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Problem optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej został postawiony jako zadanie optymalizacji 
wielokryterialnej z dyskretnymi, nieliniowymi funkcjami celu: minimalizacja czasu realizacji 
zamówie�, maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych, minimalizacja poziomu 
kooperacji. Algorytm optymalizacji wykorzystuje: metod� AHP, teori� systemów kolejkowych oraz 
dyskretn� symulacj� zdarzeniow�.  

 
1. Wst�p 
 
Informacja staje si� coraz wa�niejszym przedmiotem obrotu gospodarczego w Polsce i na �wiecie. 

Obserwuje si� tendencj� przechodzenia od gospodarki opartej na kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w 
której najwa�niejszymi s� informacja oraz technologie informatyczne. Gospodarka oparta na wiedzy jest 
rozszerzeniem idei gospodarki elektronicznej, któr� w dokumencie ePolska (2001) zdefiniowano jako 
,,produkcja, reklama, sprzeda� i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne''.  

 
Produkt oparty na wiedzy, istniej�cy w postaci cyfrowej, produkowany z u�yciem technologii 

informatycznych oraz dystrybuowany poprzez sieci teleinformatyczne nazwano produktem niematerialnym 
(Laroche i in. 2001; Korytkowski, Zaikin 2004). Spo�ród produktów niematerialnych mo�na wydzieli� klas� 
produktów, które mog� by� wytwarzane w systemach produkcji potokowej, jak na przykład: produkty 
poligraficzne, oprogramowanie, muzyka.  

 
W przedsi�biorstwie, tak zwanej starej gospodarki (opartej na kapitale), pojawia si� problem planowania 

zdolno�ci produkcyjnych. Ich niedobór powoduje wydłu�enie si� cyklu produkcyjnego oraz zwi�kszenie liczby 
opó	nie� w realizacji zamówie�. Z kolei jej nadmiar powoduje niepotrzebne zwi�kszenie kosztów 
funkcjonowania systemu produkcyjnego. W przedsi�biorstwie funkcjonuj�cym w gospodarce opartej na wiedzy 
te podstawowe zasady dalej s� prawdziwe, ale pojawiaj� si� nowe alternatywy np. Poprzez mo�liwo�� bliskiej 
kooperacji z innymi podmiotami �ycia gospodarczego, zwi�zane głównie z informatyzacj� na poziomie 
produkcyjnym. 

 
2. Sie� potokowej produkcji niematerialnej 
 
Cech� charakterystyczna systemów produkcji niematerialnej jest wieloproduktowo��. Oznacza to, �e dana 

sie� produkcyjna pozwala na wytwarzanie ró�nych produktów jednocze�nie.  
 
Z punkty widzenia całego ła�cucha produkcyjnego ka�dy jego w�zeł wytwórczy (stanowisko robocze) 

jest systemem kolejkowym. W literaturze opisane s� zasady współdziałania tych elementów (Filipowicz 1996; 
Gross, Harris 1998). Jednak�e rozwa�ania teoretyczne ograniczaj� si� tylko do prostych systemów, na przykład 
takich, w których strumienie wej�ciowe i czasy obsługi s� Markowskie. Wi�ksze mo�liwo�ci analizy daje 
symulacja komputerowa, pozwala ona na modelowanie w�złów o dowolnych strumieniach wej�ciowych i 
czasach przetwarzania (Banks i in. 2001; Law, Kelton 2000).  

