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W poszukiwaniu możliwości zwiększenia wielkości produkcji i obniżki kosztów 

wytwarzania, przedsiębiorstwa przemysłowe rozwijają procesy koncentracji, specja

lizacji i kooperacji wewnętrznej - międzyzakładowej. Stwarza to konieczność korzy

stania z transportu kooperacyjnego, który staje się integralną częścią procesu pro
dukcyjnego. Koszty transportu kooperacyjnego wpływają na efektywność gospodarowa
nia przedsiębiorstw ponieważ ich udział w kosztach produkcji może sięgać do 

kilkunastu procent i stale wzrasta. W związku z tym konieczne staje się ustalenie 
takich parametrów transportu kooperacyjnego, przy których koszty produkcji osią

gać będą wartości minimalne, przy równoczesnym zapewnieniu możliwie dużej nieza

wodności i efektywności funkcjonowania układu powiązań kooperacji wewnętrznej 

międzyzakładowej. 

Przedsiębiorstwa przemysłu meblarskiego są typowym przykładem przedsiębiorstw 

o rozwiniętym układzie powiązań kooperacji międzyzakładowej. W przedsiębiorstwach 
tych optymalizacja transportu kooperacyjnego stanowi jeden z istotnych elementów 

optymalizacji całości procesu pnodukcyjnego, zwłaszcza w warunkach zwiększania 

ekonomicznej samodzielności ich gospodarowania. 
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody optymalizacji struktury 

przewozów produktów kooperacji międzyzakładowej dla układu transportu promieniowe

go i obwodowego oraz metody wyboru optymalnego środka transportowego w ramach 

istniejącego układu lokalizacji kooperantów w wielozakładowym przedsiębiorstwie 

przemysłu meblarskiego. Weryfikacja opracowanej metodyki przeprowadzona została 

przy wykorzystaniu danych ewidencyjnych uzyskanych w Swarzędzkich Fabrykach Me

bli składających się z 8 zakładów, wśród których w 4 zlokalizowane są przyrzynał

nie - jako bazy kooperacyjne. 
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METODA OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW KOOPERACYJNYCH W UKŁADZIE PROMIENIOWYM 

Przedstawiona metoda optymalizacji struktury przewozów w ramach międzyzakła

dowych powięzań kooperacyjnych opiera się na zasadach programowania liniowego. 

W tym celu zastosowano metodę Simplex, przy czym ze względu na charakter zagad
nienia zaadaptowano algorytm transportowy [6, 11]. Przed przystępieniem do kon
struowania modelu optymalizacyjnego wprowadzono następujęce założenia wejściowe, 

które zadecydowały o formie matematycznej modelu: 

1) zakłada się, że w transporcie międzyzakładowym wykorzystuje się wyłęcznie 

jednorodny typ środka tranportowego, 

2) przyjmuje się, że w transporcie międzyzakładowym stosowane sę wyłęcznie 

znormalizowane palety jednego typu, 

3) przyjmuje się tylko jedno kryterium oceny podjętej decyzji, którym jest 
łączny koszt transportu wszystkich kooperowanych produktów, 

4) koszty transportu sę proporcjonalne do odległości, 

5) przyjmuje się, że w transporcie międzyzakładowym przewozy realizowane są 

w układzie promieniowym (ładunki przewożone są z kilku punktów nadania do kilku 
punktów odbioru), 

6) zakłada się niezmienność wielkości podaży i popytu w badanym okresie, 

7) zakłada się jednomianowość kooperowanych produktów, 

8) zakłada się pełne wykorzystanie ładowności środków transportowych. 

Zbudowany na podstawie przyjętych założeń model decyzyjny można przedstawić 

w formie czterech grup równań określających: 

a) funkcję kryterium 

- w postaci ogólnej 

m n 

K = L L qij xij • min 
i=l j:l 

- w postaci szczegółowej 

b) warunki ograniczające dla kooperantów czynnych 

- w postaci ogólnej 

n 

L, xij ~ ai 
j=l 

(i= 1, 2, ... , m; j = 1, 2, ... , n) 

(1) 

(2) 

(3) 
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- w postaci szczegółowej 

c) warunki ograniczajęce dla kooperantów biernych 

- w postaci ogólnej 

m 

L xij = bj 
i=l 

- w postaci szczegółowej 

d) warunki bazowe 

gdzie: 

(i 1, 2, ... , m; j 1, 2, ... , n) 

+ X = b mn n 

(i 1, 2, ... , m; j 1, 2, ... , n) 

K - łęczny koszt transportu wszystkich kooperowanych produktów, 

qij - kmszt jednostkowy przewozu na trasie z i-tego do j-tego zakładu, 

xij - wielkość przepływu z i-tego do j-tego zakładu, 

ai - zdolność produkcyjna i-tej bazy kooperacyjnej, 

bj - planowane zapotrzebowanie na produkty kooperacyjnej-tego zakładu, 

m - liczba zakładów kooperantów czynnych, 

n - liczba zakładów kooperantów biernych. 

