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Streszczenie: Artyku prezentuje analiz efektywnoci funkcjonowania systemu transportu
dyskretnego. Zaproponowano formalny model tego typu systemów uwzgldniajc aspekty
funkcjonalne i niezawodnociowe. Estymacja miar efektywnoci odbywa si z uyciem symulacji
Monte Carlo. Miara ta staje si take punktem wyjcia do okrelenia trzech poziomów zdatnoci
systemu – jako zdatnego, niezdatnego oraz pozostajcego w stanie krytycznym wobec realizowanych
zada przewozowych. Zaproponowane rozwizanie pozwala prognozowa efektywno systemu
w krótkim horyzoncie czasowym. Opisane podejcie zostao zweryfikowane analiz zachowania
rzeczywistego systemu transportu dyskretnego.
Sowa kluczowe: system transportu dyskretnego, stany krytyczne, symulacja Monte Carlo

1. WPROWADZENIE
Artyku podejmuje problem analizy systemów transportu dyskretnego – czyli systemów
transportowych, w których przemieszczanie towarów odbywa si pojazdami
o ograniczonej adownoci. Pojazdy te przewo adunki zgodnie z pewnymi reguami
dyspozycji [9], a same adunki maj okrelone – zunifikowane gabaryty i cechy
charakterystyczne – a tym samym ich wolumen mona opisa wartoci skalarn. Towary
przeznaczone do przewozu pojawiaj si w systemie w losowych chwilach i s obarczone
pewnym reimem czasowym ich dostarczenia do miejsca przeznaczenia [9][11][12].
Gówny nacisk zosta pooony na problem predykcji efektywnoci funkcjonowania
systemu w krótkim horyzoncie czasowym. Efektywno systemu jest mierzona
zaproponowanym wspóczynnikiem (1) – miar wolumenu adunków dostarczonych
o czasie – zgodnie z zaoonym planem dostawy [11]. Efektywno dziaania systemu jest
waciwa gdy warto miary nie jest nisza ni przyjty akceptowalny poziom. Na bazie
miary efektywnoci okrelamy system jako zdatny lub niezdatny do realizacji zada.
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W artykule proponujemy wprowadzenie stanu trzeciego – krytycznego – jako
przejciowego, granicznego wobec dwóch pierwotnych stanów zdatnoci [3][8].
Osignicie stanu krytycznego moe by traktowane jako sygna alarmowy do podjcia
pilnych dziaa zwikszajcych zasoby systemu transportowego [1].
Struktura artykuu jest nastpujca: rozdzia drugi prezentuje model systemu
transportowego. Kolejna cz jest powicona zagadnieniom mierzenia efektywnoci jego
dziaania. Przedstawiono przyjte podejcie symulacyjne analizy systemu oraz obrane
definicje miary efektywnoci. Rozdzia czwarty to dyskusja stanów zdatnoci zamknita
przykadem obliczeniowym realnego systemu transportu dyskretnego.

2. MODEL SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
Analizie poddano dyskretny system transportowy w którym towary transportowane s
przez flot pojazdów. Pojemnoci pojazdów wyraone s w dyskretnych jednostkach
pojemnoci nazywanych dalej kontenerami. System skada si z wzów (lokalizacji, gdzie
towar si pojawia lub dokd jest on przesyany) oraz pojazdów, które go przewo
pomidzy wzami. Pojazdy znajdujce si w ruchu musz by obsugiwane przez
operatorów (kierowców). Zasób kierowców jest ograniczony, a poszczególni kierowcy
przydzielani s do rónych pojazdów w miar potrzeb. Pojazdy przemieszczaj si zgodnie
z algorytmami dyspozycji, które okrelaj ich trasy i czstotliwoci kursowania.
Analizowany system skada si z [7]:
x zbioru wzów transportowych, wród których wyróniony jest wze centralny
(dyspozytorski), w tym w le rozpoczynaj si i kocz si wszystkie kursy;
x zbioru tras czcych wzy – trasy charakteryzowane s rozkadami losowymi czasu
potrzebnego na ich przebycie,
x zbioru pojazdów o okrelonych adownociach (wyraonych liczb kontenerów),
x zbioru operatorów pojazdów (kierowców),
x zbioru zlece transportowych (z okrelonymi wzami ródowymi i docelowymi),
x zbioru ekip remontowych.
Poszczególne elementy modelu mona krótko scharakteryzowa nastpujco [7]:
W zy i trasy: Wzy s to lokalizacje, w których pojazdy mog by przeadowywane.
Jeeli pojazd bezporednio przejeda od jednego wza do drugiego, to trasa przejazdu
okrela czas potrzebny na to. Czas ten jest zadawany rozkadem losowym,
odzwierciedlajcym zmieniajce si warunki ruchu. W wzach pojawiaj si losowo
zlecenia na przewóz towaru do innych wzów. W modelu wystpowanie zlece opisane
jest procesami losowymi. W systemie wystpuje jeden wze centralny, bdcy punktem
pocztkowym i kocowym wszystkich kursów.
Pojazdy: Pojazdy poruszaj si pomidzy wzami, odbierajc z nich towar
przeznaczony do dalszych wzów na ich kursie. Zakadamy, e pojazdy jednego typu
opisane s zbiorem jednakowych parametrów. W danej chwili pojazd jest
charakteryzowany nastpujcym stanem, w którym si znajduje: realizowanym kursem,
odlegoci od pocztku trasy, liczb przewoonych kontenerów.