 
Funkcjonowanie w�zła mo�emy opisa� jako: liczb� równolegle pracuj�cych serwerów oraz wielko�� 

bufora wej�ciowego. W przypadku linii produkcyjnej, gdy mamy do czynienia z jednostka sterowania operacj�, 
strumie� wej�ciowy jest potokiem operacji z poprzedniego w�zła wytwórczego oraz potokiem operacji po 
zako�czeniu kontroli, która wypadła niepomy�lne. Ka�da operacja lub partia operacji mo�e znale	� si� w potoku 
przypadkowo z powodu, na przykład, odmowy pracy sprz�tu w poprzednim w�	le wytwórczym. Z tego wynika, 
�e potok wej�ciowy trzeba traktowa� jako proces stochastyczny, w którym zdarzeniem jest pojawienie operacji, 
a moment pojawienia operacji na okre�lonym interwale czasu jest procesem stochastycznym. Analizuj�c 
dokładniej zakłada si�, �e to, co pojawia si� na wej�ciu systemu ma charakter strumienia, który mo�na mniej lub 
bardziej dokładnie opisa� przy pomocy jednego z rozkładów prawdopodobie�stwa. Te strumienie s� dyskretne. 
Stochastyczny charakter ma równie� czas, przez jaki zadanie jest przetwarzane w w�	le wytwórczym.  

 
 
 
 



3. Zało�enie zadania optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej 
 
Specyfik� przedsi�biorstwa potokowej produkcji niematerialnej jest praca na konkurencyjnym rynku oraz 

bliski kontakt z klientem, który mo�e wprowadza� zmiany do zamawianego wyrobu w trakcie procesu 
produkcyjnego. W zwi�zku z tym decydent zarz�dzaj�cy systemem produkcyjnym potokowej produkcji 
niematerialnej przy okre�laniu jego zdolno�ci produkcyjnej na poziomie planowania wydajno�ciowego, a wi�c 
ustaleniu liczby stanowisk roboczych oraz wielko�ci buforów wej�ciowych musi mie� na wzgl�dzie przede 
wszystkim dwa najwa�niejsze czynniki: utrzymanie jak najni�szych kosztów systemu produkcyjnego oraz jak 
najlepsz� obsług� klientów. Poziom jako�ci obsługi klienta mo�na mierzy� jako�ci� wytwarzanych wyrobów 
oraz czasem realizacji zamówienia, czyli szybko�ci� jego realizacji. Jako�� wytwarzanych wyrobów w znacznej 
mierze zale�y od czynników technologicznych i wdro�enia odpowiednich procedur zapewniania jako�ci, jak np. 
ISO 9001 i TQM. Na poziomie zarz�dzania wydajno�ciowego przez jako�� obsługi klienta jest to czas realizacji 
zamówienia, który mo�na skróci� poprzez oddanie cz��ci zada� do wykonania w ramach kooperacji. Zalet� tego 
rozwi�zania jest mo�liwo�� skrócenia maksymalnych czasów realizacji zamówie�, ale wi��e si� to z wy�szym 
kosztem realizacji takiego zamówienia oraz zmniejszeniem ilo�ci pracy, czyli obci��enia stanowisk roboczych, 
które do nas nale��. Dlatego decydent musi podj�� decyzje, co do akceptowalnego poziomu kooperacji, której 
niewielka skala pozwoli podnie�� poziom zadowolenia klientów, a z drugiej strony nie spowoduje znacz�cego 
zwi�kszenia przestojów stanowisk roboczych. Naczeln� jednak zasad� jest minimalizowanie potrzeby 
oddawania własnych zada� do realizacji na zewn�trz przedsi�biorstwa. 

 
W zwi�zku z powy�szym okre�lmy trzy cele cz�stkowe, którymi b�dzie si� kierował decydent 

zarz�dzaj�cy zdolno�ci� produkcyjna w potokowej produkcji niematerialnej: 
- Minimalny czas realizacji zamówie� 
- Maksymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych 
- Minimalizacja poziomu kooperacji 

 
3.1 Czas realizacji zamówie� 
 
Powstaje problem z wyliczeniem cyklu produkcji zamówienia, który nie jest prost� sum� czasów 

przebywania zada� w w�złach wytwórczych nale��cych do danego procesu technologicznego. Z tego powodu 
cykl produkcyjny zamówienia b�dzie wyliczany metodami symulacyjnymi z wykorzystaniem komputerowego 
modelu symulacyjnego danego przedsi�biorstwa produkcji niematerialnej.  