18.5 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Aby przedstawiony model miał rozwięzanie, powinien zostać spełniony warunek 

zbilansowania zdolności produkcyjnej wszystkich kooperantów czynnych oraz zapo

trzebowań na produkty pochodzęce z kooperacji międzyzakładowej dla wszystkich za

kładów wchodzęcych w skład przedsiębiorstwa, czyli: 

(i= 1, 2, ... , m; j 1, 2, ... , n) (8' 
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W przypadku zagadnienia niezbilansowanego wprowadza się tzw. fikcyjnego do

stawcę lub odbiorcę o wielkości produkcji lub zapotrzebowania równej różnicy nie

zbilansowania, przyjmując że koszt jednostkowy transportu między fikcyjnym dostaw

cę lub odbiorcę a wszystkimi zakładami przedsiębiorstwa jest równy O. 

W pracach weryfikacyjnych zastosowano do rozwiązania modelu formę algorytmu 
transportowego opisaną w literaturze pod nazwę algorytmu Forda-Faulkersona [4, 8, 
10, ll]. Algorytm ten umożliwia sporządzenie takiego planu przewozów produktów 

kooperacyjnych, który będzie spełniać warunki ograniczające opisane równaniami bi

lansowymi (3 i 5 lub 4 i 6) oraz warunki brzegowe (7), przy optymalizacji funkcji 

kryterium opisanej równaniem _(l lub 2). 

METODA OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW KOOPERACYJNYCH W UKŁADZIE OBWODOWYM 

W zaprezentowanym poprzednio modelu decyzyjnym przyjęto założenie, że trans
sport odbywa się przejazdami promieniowymi. Jest to najczęściej stosowany układ 

organizacyjny przewozów w kooperacji międzyzakładowej. W praktyce stosuje siętak

że układ transportu obwodowego . Polega on na tym, że środek transportowy objeżdża 

kolejno wszystkie zakłady przedsiębiorstwa, realizując podczas cyklu przewozowego 

założone zadania transportowe. 

Ze względu na niemożność zastosowania tradycyjnego modelu dla przewozów pro
.mieniowych i niedoskonałości stosowania modelu op,artego na tzw. zagadnieniu komi

wojażera [12], zaistniała potrzeba stworzenia nowego modelu i algorytmu jego roz
wiązania. Przy opracowaniu modelu posłużono się elementami kilku teorii matema

tycznych, zwłaszcza programowania liniowego, programowania całkowitoliczbowego, 

teorii grafów itp. [1-3, 5, 12-13]. 

Przy budowie modelu dla układu transportu obwodowego przyjęto założenia wstęp
ne (1-4 oraz 6-8) ustalone dla układu transportu promieniowego. W miejsce założe
nia przejazdów promieniowych przyjęto przejazdy obwodowe jednokierunkowe, stale 

po tej samej trasie, przez wszystkie zakłady wchodzące w skład przedsiębiorstwa. 
Decyzyjny model matematyczny optymalizacji przewozu ładunków w układzie trans

portu obwodowego można zapisać w podobniej formie, jak dla warunków transportu 

promieniowego. Równania bilansowe określające warunki ograniczające dla kooperan

tów czynnych i dla kooperantów biernych można zapisać w formie identycznej, jak 

w modelu układu promieniowego (3 i 5 lub 4 i 6). Również warunki bazowe przyjmu

ję formę identyczną (7). Zmiana założeń układu organizacji transpIDrtu powoduje 

zmianę funkcji kryterium na następujęcę postać: 