Analiza efektywnoci systemu transportu dyskretnego z wykorzystaniem detekcji …

311



Pojazd moe by zaangaowany w realizacj wielu zlece równoczenie, przewoc
towar z rónych wzów. Pojazd jest w peni zaadowany, jeli obsugiwane w danej chwili
zlecenia przewozowe to umoliwiaj. Jeeli brak odpowiedniej liczby zlece, to pojazd
moe by czciowo zaadowany.
Operatorzy pojazdów (kierowcy): Przydzielani s do pojazdów, aby mogy one
realizowa usugi transportowe. Przydzia odbywa si w momencie opuszczania przez
pojazd wza centralnego. Praca operatorów regulowana jest przepisami dotyczcymi
dopuszczalnego czasu pracy. Operator moe w danej chwili bd odpoczywa po pracy,
czeka na przydzia pojazdu, kierowa pojazdem, albo mie obowizkow przerw
w pracy. Przydzielajc operatora do pojazdu uwzgldnia si jego limit czasu pracy tak, aby
w miar moliwoci nie musia jej przerwa w trakcie realizacji kursu.
Zlecenia transportowe: Zlecenia dotycz przewozu towaru w zunifikowanych
kontenerach. Dany kontener zawiera tylko jeden rodzaj przesyki, a kontenery przewoone
s pojazdami. Zlecenia transportowe okrelaj adresata i nadawc oraz gwarantowany czas
dostawy [11]. Pojazdy s wysyane do okrelonego miejsca przeznaczenia po
przekroczeniu okrelonego progu liczby kontenerów ze wspólnym adresatem. Do realizacji
przewozu wybierany jest ten pojazd, z grupy dostpnych, którego pojemno najlepiej
odpowiada wolumenowi zadania – czyli pojazd najwikszy, który moe by zaadowany.
W przypadku dostpnoci wielu pojazdów jednakowych – wybór z tej grupy ma charakter
losowy.
Ekipy remontowe: Ekipy s identyczne i nierozrónialne. Nie s przypisane do adnego
wza systemu, ani nie s przypisane do adnej trasy. Jedynym parametrem je
charakteryzujcym jest ich liczba. W biecej chwili obserwacji systemu moemy mówi
o liczbie ekip wolnych, albo o kolejce pojazdów oczekujcych na napraw.
Rozwaane s dwie gówne kategorie uszkodze wystpujcych w systemie. Pierwsz
kategori s normalne uszkodzenia wystpujce w trakcie eksploatacji systemu. W tej
grupie wyrónia si trzy sytuacje awaryjne:
x Uszkodzenia pojazdów, wystpujce zgodnie z rozkadem czasu do uszkodzenia. Pojazd
uszkodzony poddawany jest naprawie przez jedn z ekip remontowych. Pojazd
pozostaje uszkodzony przez czas bdcy sum czasu oczekiwania na ekip remontow
oraz czasu odnowy. Czas oczekiwania na ekip wynika z zajtoci ekip innymi
