k, g)) < Ankomst(j) Then

If Gate(k + 1, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(k + 1, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

ElseIf Ankomst(Gate(k, g)) > Afgang(j) Then

If Gate(k + 1, g) = 0 Then

output(j - 1, 0) = g + 1

Gate(k + 1, g) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

Else

k = 0

End If

If k = 0 Then

Exit For

Else

End If

Next m

If Help = True Then Exit For

Next n

Next j

’Omkostning

Omkostning = 0

For i = 0 To 6

If FlySelskab(i + 1) = "SAS" Then

IGate = output(i, 0)

Pris = OmkSAS(IGate) + Omk(IGate)
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ElseIf FlySelskab(i + 1) = "Norwegian" Then

IGate = output(i, 0)

Pris = OmkNor(IGate) + Omk(IGate)

End If

Omkostning = Omkostning + Pris

Next i

output(7, 0) = Omkostning

If Eoutput(7, 0) > output(7, 0) Or Eoutput(7, 0) = 0 Then

For i = 0 To 7

Eoutput(i, 0) = output(i, 0)

Next i

Else

End If

Erase output

Erase Gate

Next fly

For flybag = 1 To 7

Gate(0, 2) = Flynummer(flybag) ’Placer fly i i gate array

output(flybag - 1, 0) = 3 ’Placer fly i endeligt output

For j = flybag + 1 To 7 ’ænste fly

For n = 2 To 0 Step -1 ’ænste gate

k = 0

Help = False

For m = 0 To 6

If Gate(0, n) = 0 Then

output(j - 1, 0) = n + 1

Gate(0, n) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

ElseIf Afgang(Gate(k, n)) < Ankomst(j) Then

If Gate(k + 1, n) = 0 Then

output(j - 1, 0) = n + 1

Gate(k + 1, n) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

ElseIf Ankomst(Gate(k, n)) > Afgang(j) Then

If Gate(k + 1, n) = 0 Then

output(j - 1, 0) = n + 1
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Gate(k + 1, n) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

Else

k = 0

End If

If k = 0 Then

Exit For

Else

End If

Next m

If Help = True Then Exit For

Next n

Next j

For j = 1 To flybag - 1 ’ænste fly

For n = 2 To 0 Step -1 ’ænste gate

k = 0

Help = False

For m = 0 To 6

If Gate(0, n) = 0 Then

output(j - 1, 0) = n + 1

Gate(0, n) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

ElseIf Afgang(Gate(k, n)) < Ankomst(j) Then

If Gate(k + 1, n) = 0 Then

output(j - 1, 0) = n + 1

Gate(k + 1, n) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If

ElseIf Ankomst(Gate(k, n)) > Afgang(j) Then

If Gate(k + 1, n) = 0 Then

output(j - 1, 0) = n + 1

Gate(k + 1, n) = Flynummer(j)

Help = True

Exit For

Else

k = k + 1

End If
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Else

k = 0

End If

If k = 0 Then

Exit For

Else

End If

Next m

If Help = True Then Exit For

Next n

Next j

’Omkostning

Omkostning = 0

For i = 0 To 6

If FlySelskab(i + 1) = "SAS" Then

IGate = output(i, 0)

Pris = OmkSAS(IGate) + Omk(IGate)

ElseIf FlySelskab(i + 1) = "Norwegian" Then

IGate = output(i, 0)

Pris = OmkNor(IGate) + Omk(IGate)

End If

Omkostning = Omkostning + Pris

Next i

output(7, 0) = Omkostning

If Eoutput(7, 0) > output(7, 0) Or Eoutput(7, 0) = 0 Then

For i = 0 To 7

Eoutput(i, 0) = output(i, 0)

Next i

Else

End If

Erase output

Erase Gate

Next flybag

FlyAllokering = Eoutput

End Function
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10.3 Bilag 3

Figur 35: Afkomstforsinkelser og den kumulative sandsynlighedsfordeling for 7

forskellige destinationer

Figur 36: Afgangsforsinkelser og den kumulative sandsynlighedsfordeling for 10

forskellige flyselskaber
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