K = <" · ~ • min, (9) 

gdzie: 
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°' - łęczna wielkość przepływu na najbardziej obciężonej trasie wchodzęcej w skład 

cyklu transportowego, 

~ - łęczny koszt transportu jednostki produktu będęcego przedmiotem kooperacji 

w całym cyklu transportowym w określonej sekwencji tras przewozowych. 
Oznacza to, że: 

m '(-1 

°"=max L L x00 c,r= 1, 2, ... , m; Ó=Ó + 1, o+ 2, ... , ?f- 1) oo) 
f =l O=Ó+l 

gdzie: 

x(
0

- wielkość przepływu z zakładu 'Ó do zakładu O, 
'( - symbol zakładu kooperanta czynnego, 

0-1 - symbol zakładu poprzedzajęcego bezpośrednio kooperanta czynnego';(, w okreś
lonej sekwencji tras przewozowych, 

D - symbol zakładu, dla którego odbywa się badanie wielkości przepływów na tra

sie za zakładem, 

Ó+l - symbol następnego zakładu za zakładem ó, dla którego odbywa się badanie 
przepływu, 

J' 

~ = ~ Z qij 
?=Ó 

(i= 1, 2, ... , m; j = 1, 2, ... , n; n=ó,o+l, cf+2, ... ,ó) 

(11) 

gdzie: 

suma kosztów jednostkowych wszystkich tras składajęcych się na cykl 

transportowy z zakładu o, przez wszystkie zakłady i na powrót do za

kładu o. 
Przedstawiony model decyzyjny rozwięzuje się za pomocę algorytmu, który pozwa

la na ustalenie takiego planu przewozów międzyzakładowych, który spełniać będzie 

warunki ograniczajęce zapisane równaniami bilansowymi (3 i 5 lub 4 i 6) oraz brze

gowe (7) i jednocześnie będzie optymalizować funkcję kryterium określonę wzorem 
(9). 

Punktem wejścia do obliczeń jest uzyskanie macierzy rozwięzania dopuszczalne

go X
0 

z punktu wi.dzenia warunków ograniczajęcych (3 i 5 lub 4 i 6) i warunków 

brzegowych (7). Macierz X
0 
można uzyskać stosujęc różne metody, np. kęta północno

-zachodniego, potencjałów, itp. [9]. 
Poszukiwanie rozwięzania optymalnego ma charakter iteracyjna-krokowy. Proces 

obliczania składa się z kilku kroków, które powtarzaję się dla wszystkich teore

tycznie możliwych kolejności przejazdów między zakładami _ wchodzęcy~i w skład f przedsiębiorstwa. Spośród otrzymanych rozwięzań dla różnych sekwencji wybiera się 

t optymalnę kolejność przejazdów i wielkość ładunków. 

i 
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Kr ok 1. Obliczenie wielkości możliwych zmian w wielkości przewozów w .. •.. lJ 
na każdej z teoretycznie możliwych do zastosowania tras przewozowych oraz zesta-

wienie ich w formie macierzy W. Wielkość zmian oblicza się w następujący sposób. 
Ola badanego punktu xij wyszukuje się 3 punkty. 

a. Punkt xik' dla którego wartość przepływu jest największa, w którym znajdu

je się badany punkt. Poszukując punktu xik opuszcza się zawsze punkt badany xij 
oraz punkt, dla którego następują przewozy fikcyjne, jeżeli w wierszu istnieją ja

kiekolwiek punkty o wartości większej od zera, poza punktami xij i punktem prze

wozów fikcyjnych. Jeżeli w wierszu poza punktem xij oraz punktem przewozów fik
cyjnych wszystkie inne wielkości są równe zero, wówczas jako punkt xik przyjnuje 

się punkt przewozów fikcyjnych. 

b. Punkt xlj' dla którego wartość przepływu jest największa dla kolumny, w 
której znajduje się punkt badany. Poszukując punktu x1j opuszcza się zawsze punkt 

badany xij oraz punkt, dla którego następują przewozy fikcyjne, jeżeli w kolumnie 

istnieję jakiekolwiek punkty o wartości większej od zera, poza punktami xij i 

punktem przewozów fikcyjnych. Jeżeli w kolumnie poza punktem x1j oraz punktem 

przewozów fikcyjnych wszystkie inne wielkości sę równe zero, wówczas jako punkt 

x1j wybiera się punkt przewozów fikcyjnych. 

c. Punkt x1k o współrzędnych położonych na przecięciu się wiersza, na którym 

położony jest punkt x1j z kolumnę, na której położony jest punkt xik" 
Ola wyszukanych przepływów x.k oraz x1 . wybiera się ten przepływ, który ma 