remontami, natomiast czas odnowy modelowany jest rozkadem losowym.
x Niezdolno do pracy kierowców: Kierowcy z rónych przyczyn, na przykad chorób,
czasowo nie mog realizowa swoich zada. Na potrzeby modelowania sytuacji
niezdolnoci do pracy kierowcy proponuje si rozrónienie trzech przypadków [6]:
 niezdolno krótka (1 do 3 dni),
 niezdolno typowa (3 do 10 dni),
 niezdolno duga (10 do 300 dni).
Dla kadej z tych kategorii przyjmuje si inny rozkad losowy wystpowania
absencji oraz rozkad czasu jej trwania.
x Przeszkody drogowe oraz zakócenia ruchu: Uwzgldniane s one bezporednio
w modelu dyskretnego systemu transportowego, poprzez dobór odpowiedniego
rozkadu czasu przejazdu trasy. Ze wzgldu na specyfik tych sytuacji awaryjnych,
stosowane rozkady mog mie charakter wielomodalny.
Cech charakterystyczn wymienionych uszkodze jest ich stosunkowo czste
wystpowanie i dua przewidywalno. Dlatego moliwe jest przeciwdziaanie ich
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skutkom, poprzez dobór odpowiednich redundancji (utrzymywanie dodatkowych
pojazdów i operatorów, nadmiarowo czasowa w planowaniu tabel kursowych, itp.).
Drug kategori uszkodze jest wystpowanie sytuacji kryzysowych, bardzo mao
prawdopodobnych, natomiast bardzo znaczco zakócajcych dziaanie systemu.
Przykadami tej kategorii uszkodze s [11]:
x Równoczesna niedost pno wszystkich lub znaczcej cz ci pojazdów: Moe by
spowodowana rónymi, trudnymi do przewidzenia okolicznociami, takimi jak strajk
kierowców, sabota, klska ywioowa powodujca zniszczenie pojazdów lub zanik
dostaw paliwa. W rezultacie, system transportowy przestaje funkcjonowa przez
okrelony czas (kilka dni).
x Nieprzewidywalny gwatowny wzrost absencji kierowców: Moe by wynikiem np.
panujcej lokalnie epidemii, infekcji wirusowej, klski ywioowej. Powoduje, e
brakuje obsady do znaczcej czci pojazdów, przez co system pracuje przez pewien
czas ze znacznie obnion wydajnoci.
x Okresowy gwatowny wzrost liczby zlece transportowych: np. spowodowany upadkiem
innych, konkurencyjnych systemów transportowych w rejonie. Powoduje, e system nie
jest w stanie na bieco zrealizowa wszystkich zlece i powstaj znaczne opó nienia
w dostawach. Ma to oczywicie znaczenie tylko w systemach, w których nie jest
dopuszczalna odmowa przyjcia zlecenia.