 
Czas obsługi zadania przez w�zeł wytwórczy, mo�na wyznaczy� w oparciu o teori� systemów 

kolejkowych. Na ten czas składa si� czas oczekiwania zadania w buforze wej�ciowym oraz czas obsługi przez 
serwer. Czas przebywania w systemie zale�y od czasu obsługi zlecenia, liczba serwerów oraz od wielko�ci 
bufora wej�ciowego. W ogólnym przypadku nie jest mo�liwe wyznaczenie wprost postaci funkcyjnej. Czas 
realizacji zamówienia b�dzie najdłu�szy w przypadku, gdy procesy produkcyjne b�d� liniowe i ka�dy z nich 
b�dzie si� składał ze wszystkich operacji technologicznych. W takim przypadku funkcja kryterialna ),( mNT  

b�dzie mie� nast�puj�c� posta�: �=
n

i
iii mNtmNT ),(),( . 

 
3.2 Obci��enie zasobów produkcyjnych 
 
Obci��enie sprz�tu b�dzie rozpatrywane na poziomie: w�złów wytwórczych. Je�li ułamek czasu, przez 

jaki i-ty w�zeł wytwórczy wykonuje prac� oznaczymy jako iρ , ]1,0[∈iρ , to czas, przez jaki nie pracuje ten 
w�zeł b�dzie równy iρ−1 . Warto�� t� nale�y pomno�y� przez ilo�� stanowisk roboczych iN , w które 
wyposa�ony jest w�zeł wytwórczy i koszt ich pracy. Kryterium dotycz�ce obci��enia sprz�tu dla jednego w�zła 
wytwórczego, w zwi�zku z powy�szym mo�na zapisa� jako: 

iiii Nu αρ )1( −=  
Dla całej sieci wytwórczej to kryterium b�dzie miało posta�: 
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gdzie: ki ,...,3,2,1=  jest indeksem w�zła wytwórczego, iα  jest współczynnikiem kosztu pracy i-tego stanowiska 
roboczego.  

 
 



3.3 Poziom kooperacji 
 
Dla ka�dego w�zła wytwórczego istnieje mo�liwo�� wyliczenia prawdopodobie�stwa jego zablokowania 

bP , czyli zaistnienia sytuacji nowe zadanie zostanie odrzucone z w�zła wytwórczego bez obsługi. bP  jest 
zale�ne, od czasu obsługi zlecenia, ilo�ci serwerów oraz od wielko�ci bufora wej�ciowego. Prawdopodobie�stwo 
wyst�pienia konieczno�ci kooperacji w danym w�	le wytwórczym nale�y nast�pnie wymno�y� przez 
współczynnik, który b�dzie okre�lał koszt jej realizacji 

iibii kPK λ= , 

gdzie: biP  - jest prawdopodobie�stwem wyst�pienia kooperacji w i-tym w�	le wytwórczym, ik  - jest kosztem 
realizacji operacji technologicznej wykonywanej w i-tym w�	le wytwórczym przez zewn�trzny podmiot w 
ramach kooperacji. Poziom kooperacji dla całej sieci b�dzie wypadkow� poziomów kooperacji na ka�dym z 
w�złów wytwórczych po uwzgl�dnieniu intensywno�ci obsługi w ka�dym z nich. 
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3.4 Ograniczenie bud�etowe 
 
Zmiana zdolno�ci produkcyjnej wi��e si� ze zmian� konfiguracji systemu produkcyjnego. W zale�no�ci 

od potrzeb mo�e zaistnie� sytuacja, gdy pojawi si� konieczno�� stworzenia nowego stanowiska roboczego lub 
te� rezygnacji z pracy niektórych stanowisk.  
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iN ′  - ilo�� stanowisk roboczych, w które ma by� wyposa�ony w�zeł wytwórczy po rekonfiguracji, iN  - ilo�� 

stanowisk roboczych, w które jest wyposa�ony w�zeł wytwórczy przed rekonfiguracj�, z
id  - jest kosztem 

nabycia jednego serwera, czyli stanowiska roboczego, do j-tego w�zła wytwórczego, u
id  - jest kosztem 

zrezygnowania z pracy jednego serwera b�d�cego cz��ci� j-tego w�zła wytwórczego.  
Koszt rekonfiguracji sieci produkcyjnej musi by� ni�szy lub równy bud�etowi D̂ , który został przydzielony z 
planu wy�szego poziomu na t� operacj�: DD ˆ≤  