- 1 J 
mniejszą wartość. Wartość ta wskazuje o ile można zwiększyć przepływ xij" O tę 

samą wartość można zmniejszyć przepływy na xik oraz x1j oraz zwiększyć przepływ 

x1k. Oznacza to, że: 

Kr ok 2. Określenie wielkości przepływów na trasach za wszystkimi zakła

dami kooperantami czynnymi. Wielkość przepływu et~ za i-tym zakładem kooperantem 
1 

czynnym oblicza się następująco: 

m f- 1 
I 

=L 
ó~l 

( -r= 1, 2, m;o=Ó+l,Ó+2, J"- l · ~i xt'o ... ' ... ' ' 
f=l i = 1, 2, m). ... , 

Kr ok 3. Wybór takiego kooperanta czynnego, dla którego w kroku 2 otrzy

mano największą wielkość przepływu ce.' i' czyli: 

et, = max ~ 'i (i = 1, 2, ... , m). 

Kr ok 4. Utworzenie zero-jedynkowej macierzy U, określającej wpływ ob

ciążenia poszczególnych tras przewozowych na wielkość przepływu na trasie najbar-
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dziej obciążonej w cyklu transportowym. Jeżeli trasa ij nie wpływa na wzrost ob

ciążenia trasy o największym przepływie wówczas uij = O, natomiast jeżeli trasa 
ij powoduje wzrost obciążenia trasy o największym przepływie wówczas uij = 1. 

Kr ok 5. Przypisanie wartości uij' uik' ulj' u1k dla przeplyllńw xij' 
xik' xlj' xlk' dla wszystkich przepływów znajdujących się w macierzy Xa· 

Kr ok 6. Zbudowanie macierzy F określającej wpływ możliwych zmian w wiel

kości przewozów na obciążenie trasy o maksymalnym przepływie. Poszczególne wiel

kości fij określa się w następujący sposób: 

gdzie: 

o • wij = O 

= o • a) wij I O A xij ~ Z0 A xik E Z0 A x1j E Z0 A x1k E Z0 

b) wij I O A xij E z1 /\ xik E z1 /\ xlj E z1 A xlk E Zł 

c) wij I o /\ xij E zł /\ xik E zo /\ xlj E zł /1. xlk € zo 

d) wij I o/\ xij E. zo /\ xik €.zł/\ xlj Ezo/\ xlk E zł 

e) wij I o/\ xij E zł/\ xik E zł/\ xlj € zo /I xlk €. zo 

f) wij f o/\ xij Ezo/\ xik Ezo/\ xlj E zł/\ xlk E zł 

wij • a) wij I O A xij E Zł A xik E Z0 A x1j E Z0 A x1k E Z0 

b) wij/ O/\ xij E Z0 A xik E Z0 /\ xlj E Z0 A xlk E Zł 

c) wij / O " xij E Zł /\ xik E Z0 /\ xlj E Zł /\ xlk E Zł 

d) wij / O A xij E Zł /\ xik E Zł /\ xlj E Z0 /\ xlk E Zł 

= -wij~ a) wij I O " xij t Z0 A xik c z1 " x1j E Z0 A x1k E Z0 

b) wij f o A xij E zł /I xik E zł A xlj E zł /\ xlk E zo 

c) wij f o /I xij E. zo Ą xik € zł A xlj E zł A xlk € zł 

d) wij f o I\ xij € zo /\ xik E zo /\ xlj E zł A xlk € zo 

= 2wij • wij / O A xij E. Zł A xik e. Z0 A xlj E Z0 A xlk E Zł 

=-2wij =::;> wij f O A xij E zo II xik E zł A xij c zł A xlk E zo 

fij - wpływ zmiany przewozów na trasie z i-tego do j-tego zakładu na wielkość prze
wozów przez najbardziej obciążony odcinek cyklu, 

Z
0 

- zbiór zer w macierzy U, 

Zł - zbiór jedynek w macierzy U. 