3. ANALIZA EFEKTYWNOCI FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU
Analiza efektywnoci dziaania opisanego powyej systemu transportowego jest
realizowana z uyciem symulacji komputerowej jego zachowania w realnych warunkach
pracy. Efektywno jest oceniana stosown – zdefiniowan przez autorów – miar.

3.1. ZASADY SYMULACJI PROCESOWO-ZDARZENIOWEJ
Model system transportu dyskretnego opisany w poprzednim rozdziale trudno jest
bezporednio wykorzysta w praktyce uywajc do tego metod analitycznych [2]. Jedyn,
jak si wydaje, efektywn drog pozostaje symulacja komputerowa. Istniej róne techniki
symulacyjne, ich wykorzystanie uzalenione jest od zastosowanych modeli systemu.
Ogólnie techniki symulacyjne mona podzieli na: cige lub dyskretne, stochastyczne lub
deterministyczne, statyczne lub dynamiczne. Symulacja ciga bazuje na modelach
opartych o opisy w postaci równa róniczkowych, a otrzymywane wyniki maj posta
przebiegów cigych w czasie [4]. W przypadku symulacji dyskretnej, zmiany stanu
modelu nastpuj w okrelonych chwilach czasu. Ze wzgldu na opisany wczeniej model
dyskretnego systemu transportowego, ta technika musi by wykorzystana w tym
przypadku. Symulacja statyczna suy odnalezieniu rozwizania dla ukadu równa
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opisujcych system w stanie równowagi. Symulacja dynamiczna polega na próbie
znalezienia zmian stanu systemu w czasie. Modele stochastyczne opisuj system przy
pomocy zmiennych losowych o znanych rozkadach. Ich symulacja opiera si na
generatorach liczb losowych. Do symulacji stosuje si w tym przypadku metod MonteCarlo [5], polegajc na wielokrotnym symulowaniu zachowa systemu w podobnych
warunkach w celu otrzymania rozkadów wyników i ich parametrów urednionych.
W przypadku, gdy wykonamy dostatecznie duo powtórze otrzymamy odpowiednio
realistyczne rezultaty. Symulacja dziaania systemów dyskretnych moe by zrealizowana
na wiele sposobów: symulacja ze staym krokiem czasowym, symulacja zdarzeniowa,
symulacja rozproszona. Najodpowiedniejsz, jak si wydaje, technik przydatn dla
symulacji dziaania dyskretnego systemu transportowego jest symulacja zdarzeniowa.
Wymaga ona zdefiniowania zbioru zdarze, które dotycz poszczególnych elementów
systemu, obserwowanych w nastpujcych po sobie chwilach czasu. Jednoczenie bada si
wpyw pojedynczego zdarzenia na inne elementy caego systemu. Definicja ta musi
odzwierciedli elementy systemu na danym i wywaonym jednoczenie poziomie
szczegóowoci. Jeli liczba detali modelu zacznie rosn symulacja stanie si praktycznie
bezuyteczna z uwagi na zoono obliczeniow i du liczb parametrów niezbdnych
do ustalenia, by symulacja moga si wykona. Zbyt duy poziom szczegóowoci
skutkowa moe równie zbyt obszernym strumieniem danych wyjciowych, które
w praktyce uniemoliwi efektywne wyznaczanie miar opisujcych system. Zatem
ustalenie poziomu szczegóowoci jest zagadnieniem nie trywialnym i wymagajcym
kadorazowego dopasowania do oczekiwanych rezultatów. Prowadzona w ten sposób
symulacja systemu powinna odzwierciedli zachowanie si jego elementów skadowych
oraz sposób ich wspódziaania ze sob. Z uwagi na niezbdn analiz niezawodnociow
model systemu obejmuje take zdarzenia odpowiadajce uszkodzeniom i odnowie.
Algorytm symulacji polega na równolegym wykonywaniu procesów w poszczególnych
elementach systemu w pewnym przedziale czasu, od punktu pocztkowego (czasu
„zerowego”) przez cile okrelon dugo (czas trwania analizy). W systemie
wyrónione s zdarzenia. Ze zdarzeniem powizana jest chwila czasu okrelajca moment
jego wystpienia. Efektem zdarzenia jest zmiana stanu niezawodnociowo-funkcjonalnego
elementów systemu. Obsuga zdarze nastpuje w obiektach reprezentujcych
poszczególne elementy systemu. Obiekty dziaaj równolegle. Cykl ycia poszczególnych
obiektów polega na oczekiwaniu na wystpienia zdarzania dla niego przeznaczonego
i wykonaniu obsugi danego zdarzenia. Obsuga polega na wykonaniu zada zwizanych
z danym zdarzeniem (zmiana stanu elementów systemu) i ewentualnym wygenerowanie
nowego zdarzenia skierowanego do tego samego lub innego obiektu.

