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1. Wstępny opis systemu. W bazie pracuje duża liczba maszyn tego samego 
typu. Każda z nich zbudowana jest z różnych podzespołów. W toku eksploatacji 
maszyny ulegają losowym uszkodzeniom. Naprawa maszyny polega na wymianie 
uszkodzonego podzespołu. Sprawny podzespół pobierany jest z puli rezerwowej, 
czyli z zapasu. Maszyna na okres wymiany jest wyłączona z eksploatacji i w tym 
czasie nie następują uszkodzenia innych jej podzespołów. 

Uszkodzony podzespół po wymontowaniu jest kierowany do warsztatu napraw-
czego, skąd, po doprowadzeniu go do stanu pełnej sprawności, przechodzi do 
zapasu. Warsztat naprawczy złożony jest z wyspecjalizowanych linii obsługi. Każdy 
typ podzespołu naprawiany jest w oddzielnej linii. Poszczególne linie mogą zawierać 
po kilka stanowisk roboczych do jednoczesnej naprawy kilku podzespołów. 

Uszkodzenia maszyn powodują straty gospodarcze, będące sumą następujących 
składników: 

- strat spowodowanych przestojami maszyn w czasie wymiany podzespołów, 
- strat spowodowanych dodatkowymi przestojami maszyn w wyniku chwilo-

wego wyczerpania rezerwy potrzebnych podzespołów; 
- kosztów utrzymania warsztatu naprawczego; 
- kosztów podzespołów znajdujących się w rezerwie; 
- kosztów utrzymania brygad dokonujących wymiany podzespołów. 
Wszystkie te składniki należy obliczać na jednostkę czasu. 
Załóżmy, że wymiany podzespołów przeprowadzane są bez opóźnień, to znaczy, 

że nie tworzy się kolejka maszyn czekających na wymianę. Przy tym założeniu 
całkowite straty zależą od następujących parametrów systemu obsługi: 

- liczby stanowisk roboczych w każdej linii obsługi; 
- liczby zapasowych podzespołów każdego typu. 
Interesujące nas zadanie polega na znalezieniu wartości parametrów, przy któ-

rych straty będą minimalne. 

2. Model matematyczny. Niech n oznacza liczbę eksploatowanych maszyn. Za-
łóżmy, że w każdej maszynie uszkodzenia typu i (awaria podzespołu i-tego typu) 
występują ze stałą intensywnością Ai, i = 1, 2, ... , I. Natychmiast po wystąpieniu 
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uszkodzenia odbywa się wymiana podzespołu, której czas trwania ~i jest zmienną 
losową o rozkładzie 

Uszkodzony podzespół i-:tego _typu, natychmiast po wymontowaniu z maszyny, 
kierowany jest do i-tej linii systemu obsługi warsztatu naprawczego złożonej z ri 
stanowisk roboczych. Na każdym stanowisku można jednocześnie naprawiać tylko 
jeden podzespół. Po zakończeniu naprawy podzespół przechodzi do zapasu. W sy-
stemie jest mi rezerwowych podzespołów i-tego typu. Czas naprawy podzespołu 
i-tego typu 'Y/i ma rozkład 

P{'YJ; < t} = G;(t). 

Jeżeli wszystkie stanowiska i-tej linii są zajęte, to nadchodzące nowe zgłoszenia 
tego typu oczek-ują w kolejce na obsługę. Gdy rezerwa i-tego typu jest wyczerpana, 
wówczas maszyna, w której ulegnie awarii i-ty podzespół, oczekuje na wymianę 
dotąd, aż jeden z podzespołów tego typu zostanie naprawiony. 

W prowadzimy następujące oznaczenia: 

C0 - straty spowodowane przestojem jednej maszyny w jednostce czasu; 
cli - koszt jednego zapasowego podzespołu i-tego typu (na jednostkę czasu); 
C2 iri+ C3 i - koszt utrzymania linii naprawczej i-tego typu złożonej z ri stanowisk 

roboczych (na jednostkę czasu). 
Składową C3 ; można w naszych rozważaniach pominąć jako nie mającą wpływu 

na optymizację. To samo dotyczy kosztu utrzymania brygad dokonujących wymiany 
uszkodzonych podzespołów. 