 
 
3.5 Postawienie problemu optymalizacji wielokryterialnej 
 
Zadanie optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej systemu potokowej produkcji niematerialnej mo�na 

przedstawi� jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej w nast�puj�cej postaci. 
 
Przy zadanych: strukturze sieci produkcyjnej, parametrach procesów technologicznych i parametrach 

strumieni wej�ciowych. Nale�y obliczy� zdolno�� produkcyjn� ka�dego z w�złów (ilo�� równolegle pracuj�cych 
serwerów iN  i wielko�� bufora wej�ciowego im ). Zapewniaj�cych minimum ustalonych funkcji kryterialnych 
U , T  i K  na interwale optymalizacji. Pod warunkiem spełnienia ogranicze� na ilo�� serwerów, która musi by� 
wystarczaj�ca do obsłu�enia strumienia zgłosze� oraz na bud�et, który jest ograniczony. Zadanie przyjmie 
nast�puj�c� posta� funkcyjn�: znale	� minimum funkcji TmNKmNTmNUmNF )],(),,(),,([),( = , przy 

ograniczeniu: DmND ˆ),( ≤ . 
 
W celu znalezienia rozwi�zania optymalnego zastosowana zostanie metoda wa�onej funkcji celu (Ehrgott, 

Wiecek 2005). Jest to jedno z najbardziej popularnych podej��, które znajduje zastosowanie w bardzo szerokim 
zakresie problemów. Dla przedstawionego zadania optymalizacji wielokryterialnej globalna funkcja kryterialna 
przyjmie nast�puj�c� posta�: 

),(),(),(),( 321 mNKwmNTwmNUwmNG ⋅+⋅+⋅=  



gdzie iw , 3,2,1=i  s� wagami okre�laj�cymi wzgl�dn� wa�no�� poszczególnych kryteriów składowych. Przy 

czym >∈< 1,0iw  i 1=�
i

iw .  

 
Wagi odzwierciedlaj� opini� decydenta, co do wa�no�ci celów składaj�cych si� na globaln� funkcj� 

kryterialn�. Najprostszym sposobem uzyskania wag jest bezpo�rednie ustalenie ich przez decydenta. Niestety nie 
jest to zadanie proste, wynika to z ograniczenia percepcji ludzkiej. Praktyka pokazuje, �e decydentowi trudno 
jest okre�li� jednocze�nie wzajemn� wa�no�� wielu celów. Z tego powodu opracowano wiele metod, które 
ułatwiaj� okre�lenie preferencji decydenta. Efektywnym podej�ciem jest metoda AHP (Analytic Hierarchy 
Process) opracowan� przez Saaty'ego (Saaty 2005). 

 
Zalet� metody AHP jest mo�liwo�� jej zastosowania do problemów, które nie musz� by� mierzone w tych 

samych jednostkach. Tak jak jest to w opisywanym przypadku optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej, gdy 
kryterium dotycz�ce wykorzystania zasobów jest podawane w jednostkach pieni��nych, a kryterium dotycz�ce 
realizacji zamówienia w jednostkach czasu. Metoda AHP stosowana jest przy rozwi�zywaniu bardzo ró�nych 
problemów, jak podaje sam autor metody (Saaty 2005) była ona wykorzystana w ponad tysi�cu opracowa� 
naukowych. 
 