W tak otrzymanej macierzy F sprawdza się, czy występuję wartości ujemne wy

rażenia fij" Jeżeli w macierzy F nie ma wartości ujemnych, oznacza to, że otrzy-



188 A. MATUSZEWSKI, W. MEIXNER 

mane rozwiązanie w postaci przepływów ustalonych w macierzy X
0 

jest optymalne. Je

żeli w macierzy F znajduję się liczby ujemne oznacza to, że rozwiązanie w macie
rzy X

0 
należy poprawić na drodze postępowania iteracyjnego. W tym celu w macierzy 

F wyszukuje się tak~ trasę z i-tego do j-tego zakładu, dla której f . . wyrażająca -. . lJ 
się liczbę ujemnę ma największą wartość bezwzględną. W sytuacji takiej poprawia 

się rozwiązanie znajdujące się w macierzy X
0

, tworząc macierz x1 postępując w na
stępujący sposób: 

a) dla wybranej powyżej trasy z i-tego do j-tego zakładu określa się w macie

rzy X
0 

wielkość przepływu na trasach xij' xik' x1j oraz xlk' tworząc nowe wiel
kości przepływu, 

b) wielkość przepływów na trasach ij, ik, lj oraz lk zmienia się według wzo
rów: 

x!. x .. 
+ I fij I lJ lJ , 

xik = xik -1 fij I 
xij = xlj -1 fij I 
xik xlk + I fij I 

gdzie: 

xij' xik' xij• xik - poprawiona wielkość przepłvwu na trasie z i-tego do j-tego, 
i-tego dok-tego, 1-tego do j-tego oraz 1-tego dok-tego zakładu. 

c) macierz x1 powstaje przez wpisanie dla tras ij, ik, lj oraz lk obliczonych 

wartości xij' xik' xij• xik' a dla wszystkich pozostałych tras wielkości przepły
wów znajdujących się dotychczas w macierzy X • o 

Pu utworzeniu macierzy x1 staje się ona podstawę do wszczęcia ponownego postę-

powania krokowego zaczynając od kroku 1. W algorytmi e wykonuje się tyle iteracji, 

ile jest ich niezbędnych, aby w macierzy F znalazły się wyłącznie liczy nieujemne. 

Postępowanie opisane algorytmem wykonuje się dla wszystkich teoretycznie moż

liwych sekwencji tras cyklu transportu obwodowego. Dla wielozakładowego przedsię
biorstwa składającego się z m zakładów kooperantów czynnych oraz n zakładów koope

rantów biernych liczba teoretycznie możliwych kolejności przejazdu tras przewozo
wych g wyniesie: 

g = (n - l)! 

Z wszystkich g otrzymanych rozwiązań dokonuje się wyboru optymalnej sekwencji 

przejazdu tras, dla której łęczny koszt przewozu wszystkich produktów kooperacji 

międzyzakładowej obliczony według wzoru (9) przyjmie wartość minimalną, czyli: 

Km= min K 
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gdzie: 

Km - minimalny koszt spośród g przebadanych sekwencji tras przewozowych, 
K - całkowity koszt transportu obliczony według wzoru (9). 

189 

t-ETODA OPTYMALNEGO PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW TRANPORTOWYCH W PRZEWOZACH KOOPERACYJNYCH 

Przedstawione uprzednio metody umożliwiaję ustalenie optymalnej struktury prze

wozów w układzie kooperacji międzyzakładowej, przy założeniu jednego typu środka 

transportowego. W praktyce przewozy produktów kooperacji międzyzakładowej reali

zowane sę środkami transportowymi różnych typów (tzn. o różnybh ładownościach, 

różnych prędkościach, czasach za- i wyładunku) lub o różnym stopniu przystosowa

nia do przewozu pewnych produktów. W zwięzku z tym pojawia się problem dokonania 

przydziału posiadanych środków transportowych do planowanej (optymalnej) struktu

ry przewozów. W tym celu grupuje się wszystkie istniejęce trasy przewozowe w ma
cierz odległości przestrzennych D oraz ustala średnie prędkości dla posiadanych 

środków transportowych vij. Na tej podstawie buduje się macierz odległości czaso
wych T następujęco: 

(12) 

Założona średnia prędkość transportowa może być różna dla różnych środków 

transportu. W takim przypadku grupuje się je we.dług średniej prędkości, a następ

nie tworzy tyle macierzy T, ile będzie jednorodnych grup środków transportowych. 

Następnie dla istniejęcych środków transportowych określa się średni czas ich za

ładunku i wyładunku według wzoru: 

gdzie: 

tz - średni czas załadunku (lub wyładunku), 

q - ładowność środka transportowego, 

tq - jednostkowy czas załadunku (lub wyładunku). 