Pracę systemu obsługi będziemy rozpatrywali w warunkach stacjonarnych. Jeżeli 
nk oznacza prawdopodobieństwo stacjonarne tego, że w danej chwili k maszyn ma 
przestoje, to sumaryczna strata na jednostkę czasu (a dokładniej, jej składowa 
zależna od parametrów systemu) jest równa 

IJ I 1 

(I) </J = C0 .L knk+ L C1imi+ .L C2ir;. 
k=O i=l i=l 

Jak widać z (I), optymizacja sprowadza się w zasadzie do znalezienia prawdo-
podobieństw stacjonarnych n;. W najprostszym przypadku, gdy jest tylko jeden 
typ podzespołów (I = 1), a rozkłady F1 i G1 są wykładnicze: 

F1 (t) = I -e-vr, G1 (t) = 1-e-µt, 

wtedy zagadnienie sprowadza się do badania procesu markowskiego z przestrzenią 
fazową Q = {(i ,j) }, gdzie i jest liczbą maszyn w przestoju, aj liczbą podzespołów 
w naprawie. Jeżeli znajdziemy prawdopodobieństwa stacjonarne nii tego procesu, 
to prawdopodobieństwa ni znajdziemy przez sumowanie 
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Jednakże dla dużych n nawet w tym najprostszym przypadku nie potrafimy znaleźć 
jawnych wzorów na prawdopodobieństwa nii· Z drugiej strony, rozkłady czasu 
wymiany i czasu naprawy prawie nigdy nie będą nawet w przybliżeniu wykładnicze. 
Przy dobrej organizacji obsługi czasy te będą raczej zbliżone do stałych. Rozpo-
wszechnione wśród inżynierów przekonanie, że prawdopodobieństwa stacjonarne 
stanów wcale lub tylko w małym stopniu zależą od rozkładu czasu obsługi (w na-
szym przypadku od rozkładu czasu naprawy), w większości systemów jest błędne. 
Przyjęcie założenia o wykładniczym rozkładzie czasu obsługi zniekształciłoby istot-
nie rozwiązanie naszego zadania. Pójdziemy zatem inną drogą. Zachowując zało
żenie o dowolnych rozkładach czasów wymiany i remontu, przyjmiemy pewne 
inne, bardziej naturalne założenia dodatkowe i zbudujemy model przybliżony, który 
będziemy mogli zbadać do końca. 

3. Przybliżony model obsługi. Budując przybliżony model założymy, że: 
(I) średni czas bezawaryjnej pracy maszyny jest wielokrotnie dłuższy od .fredniego 

czasu obsługi (zamiana i naprawa); 
(U) średni czas naprawy jest kilkakrotnie dłuższy od .fredniego czasu zamiany; 
(III) liczby zapasowych podzespołów mi są odpowiednio duże, tak że przestoje 

maszyn spowodowane wyczerpaniem rezerwy są stosunkowo _rzadkie. 

Gdyby zapasy były nieograniczone, straty mogłyby być liczone oddzielnie dla 
każdego typu podzespołów. Zaniedbując nadzwyczaj rzadko występujący przypadek 
jednoczesnego wyczerpania rezerwy dwóch lub więcej typów podzespołów, także 
w przypadku skończonej rezerwy będziemy niezależnie obliczali straty dla każdego 
typu podzespołów, przyjmując 

Z uwagi na to, że czas wymiany podzespołów jest wielokrotnie krótszy od czasu 
bezawaryjnej pracy maszyny, strumienie uszkodzeń różnego typu są bliskie poisso-
nowskim. Ponieważ strumienie uszkodzeń poszczególnych maszyn sumują się, 

a liczba maszyn jest zazwyczaj duża, więc sumaryczne strumienie uszkodzonych 
podzespołów będą tym bardziej bliskie strumieniom poissonowskim. Łatwo obli-
czyć, że intensywność strumienia i-tego typu będzie 

(2) 

gdzie 

n A; 
A;o = -i+.A.T' 

W odcinkach czasu, gdy rezerwa jest wyczerpana, strumień się urywa. Wpraw-
dzie uszkodzenia występują dalej, ale uszkodzone podzespoły są zgłaszane do war-
sztatu naprawczego z opóźnieniem - w miarę napływu wyremontowanych bloków 
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do wymiany. W warsztacie tworzy się wtedy długa kolejka i ze względu na założenie 
(II) opóźnienia zgłoszeń niesprawnych podzespołów nie mają wpływu na pracę 
]inii naprawczej. 