 

4. Charakterystyka zadania optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej 
 
Aby móc wykorzysta� wiedz� o charakterystykach w�złów wytwórczych w procesie optymalizacji 

zdolno�ci produkcyjnej niezb�dnym jest opracowanie funkcji, która b�dzie słu�yła do szacowania wpływu 
ka�dego z w�złów wytwórczych na globaln� funkcj� kryterialn� ),( mNG . Funkcja ),( mNG , jest funkcj� wielu 

zmiennych, które zgrupowane s� w dwu wektorach T
kNNNNN ],...,,,[ 321=  oraz T

kmmmmm ],...,,,[ 321= . 
Pary zmiennych },{ ii mN  s� parametrami jednego, i-tego w�zła wytwórczego. Wprowad	my funkcj� 

),( iii mNg , która b�dzie składa� si� z cz�stkowych funkcji kryterialnych w stosunku do jednego w�zła 
wytwórczego i b�dzie interpretowana jako funkcja oszacowania dla jednego w�zła wytwórczego 

),(),(),(),( 321 iiiiiiiiiiii mNkwmNtwmNuwmNg ⋅+⋅+⋅= . 
W zwi�zku z tym mo�na wprowadzi� funkcj� oszacowania globalnej funkcji kryterialnej, która przyjmie 
nast�puj�c� posta�: 
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5. Algorytm optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej 
 

Wykorzystanie teorii ogranicze� oraz teorii systemów kolejkowych pozwala na opracowanie algorytmu, 
który b�dzie w stanie szybciej znale	� optymaln� konfiguracj� systemu produkcyjnego ni� podej�cie oparte na 
losowym badaniu tego� systemu. 

W tym celu po pierwsze nale�y znale	� w�ski przekrój. W�zeł b�d�cy w�skim przekrojem mo�e dosta� 
wyznaczony na podstawie oszacowania ),(

~
mNG  i wyliczenia warto�ci funkcji ),( iii mNg  dla ka�dego z 

w�złów. W�zeł, dla którego warto�� funkcji ),( iii mNg  b�dzie maksymalna b�dzie w�skim przekrojem. 
 
Nast�pnie nale�y przekonfigurowa� w�zeł wytwórczy tak, aby zminimalizowa� funkcj� ),( iii mNg . 

Mo�na tego dokona� poprzez zwi�kszenie liczby stanowisk roboczych pracuj�cych w danym w�	le i poprzez 
zmian� długo�ci bufora. Procedur� wyznaczania w�skiego przekroju i jego optymalizacji nale�y powtarza� tak 
długo, jak spełnione jest ograniczenie bud�etowe. Algorytm zako�czy prac�, gdy oka�e si�, �e zoptymalizowany 
ju� raz w�zeł jest ponownie w�skim przekrojem systemu produkcyjnego. Schematycznie algorytm optymalizacji 
zdolno�ci produkcyjnej został przedstawiony na rysunku 1. Poni�ej zostanie on szczegółowo opisany. 
 



 
Rys. 1. Algorytm optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej 

 
5.1 Ustawienie pocz�tkowej konfiguracji 

 
Do znalezienia w�zła, który jest w�skim przekrojem systemu produkcyjnego niezb�dne jest obliczenie 

warto�ci globalnej funkcji kryterialnej oraz warto�ci funkcji oszacowa� ka�dego z w�złów wytwórczych. W tym 
celu nale�y wykona� eksperyment symulacyjny na przygotowanym wcze�niej komputerowym modelu tego� 
systemu produkcyjnego wprowadzaj�c aktualne parametry. Tymi parametrami s�: 
- ilo�� stanowisk roboczych w ka�dym w�	le T

kNNNNN ],...,,,[ 321= , 

- wielko�� buforów przed ka�dym w�złem T
kmmmmm ],...,,,[ 321= , 

- strumienie zamówie� klientów T
nzwzwzwzwZW ],...,,,[ 321= ,  

- strumienie zada� wpływaj�cych do ka�dego w�zła w ramach kooperacji T
kkwkwkwkwKW ],..,,,[ 321
+++++ = ,  

- strumienie zada� wypływaj�cych do ka�dego w�zła w ramach kooperacji T
kkwkwkwkwKW ],..,,,[ 321
−−−−− = , 