(13) 

Jednostkowy czas załadunku (lub wyładunku) może być różny w poszczególnych za

kładach przedsiębiorstwa, zależnie od istniejęcych w nich warunkach organizacyjno

-technicznych. 
Łęczny czas transportu w jednym cyklu przewozowym dla różnych grup środków 

transportowych na poszczególnych transach przewozowych ustala się według wzoru: 

s s s 

tp = L tz + L_t tw + L, tj, (i= 1, 2, ... , s), (14) 

i=l i=l i=l 



190 A. MATUSZEWSKI, W. MEIXNER 

gdzie: 

tp - łączny czas transportu w jednym cyklu przewozowym, 

tz - czas załadunku, 
tw - czas wyładunku, 
t. - czas przejazdu, 

J 
s - liczba tras składających się na cykl przewozowy. 

Przy wyborze środka transportowego zwraca się uwagę, aby spełniony został wa

runek ograniczonego funduszu czasu jego pracy, czyli: 

u 

(i 1, 2, ... , u), 

gdzie: 

td - dysponowany czas pracy środka transportowego w danym okresie, 
u - liczba cykli przewozowych w danym okresie. 

(15) 

Równocześnie środek transportowy spełniać powinien warunek maksymalnego wyko

rzystania ładowności. W tym celu oblicza się dla każdej trasy oraz każdej grupy 

stosowanych środków transportowych współczynnik postojów według wzoru: 

s s 

L_,tz +L,, tw 

w i=l i=l (i 1, 2, ... , s), (16) 

gdzie w - współczynnik postojów środka transportowego. 

Obliczone uprzednio dane szereguje się w następujący sposób: 

a) posiadane przez przedsiębiorstwo środki transportowe - według jednostkowe

go kosztu transportu, 

b) trasy (cykle przewozowe) - według rosnącego współczynnika postojów środka 

transportowego. 

Uszeregowanie to umożliwia optymalny z punktu widzenia kosztów transportu do

bór środków transportu do stosowanych tras przewozowych oraz ustalonej struktury 

przewozów. Kryterium wyboru oparto na założeniu, że im mniejszy jest jednostkowy 
koszt transportu danego środka transportowego, tym mniejszy powinien być współ

czynnik postojów dla tras, po których się porusza. 

Postępowanie związane z przeprowadzeniem przydziałów środków transportowych w 

przewozach kooperacyjnych sprowadzić można do 6 kroków. 

Kr ok 1. Wybór środka transportowego o najniższym jednostkowym koszcie 

transportu. 

Kr ok 2. Wybór trasy (cyklu przewozowego) o najniższym współczynniku po

stojów środka transportowego. 



METODA OPTYMALIZACJI PRZEWOŻENIA... 191 

Kr ok 3. Sprawdzenie ile kursów na wybranej trasie wykonać może środek 

transportowy w dysponowanym czasie pracy, czyli: 

(17) 

gdzie rij - liczba k~rsów na danej trasie (t'- należy do zbioru liczb natural
nych). 

K r o k 4. Sprawdzenie, czy przy liczbie kursów 'i: wykonana została cała 

niezbędna praca przewozowa xij' czyli: 

x .. ,..., lJ 
L,ij =-q-· (18) 

Kr ok 5. W przypadku, gdy środek transportowy nie wykorzystał w pełni 

swojego dysponowanego czasu pracy przy przewożeniu ładunków na trasie ij, przy

dziela się następną trasę o najniższym współczynniku postojów i powraca do kroku 1. 

Kr ok 6. Jeżeli środek transportowy wykorzystał w pełni swój limit czasu 

pracy, wówczas dobiera się kolejny środek transportowy o najniższym koszcie jed

nostkowym transportu i przechodzi do kroku 1. Obliczenia te wykonuje się do mo

mentu, w którym zostanie przeprowadzony rozdział zaplanowanych na dany okres za
dań w zakresie przewozów kooperacji międzyzakładowej. 

Przedstawiona metoda doboru środków transportowych dotyczy układu pranienio

wego. W układzie obwodowym wybiera się środki o najmniejszym jednostkowym koszcie 
transportu . 

UOGÓLNIENIA KOŃCOWE I WNIOSKI 

Przedstawione w pracy metody optymalizacji struktury przewozów produktów ko

operacji międzyzakładowej oraz metoda optymalnego przydziału środków transporto

wych w przewozach kooperacyjnych mogą być wkomponowane w system informacyjno-de

cyzyjny zarządzania w wielozakładowym przedsiębiorstwie o rozbudowanym układzie 

powiązań kooperacyjnych (w moduł sterowania transportem kooperacyjnym). 