Do systemu obsługi zatem poissonowski strumień niesprawnych podzespołów 
wchodzi z intensywnością (2). Czas przestoju maszyny z powodu uszkodzenia i-tego 
typu składa się z: 

- czasu na wymianę podzespołu; 
- czasu przestoju z powodu wyczerpania rezerwy. 
Przy przyjętych założeniach oba te składniki będziemy rozpatrywali oddzielnie. 

Średni przestój w jednostce czasu, spowodowany wymianą podzespołów i-tego 
typu, jest równy 

nkT 
A;oTi = r+I;.~· 

Przestoje spowodowane wyczerpaniem zapasu nie mają wpływu na czas wymiany. 
Uszkodzenia występują dalej, a tylko wymiana odbywa się z opóźnieniem. Odwrot-
nego wpływu, jak już wykazaliśmy, nie musimy brać pod uwagę. 

Aby wyznaczyć długość przestojów spowodowanych brakiem rezerwowyc~ pod-
zespołów, przyjmiemy następujący sposób postępowania. Zakładając, że strumień 
uszkodzonych podzespołów napływa do systemu obsługi bez zakłóceń, określimy 
stacjonarne prawdopodobieństwa hi, że w i-tej linii obsługi przebywa k podzespo-
łów. Gdy k > mi, wtedy m, podzespołów przebywa w warsztacie naprawczym, 
natomiast k-m, maszyn nie pracuje czekając na sprawny podzespół do wymiany. 
Stąd średni czas przestoju z powodu wyczerpania rezerwy i-tego typu jest równy 

a straty z powodu uszkodzeń i-tego typu obliczamy z wzoru 

nJ..,T; L <f>. = C0 -------·-+Co (k-m·)Pk·+C1·m·+C2·r·. 
I l+AT , I 1 1 I 1 1 

k>mt 

Łączne straty z powodu wszystkich uszkodzeń będą równe 

I 

(3) <I>= Co -/+~ft+ ~~]co L (k-m;)Pk;+ Climi+ C2;r;]. 
l = l k>mi 

Możemy teraz ściśle sformułować zadanie, którego rozwiązanie będzie, na mocy 
przedstawionego rozumowania, dostatecznie bliskie rozwiązaniu realnego problemu 
optymizacji systemu obsługi. · 

Do i-tego systemu obsługi, i = 1, 2, ... , I, złożonego z ri stanowisk roboczych 
o dowolnej dystrybuancie czasu obsługi G;(t) i z nieograniczoną liczbą miejsc 
w kolejce, wchodzi poissonowski strumień zgłoszeń o intensywności },io. Należy 
znaleźć takie parametry m;, ri> przy których strata (3) będzie minimalna. 
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Ponieważ 
I 

min</> = L min <Pi, 
i=l m1.r1 

więc problem sprowadza się do minimizacji strat w jednym systemie obsługi. Dla-
tego w dalszych rozważaniach pominiemy pierwszą część wyrażenia (3), która nie 
zależy od m; i ri, i we wzorze na <Pi opuścimy wskaźnik i przyjmując: 

G;(t) = G(t), Cu= Ct, C2i = C2. 
Ostatecznie więc zadanie sprowadza się do znalezienia minimum funkcji 

(4) <1>0 (m, r) = C0 L (k-m)Pk+C1 m+C2 r, 
k>m 

gdzie Pk jest prawdopodobieństwem stacjonarnym obecności k zgłoszeń w systemie 
obsługi masowej M /G jr. 

Minimum funkcji (4) można znaleźć w następujący sposób. Przy ustalonym r 
znajdziemy minimum funkcji (4) ze względu nam; niech minimum to będzie osiąg
nięte dla m = m0 (r). Następnie znajdziemy minimum funkcji <1>0 [m 0 (r), r] ze względu 
nar. 

Rozpatrzmy różnicę 

<P0 (m+ 1, r)-<1>0 (m, r) = C1 -Co LPk· 
k>m 

Różnica ta monotonicznie rośnie wraz ze wzrostem m, a dzięki temu punkt m0 = 
= m0 (r) wyznaczymy z warunku 

Jeżeli m0 jest duże, to można w przybliżeniu przyjąć, że 

(5) 

4. Przypadek r = l. W tym przypadku funkcja tworząca prawdopodobieństw 
stacjonarnych Pk wyraża się wzorem (patrz np. [2]) 

oo 

(6) ·p(z) = \.~ pkzk = (l -e)(l -z)<p(A0 -Aoz) 
~ <p(A0 -A0 z)-z o 

gdzie 
oo 

T0 = ~ tdG(t), <p(z) = ~ e-='dG(t). 
o 
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Z wzoru (6) tylko w wyjątkowych przypadkach udaje się uzyskać jawne wzory 
na prawdopodobieństwa Pb np. gdy G(t) = l -e-µ1