- strumienie zada� wymagaj�cych poprawy T
nrwrwrwrwRW ],...,,,[ 321= , 

- koszty pracy stanowisk roboczych T
k ],...,,,[ 321 αααα=Α , 

- koszty zakupu nowego stanowiska roboczego Tz
k

zzzz ddddD ],...,,,[ 321= , lub te� jego usuni�cia dla ka�dego 

z w�złów Tu
k

uuuu ddddD ],...,,,[ 321= ,  

- koszty wykonywania zada� w ramach kooperacji dla ka�dego w�zła T
kkkkkK ],...,,,[ 321= , 

- czasy trwania operacji technologicznych oT , 

- bud�et przeznaczony na rekonfiguracj� systemu produkcyjnego D̂ . 
 

Po wprowadzeniu do modelu powy�szych parametrów, odzwierciedlaj�cych aktualn� charakterystyk� 
systemu produkcyjnego przeprowadza si� eksperyment symulacyjny. Po jego zako�czeniu uzyskiwane s� 
nast�puj�ce dane: 
- sT - �redni czas trwania cyklu produkcyjnego, 
- s

iρ , ki ,...,3,2,1=  - poziom obci��enia stanowisk roboczych, 

- s
biP , ki ,...,3,2,1=  - stosunek liczby zada� przekazanych do kooperacji, do liczby zada� napływaj�cych, 

- s
it , ki ,...,3,2,1=  - �redni czas przebywania zada� w w�	le wytwórczym. 

 
5.2 Wybór w�skiego przekroju 

 
Podstawiaj�c uzyskane z eksperymentu symulacyjnego dane mo�na obliczy� aktualn� warto�� globalnej 

funkcji kryterialnej podstawiaj�c do cz�stkowych funkcji kryterialnych uzyskane wyniki. Nast�pnie oblicza si� 



funkcj� oszacowania ),( iii mNg dla ka�dego w�zła wytwórczego. W�zeł wytwórczy, dla którego 
),...,,,max( 321 ki ggggg =  b�dzie w�skim przekrojem. 

 
5.3 Optymalizacja w�zła wytwórczego 

 
Dla wybranego w�zła nale�y przeanalizowa� strumienie wej�ciowe wpływaj�ce do w�skiego przekroju. 

Nale�y wyznaczy� charakterystyki całkowitego strumienia zada�, który składa si� ze strumieni przychodz�cych 
od innych w�złów wytwórczych, strumienia zada� wymagaj�cych poprawy oraz strumienia zada� 
przychodz�cych z zewn�trz w ramach kooperacji. W trakcie trwania eksperymentu symulacyjnego zbierane s� 
dane o całkowitym strumieniu zada� przychodz�cych do w�skiego przekroju. 
 

Je�li charakterystyka przebadanego strumienia pozwala opisa� go przy pomocy rozkładów: 
wykładniczego, erlanga lub jest deterministyczna to minimalizacja warto�ci funkcji oszacowania ),( iii mNg  
b�dzie przeprowadzona z u�yciem teorii systemów kolejkowych. W przeciwnym przypadku pozostaje 
wykorzystanie modelu symulacyjnego pojedynczego w�zła wytwórczego. Model symulacyjny pojedynczego 
w�zła wytwórczego jest modelem bardzo prostym, jego zalet� w stosunku do korzystania z pełnowymiarowego 
modelu całego systemu produkcyjnego jest mo�liwo�� uzyskania rezultatów prowadzonych eksperymentów 
symulacyjnych w znacznie krótszym czasie. 
 

W zwi�zku z faktem, �e zmiana liczby stanowisk roboczych wchodz�cych w skład w�zła wytwórczego 
jest po pierwsze bardzo kosztowna, a po drugie przynosi najwi�ksze zmiany w warto�ci parametrów opisuj�cych 
system kolejkowy, który modeluje ten�e w�zeł (Zaikin, Korytkowski 2002) optymalizacja zdolno�ci 
produkcyjnej w�zła wytwórczego odbywa� si�, wi�c b�dzie w dwóch etapach: 

1. Optymalizacja pod wzgl�dem liczby równolegle pracuj�cych stacji roboczych przy aktualnej wielko�ci 
bufora wej�ciowego. 