3.2. ZDARZENIA LOSOWE W SYMULATORZE
Jak ju wspomniano wczeniej, w procesie symulacji wykorzystywana jest technika
Monte-Carlo, polegajca na wielokrotnym symulowaniu przebiegu procesu a nastpnie
badaniu rozkadu otrzymanych wyników [5]. Wymaga ona okrelenia czasów trwania
poszczególnych czynnoci, w szczególnoci tych, których czas trwania jest
niezdeterminowany (losowy). Pewne czynnoci mog trwa przez czas o charakterze
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losowym, lecz ich czas trwania wynika z funkcjonowania systemu, s to: oczekiwanie na
najwczeniejsz chwil przyjazdu do wza; oczekiwanie w kolejce na rozadunek;
oczekiwanie w kolejce na zaadunek; oczekiwanie na ekip remontow. Pozostae
czynnoci maj czas trwania okrelony przez zadany proces losowy i czas ten nie jest
zwizany z innymi zjawiskami jakie zachodz w systemie, dotyczy to: czasu przejazdu
pojazdów; czasu zaadunku; czasu rozadunku; czasu do uszkodzenia pojazdu; czasu
naprawy pojazdu; czasu choroby kierowcy. W symulatorze odpowiednie odcinki czasu
wyznaczane s przy pomocy losowania z uyciem generatorów liczb losowych o zadanym
rozkadzie. Poza podstawow obsug zdarze obiekty reprezentujce punkty koncentracji
i centrum rozdzielcze posiadaj dodatkowo wykonywane procesy zwizane
z generowaniem kontenerów. Po jednym procesie dla kadego punktu docelowego. Cykl
ycia tego procesu jest bardzo prosty polega na losowym czasie oczekiwania, generowaniu
kontenera i dodawaniu go do magazynu (reprezentowanego przez kolejk) w danym w le.
Generatory wykorzystywane s do losowania czasu do wystpienia nastpnego zdarzenia
w systemie. Naturalnie, czas ten nie moe by ujemny. W przypadku generatora
wykadniczego jest to zagwarantowane waciwociami rozkadu. W przypadku rozkadu
równomiernego, ujemny czas moe wystpi przy bdnie zadanych parametrach rozkadu
(granicach przedziau równomiernoci) jest to wykrywane przez analizator danych
wejciowych. W przypadku generatora normalnego zawsze istnieje prawdopodobiestwo
wystpienia realizacji o wartoci ujemnej. Z tego wzgldu w symulatorze realizowany jest
generator rozkadu obcitego. W przypadku wylosowania wartoci ujemnej, wylosowana
liczba jest odrzucana i generowana nastpna.
Parametrami procesu symulacji s: liczba powtórze procesu symulacji N i czas
pojedynczej symulacji T. Dane dla procesu symulacji zapisywane s w pliku tekstowym
z wykorzystaniem specjalnie do tego celu opracowanego jzyka, uatwiajcego ich
redagowanie i edycj. Wyniki oblicze zapisywane s równie w pliku tekstowym
w formie penej lub zagregowanej. Wyniki symulacji przetwarzane s nastpnie przy
pomocy zewntrznych narzdzi w zalenoci od rodzaju przeprowadzanej analizy. Do
realizacji symulatora wykorzystano Framework [11] PRIME SSF. Jest to rodowisko
programistyczne pozwalajce na równolege symulacje oparte o zdarzenia i procesy.
Uywa ono autorskiego systemu wielowtkowego, który zosta specjalnie opracowany do
zadania symulacji. W porównaniu z bibliotekami wielowtkowymi ogólnego
przeznaczenia zuywa duo mniej pamici i charakteryzuje si krótkimi czasem
przeczania kontekstu. Bardzo dobrze nadaje si do symulacji systemów, które mog by
zamodelowane jako kolekcja obiektów komunikujcych si poprzez komunikaty.
Framework SSF pozwala na automatyczne mapowanie na wiele procesorów, pozwalajc
na symulacj równoleg w rodowiskach rozproszonych. SSF jest podstaw dla
popularnego symulatora sieci TCP/IP o nazwie SSF.Net.

3.3. MIARA EFEKTYWNOCI DZIAANIA SYSTEMU
Generalnie miar efektywnoci funkcjonowania systemu transportowego jest jego
zdolno do realizacji przewozów towarów w wymaganym reimie czasowym.
W analizowanym modelu przyjto ziarnist – kontenerow – struktur transportowanego
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medium. Tym samym kontener jest dostarczony terminowo jeli czas upywajcy od
momentu jego umieszczenia w systemie do momentu przekazania go do odbiorcy jest
krótszy od gwarantowanego czasu dostawy. Proponowan miar efektywnoci systemu jest
wspóczynnik terminowo dostarczonych kontenerów w 24-godzinnym odcinku czasu.
Niech zatem Nd(t) oznacza liczb kontenerów dostarczonych w czasie jednego dnia t oraz
Npd(t) – liczb kontenerów dostarczonych terminowo w cigu tych samym 24 godzin. Tym
samym efektywno systemu transportowego wyraona moe by nastpujco:
at

N pd (t )
N d (t )  1

(1)

Warto jeden dodawana w mianowniku wyraenia (1) jest zabezpieczeniem przed
deniem wspóczynnika do nieskoczonoci w przypadku zupenego zatrzymania procesu
przewozów – czyli sytuacji gdy nie dostarczono adnego kontenera w czasie prowadzenia
analizy dziaania systemu.