• Nam jednak prawdopodo-
bieństwa Pk są potrzebne tylko do znalezienia minimum funkcji <1>0 • W wyrażeniu 
(4) występują tylko prawdopodobieństwa Pk dla k > m. Wcześniej założyliśmy, że 
wyczerpanie rezerwy zdarza się bardzo rzadko, czyli że prawdopodobieństwa Pk dla 
k > m są bardzo małe. Dla przybliżonego rozwiązania naszego zadania wystarczy 
więc tylko asymptotyczne oszacowanie prawdopodobieństw Pb gdy k ~ oo. 

Załóżmy, że <p(A0 -A0 z) jest funkcją analityczną w pewnym kole lzl ~ R, we-
wnątrz którego (nie licząc punktu z = 1) istnieje jeden pierwiastek równania 

(7) 

Niech to będzie pierwiastek 

z= a, lal < R. 

Z twierdzenia Prinsheima (patrz np. [l]) i nierówności Pn ~ O wynika, że a > 1. 
Z wypukłości funkcji <p(A0 -A0 z) wynika, że pierwiastek z = a jest jednokrotny, 
a dzięki temu funkcja p(z) jest analityczna w kole lzl ~ R wszędzie z wyjątkiem 
punktu z = a, gdzie ma biegun jednokrotny. Jest wtedy 

Pk = - 1- \ p(z) dz= -res p(~~ - + - 1 - \ pJ~l dz 
21ti J zk+l z=a zk+i 21ti J zk+ 1 • 

lzj=l lzl=R 

Obliczając residuum i szacując ostatnią całkę, otrzymamy 

0-e)(l-a) -k 

Pk = ak[I+A
0

<p'(A.
0
-A

0
a)] +O(R ), 

skąd, dla dużego k, 

(8) 

gdzie 

A = (1-e)(l -a) 
1 + A0 <p' ( Ao - A0 a) · 

Zauważmy, że analityczne założenia przyjęte dla funkcji <p(z) są spełnione dla 
prawie wszystkich znanych rozkładów. Zauważmy jeszcze, że dla rozkładu wykład
niczego G(t) = 1 -e-µt asymptotyczna równość (8) będzie równością dokładną, 
przy czym 

a = - , A = J - (!, Pk = ( 1 - e) ek . 
(! 

W przypadku, gdy r = 1, minimum funkcji <1>0 musimy znaleźć tylko ze względu 
na m. Podstawiając do (4) r = 1 i oszacowanie (8), otrzymamy 

<!> ( I) C0 A om, = am-1(a-l)2 +C1m+C2. 
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Jak wynika z (5), minimum znajdziemy z równania 

A C1 
=-, am(I -1 /a) C0 

skąd 

C0 Aa I m0 = ln Ci(a-l) Ina. 

Funkcja <P0 w punkcie m0 przyjmuje minimalną wartość 

min<P0 = C1
1-+C1mo+C2. 

a-

77 

Aby ocenić błąd, jaki robimy przyjmując rozkład wykładniczy czasów obsługi, 
gdy w rzeczywistości rozkład ten nie występuje, porównamy dwa rozkłady 

{
o dla t ~ 1, 

G2 (t) = 1 dla l t > . 
Niech 

Ao = T = fł· 
Dla rozkładu wykładniczego pierwiastek równania (7) jest równy 

1 1 ai = 2, Ai = 2· 

Dla drugiego rozkładu deterministycznego pierwiastek a2 znajdujemy z równania 

skąd 

et<z-1) =z, 

5 
Ai = 3· 

Dla dużych k prawdopodobieństwa stacjonarne dla tych dwóch rozkładów będą 
miały przybliżenia asymptotyczne (w pierwszym przypadku dokładna równość) 

(1) - 1 
Pk - 2k+t ' 

(2) ,...., 5/3 
Pk ,...., (3,5)"' 

Różnica będzie zatem zasadnicza, a to pociągnie za sobą, że również minimalne 
wartości funkcji <P0 będą się znacznie różniły. 

W praktyce wygodnie jest aproksymować rzeczywisty rozkład G(t) rozkładem 
gamma, przyjmując 

µPtP-1 
g(t) = G'(t) ~ F(p) e-µt. 