Prezentowane modele decyzyjne pozwalają w sposób względnie prosty i jedno

znaczny optymalizować strukturę przepływów międzyzakładowej kooperacji dla układu 
transportu promieniowego i obwodowego. Opracowane jednokryteriowe modele decyzyj

ne umożliwiają zebranie kompletnych informacji co do kształtowania się kosztów 

transportu kooperacyjnego dla różnych wariantów międzyzakładowych przepływów ko-
' operacyjnych. Będą one przydatne w przypadku opracowywania założeń inwestycyjnych 
t, 
i budowy lub modernizacji baz kooperacji międzyzakładowej (np. przyrzynalni), gdyż 
w f umożliwiają określenie kosztów transportu dla poszczególnych rozwiązań lokaliza-
ti 
!i;, 
f. 

ł. 
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cyjnych. Przeprowadzenie obliczeń za pomocą modelu dla układu promieniowego i 

obwodowego umożliwia dokonanie wyboru tego układu organizacji przewozów, w którym 

łączne koszty transportu okażą się niższe. 
Zastosowanie metody wymaga przeprowadzania bieżącej aktualizacji parametrów 

wejściowych wykorzystywanych w obliczeniach optymalizacjnych. Każda zmiana w pla

nie produkcji u kooperantów biernych i czynnych powoduje konieczność ponowneg9 
przeprowadzenia obliczeń. W przypadku jednoczesnego stosowania różnych typów środ

ków transportu kooperacyjnego, aktualizacja modelu obejmować będzie rozbudowę wa

runków bilansowych, co spowoduje wzrost złożoności algorytmu obliczeń. 

W przyszłości wydaje się celowe ściślejsze powiązanie opracowanej metody opty

malizacji przewozów kooperacyjnych z metodą optymalizacji harmonogramów produkcji 
u kooperantów czynnych i biernych, jak również opracowanie metody optymalizacji 

przewozów kooperacyjnych w układzie mieszanym, tj. promieniowo-obwodowym. 
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B CT8T&e paCCM8TpHB810TCR BonpoCN OUTHMH38~H CHCTeM!,I BHyTpeHHbłX 
Koonep&THBHblX CBR3ett B MHOroqexOBOM npeAnpHRTHH Me6en&Hott npoMNmneH
HOCTH. Ilpe~CT8BAeHHNe M8TeM8THQeCKHe MO~ena OCHOB8HN H8 npHH~Hnax 
~HHettHoro nporpaMMHp0B8HHR H no3BOAR!OT MHHHMH30B8T& CTOHMOCTH KOOne
pa~OHHOrO Tp8HCnopT8 B MHOro~eXOBOM npe~npHRTHH Me6en&HOtt npOMNmne
HHOCTH. PaccMaTpHBaeTCR npo6neMa MHHHMH3aqHH CTOHMOCTett TpaacnopTa 
~XR CnY'laeB pa~HYCHoro H OKpyEHOro TpaHcnopTa, 8 T8K~e AnR HeO~HOpo
~HNX TpaacnopToB a no~6opa acnon&aye11oro TpaacnopTHoro cpe~CTBa K 
cnpoeKTHpOB8HHOtt 38paHee onTHM8~&HOtt CTpyKTYPN TpaacnopTOB. Peayn&
T8TN paCCM8TpHB8eMott pa60TN MoryT HCnon&30BNP8T&CR B MHOro~eXOBb!X 
npeAUPHRTHRX Ne6en&aott npOMblDineHHOCTH non&3Y!O~HXCR qeHTpaMH 3neKTpo
HHOA BLNBCTHTen&Hoff TeXHHKH. 

Andrzej Matuszewski, Wojciech Meixner 

METHOD OF OPTIMIZATION OF THE TRANSPORT 
OF INTERFACTORY COOPERATION PRODUCTS 

S u m m a r y 

The problem of optimization of the system of internal cooperation connections 
in many-factor works of the furniture industry is discussed in the paper. The 
presented mathematical models are based on the linear programming principles and 
allow to minimize the cooperative transport costs for the case of radial and cir
cumferential transport, transport of unequal goods and to select the applied trans
port means for preliminarily designed optimal structure of the transport. Thepres
ent work can be of use in many-factory enterprise of the furniture industry mak
ing use of the ECT centres. 