4. STANY KRYTYCZNE SYSTEMU
Okrelenie „krytyczny” – zwizane w pojciem „kryzysowy” moe oznacza punkt
zwrotny [2], bd istotn zmian stanu o charakterze nagym z punktu widzenia
funkcjonowania systemu [8]. Wydaje si, e znalezienie uniwersalnej definicji stanu
krytycznego moe by bardzo trudne lub wrcz niemoliwe. Wikszo podej
literaturowych próbuje okreli stan poprzez waony zestaw cech niezawodnociowych
i funkcjonalnych analizowanego systemu. Dla rozwaa prowadzonych w tym artykule
zdefiniujmy trzy stany: zdatny, niezdatny i krytyczny (graniczny). Celem do którego
dymy jest prezentacja metody pozwalajcej na predykcj zachowania systemu w krótkim
horyzoncie czasowym – rzdu kilku dni – w oparciu o biecy stan systemu opisany
wynikami jego wielokryterialnej analizy prowadzonej z punktu widzenia waciciela tego
systemu. Innymi sowy dokonujemy przewidywania najsensowniejszych kierunków
zarzdzania systemem, problemami jego utrzymania i konserwacji.

4.1. STAN SYSTEMU
Stan systemu St rozpatrywany w sensie funkcjonalnym na koniec kadego dnia t jest
opisany uporzdkowan trójk: liczb kierowców nk – którzy nie s chorzy, liczb
pojazdów np – które s w stanie sprawnoci oraz liczb kontenerów ulokowanych
w magazynach systemu nzk:
St = <nk, np, nzk>.

(2)
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4.2. STANY ZDATNOCI SYSTEMU
We wprowadzeniu do artykuu zaproponowalimy prób przypisania stanu
funkcjonalnego systemu transportu dyskretnego do jednego z trzech stanów zdatnoci:
zdatny, niezdatny, krytyczny. Przypisanie to bdzie warunkowane miar (1) opisan
w rozdziale 3.3. Dodatkowo stanie si ona wskazaniem do predykcji zachowania systemu
w krótkim – kilkudniowym – horyzoncie czasowym t. Zatem moemy powiedzie, e
system jest w stanie zdatnym jeli prawdopodobiestwo, e realizuje terminowo przewozy
– przy wspóczynniku efektywnoci (1) wyszym od zadanego poziomu w czasie t+t –
jest wiksze lub równe wartoci progowej  (3). System jest w stanie niezdatnym, jeli
prawdopodobiestwo, e nie wypenia zada przewozowych na zadanym poziomie
skutecznoci, w okrelonym horyzoncie czasowym jest wiksze lub równe wartoci
progowej  lecz wspóczynnik efektywnoci (1) jest mniejszy lub równy . We wszystkich
innych przypadkach mówimy o stanie krytycznym (3). Dla dwóch wartoci progowych
,   (0.5, 1) stan systemu St w dniu t okrelamy zatem nastpujco:
zdatny
krytyczny
niezdatny

§ N ( t  't )
·
! D | S t  nk , n p , n zk ! ¸¸
gdy T d Pr ¨¨ pd
© N d ( t't )  1
¹
§ N pd (t  't )
·
! D | S t  nk , n p , n zk ! ¸¸  T
gdy 1  T  Pr ¨¨
'

N
(
t
t
)
1
© d
¹
§ N pd (t  't )
·
d D | S t  nk , n p , n zk ! ¸¸
gdy T d Pr ¨¨
© N d ( t' t )  1
¹

(3)