Parametry piµ można łatwo oszacować na podstawie pierwszych dwóch momentów 

(BYJ)2 
p =----nr/' ErJ 

µ= DrJ. 

Równanie (7) dla rozkładu gamma przyjmuje postać 

[ ). ]-P 
l+µ- (1-z) =z. 

• 
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5. Przypadek r > I. Rozpatrując przypadek r > I, założymy wykładniczy roz-
kład czasu obsługi 

G(t) = l -eµ1• 

Prawdopodobieństwa stacjonarne dla k ~ r będą równe ([2]) 

rl [0 (/ rl+ 1 ]-i 
Pk = r! ,k-r ~ST+ r!(r-e) 

s=O 

Minimum funkcji <l>0 (m, r) ze względu nam osiągnięte jest w punkcie m = m0 (r) 
spełniającym równanie (5), które dla m ~ r przyjmuje postać 

gdzie 

Stąd 

oraz 

(9) 

( e) C1 B(r) - = --, 
r Co 

B(r) = 
~ (/ (!r+l 

r!(r-e) 6-=-! + ---,-
k=o k. r. 

m
0 

= In Co B(r) /in_':____ 
C1 I e 

f/Jo(mo, r) = C1 [ ---'-+In ~o B(r) / in!_] + C 2 r. 
r-e C.1 I (!_ 

Minimum funkcji (9) ze względu na r nie da się wyrazić w postaci jawnej. Można 
je obliczyć numerycznie, podstawiając pod r wartości 1, 2, ... , a następnie kolejno 
obliczając wartości funkcji f/J0 [m 0 (r), r]. Można udowodnić, że funkcja ta ma jedno 
minimum lokalne. Obliczenia można więc zakończyć w chwili, gdy po raz pierwszy 
otrzymamy 

f/Jo[mo(ro+ 1), ro+ 1] > f/Jo[mo(ro), ro]. 

W punkcie [m 0 (r0 ), r 0 ] będzie wtedy minimum funkcji f/J0 • 

7. Przypadek szybkiej naprawy. W praktyce często się zdarza, że średni czas 
naprawy jest wielokrotnie krótszy od średniego czasu bezawaryjnej pracy maszyny. 
Wtedy liczby zapasowych podzespołów nie muszą być duże. Ograniczając się do 
przypadku r = 1, udowodnimy następujące twierdzenie: 

Jeśli dla ustalonego rozkładu G(t) istnieje moment 

oraz A.0 --+ O, to 

(10) 

oo 

µk = ~ tkdG(t) < oo 
o 
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Dla dowodu wzoru (10) rozpatrzymy funkcję tworzącą (6): 

gdzie 
oo 

µs(),0 ) = ~ e-AotisdG(t). 
o 

79 

Pierwszych k współczynników rozwinięcia p(z) w szereg Taylora nie ulegnie zmianie~ 
jeżeli zamiast <p(A0 -).0 z) podstawimy 

Otrzymamy wtedy 

Rozważmy dalej 

skąd 

gdy J. 0 -+ O i s ~ k, 

co kończy dówód wzoru (1 O). 
Strata dla tego przypadku ma postać 

rf>o(m, I)= C0 L (k-m)Pk+C1 m+C2 ~ 
k>m 

+ im+l 
,...., C µm+l Ao C C 
,...., o (m+l)! + 1m+ 2, 

a minimum znajdujemy z warunku 

Podobne oszacowanie asymptotyczne można otrzymać dla r > I, jednak wtedy 
przybliżenie Pk ma bardzo złożoną postać, co uniemożliwia efektywne wykorzysta-
nie przybliżenia do wyznaczenia minimum straty. 
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8. Zakończenie. Przedstawione tu rozwiązania można bez istotnych zmian za-
stosować w sytuacji, gdy mamy do czynienia z maszynami różnych typów. Należy 
wtedy przyjąć różne wartości intensywności }•io. Ponadto należy uwzględnić zróż
nicowanie kosztów przestoju maszyn. W zasadzie rozwiązanie zadania nie ulegnie 
zmianie. Zadanie istotnie się jednak skomplikuje, gdy założymy, że uszkodzone 
podzespoły różnych typów kierowane są do jednego warsztatu naprawczego z ogra-
niczoną liczbą ogólnie dostępnych stanowisk obsługi. W tym przypadku strat nie 
można już obliczać oddzielnie dla każdego typu uszkodzenia. Ponadto wyłania się 
nowe zagadnienia optymalnego wyboru priorytetów różnych napraw. 
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