2. Optymalizacja pod wzgl�dem wielko�ci bufora, dla wcze�niej ustalonej liczbie stanowisk roboczych. 
 
Jak to zostało pokazane przez Zaikina i Korytkowskiego (2002) funkcje odzwierciedlaj�ce zale�no�ci 

czasu przebywania zadania w w�	le wytwórczym i poziomu wykorzystania sprz�tu od liczby równoległych 
serwerów i wielko�ci bufora wej�ciowego s� unimodalne i wkl�słe. Podobnie jest z zale�no�ci� dotycz�c� 
poziomu kooperacji. 

 
W celu zachowania jednolitego podej�cia do optymalizacji pojedynczego w�zła wytwórczego zarówno 

dla metody analitycznej, wykorzystuj�cej teori� systemów kolejkowych, jak i dla metody symulacyjnej oraz ze 
wzgl�du na fakt, �e dla ró�nych konfiguracji w�złów wytwórczych w przypadku metody analitycznej składowe 
funkcje kryterialne b�d� miały ró�na posta�, zastosowana zostanie metoda podziału przedziału na połowy. 
Metoda podziału przedziału na połowy (Popov 1999) jest metod� optymalizacji funkcji jednej zmiennej, która 
wymaga tylko mo�liwo�ci wyliczenia warto�ci funkcji w przedziale optymalizacji. Sprowadza si� ona do 
porównywania warto�ci funkcji w punktach, które le�� w 0,25, 0,5 i 0,75 długo�ci przedziału poszukiwania 
ekstremum. W ka�dym kroku algorytmu przedział poszukiwa� jest o połow� skracany. 

 
Po zoptymalizowaniu w�skiego przekroju, je�li bud�et nie został do ko�ca wykorzystany mo�na 

przyst�pi� do nast�pnej iteracji algorytmu, czyli ponownego wyszukania w�skiego przekroju. Algorytm 
optymalizacji zdolno�ci produkcyjnej zako�czy prac�, gdy: 
1. Zostanie wykorzystany cały przeznaczony na ten cel bud�et. 
2. Jako w�ski przekrój zostanie wskazany w�zeł, który był ju� wcze�niej uznany za w�ski przekrój i jest ju� 

zoptymalizowany. 
 

Je�li przyj�� N̂  za maksymaln� ilo�� stanowisk roboczych w ramach ka�dego z w�złów wytwórczych, a 
m̂  za maksymaln� wielko�� bufora wej�ciowego to, aby znale	� optymaln� zdolno�� produkcyjn� nale�ałoby 
przebada� kmN )ˆˆ( ⋅  konfiguracji systemu produkcyjnego, gdzie k  jest ilo�ci� w�złów wytwórczych. 
Wykorzystanie opracowanego algorytmu pozwala znale	� zadowalaj�ce rozwi�zanie znacznie szybciej, 
albowiem po przeanalizowaniu ))ˆ(log)ˆ(log(2 5,05,0 mNk −−⋅  konfiguracji systemu produkcyjnego, pod 
warunkiem, �e optymalizowane b�d� wszystkie w�zły wytwórcze.  
 
 
 
 



6. Zako�czenie 
 

Zaproponowany algorytm jest algorytmem heurystycznym. Znajomo�� systemu produkcyjnego pozwala 
na szybsze znalezienie optymalnej konfiguracji systemu produkcyjnego ni� z u�yciem zazwyczaj stosowanych 
metod optymalizacyjnych, które nie wykorzystuj� tej wiedzy. Dla stanowisk, których nie obsługuj� bezpo�rednio 
ludzie istnieje mo�liwo�� dynamicznej zmiany przydziału zasobów do w�złów wytwórczych. Z tego powodu 
czas reakcji na zmiany zachodz�ce w systemie produkcyjnym musi by� porównywalny z czasem przebywania 
zada� w buforze. 
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