5. ANALIZA PRZYKADOWEGO SYSTEMU
Analizie zosta poddany przykadowy system transportu dyskretnego wzorowany na
regionalnym centrum dystrybucji przesyek Poczty Polskiej we Wrocawiu. W skad
systemu wchodzi wze centralny zlokalizowany w Stolicy Dolnego lska i 22 wzy
podrzdne umieszczone w miastach poudniowo-zachodniej Polski. Dystanse midzy
wzami s rzeczywistymi odlegociami wzitymi z mapy drogowej. Intensywno
generacji kontenerów do wszystkich punktów docelowych wynosi 4,16 na godzin, co daje
4400 kontenerów do przewozu kadego dnia. Prdko pojazdów jest modelowana
rozkadem Gaussa ze redni wartoci 50 km/h i odchyleniem standardowym równym
5 km/h. redni czas zaadunku to 5 min. Rozpatrywane s dwa typy pojazdów –
o pojemnociach odpowiednio 10 i 15 kontenerów. redni czas do uszkodzenia pojazdów
(MTF) wynosi 20000. redni czas naprawy: 5 h – take opisany rozkadem Gaussa.
Modelowaniu podlega take dostpno kierowców – poprzez prawdopodobiestwo
wystpienia trzech typów niezdolnoci do pracy: krótka – 0,003; typowa – 0,001; duga –
0,00025. Testy wykonane s dla wartoci progowych = 0,95;  = 0,75 i okresu t = 2 dni.
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Liczba dostpnych kierowców wybieramy ze zbioru nk  (85, 120), liczba pojazdów
np  (40, 60) i liczba zmagazynowanych kontenerów nzk  (5000, 8000) (Rys. 1).

5.1. WYNIKI
Wyniki analizy przykadowego systemu transportu dyskretnego (Rys. 1.) mog by z
powodzeniem uyte jako wska nik waciwej decyzji managera. Jeli dzie pracy systemu
koczy si – jako wypadkowa liczby sprawnych pojazdów, dostpnych kierowców oraz
zmagazynowanych kontenerów – w grupie stanów krytycznych – znakowanych ‘+’
(Rys. 1.) – to mamy jednoznaczny sygna alarmowy dla kadry zarzdzajcej. Sygna ten
mówi, e w przecigu kliku najbliszych dni skuteczno funkcjonowania systemu spadnie
poniej zaoonych progów akceptowalnoci. Prawidowa reakcja powinna polega na
zwikszeniu zasobów systemu – liczby pojazdów i/lub kierowców [6].
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Rys. 1. Stany zdatnoci systemu w funkcji liczby kierowców, liczby pojazdów, liczby kontenerów:
‘o’ – system zdatny, ‘*’ – system niezdatny, ‘+’ – system w stanie krytycznym
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6. PODSUMOWANIE
W artykule zaprezentowano formalny model systemu transportu dyskretnego
obejmujcy aspekty niezawodnociowe, funkcjonalne oraz czynnik ludzki.
Zdefiniowano miar jakoci funkcjonowania tego systemu i na jej podstawie
wyznaczono stany jego zdatnoci ze szczególnym uwzgldnieniem stanów krytycznych.
Miara staa si take podstawowym czynnikiem krótkoterminowej predykcji zachowania
si systemu i moliwoci podjcia stosownych rodków zaradczych by jako jego
dziaania nie znalaza si poniej akceptowalnego poziomu. Tym samym zaproponowane
podejcie pozwala oceni wpyw lokalnych zmian w systemie na jego globalne
zachowanie, oszacowa nowy punkt pracy systemu po wzrocie lub redukcji jego
obcienia zadaniami przewozowymi i precyzyjnej wykrywa sabe punkty jego biecej
konfiguracji.
Artyku powsta w ramach Projektu Badawczego Narodowego Centrum Nauki
Nr N N509 496238 realizowanego w latach 2010 – 2013.
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DISCRETE TRANSPORTATION SYSTEMS EFFICIENCY ANALYSIS
USING CRITICAL STATES DETECTION
Summary: The paper presents the analysis of discrete transportation systems efficiency. The formal model
of the transportation system is presented. It takes into consideration functional and reliability aspects. Monte
Carlo simulation is used for estimating the system quality metric. The quality of the system is assessed in
three levels, as: operational, critical and failed. The proposed solution allows to predict the system quality
within the short time horizon. The paper includes numerical results for real mail distribution system.
Keywords: discrete transport system, critical state, Monte Carlo simulation

