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Rosnąca złożoność łańcuchów dostaw i mnogość strumieni przepływów dóbr powoduje ciągłą potrzebę doskonalenia metod sterowania systemami
logistycznymi. Ze względu na duże koszty wdrażania nowoczesnych metod i konieczność zachowania bezpieczeństwa, testowanie zaprojektowanych
układów sterowania przeprowadza się w trybie offline. Stało się to przyczyną prężnego rozwoju metod symulacyjnych. Z kolei badania oparte na
symulacji wymagają stworzenia modeli obiektów logistycznych, zarówno pojedynczych ogniw jak i całych łańcuchów dostaw, które pozwolą na
rzeczywiste odwzorowanie procesów produkcyjno-transportowych. Z uwagi na analogie występujące pomiędzy systemami stricte inżynierskimi, a
łańcuchem dostaw, automatyka, a w szczególności teoria sterowania mogą dostarczyć narzędzi do tworzenia skutecznych mechanizmów
optymalizujących dynamikę procesów logistycznych. W ramach niniejszej pracy dyplomowej zrealizowano badania nad zagadnieniem efektywnego
sterowania łańcuchami dostaw. W szczególności zwrócono uwagę na ogniwa, w których występują zapasy łatwo psujące się (ang. perishable
inventories). W oparciu o zaimplementowane modele dokonano analizy dotyczącej zagadnień doboru sygnału zapotrzebowania, struktury układów
sterowania oraz optymalizacji minimalizującej efekt byczego bicza występujący w łańcuchach dostaw. W pracy uwzględniono również badania
odporności zaprojektowanego łańcucha dostaw.
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Dyskretny model ogniwa w przestrzeni stanu
można przedstawić w następującej postaci: 

gdzie: jest wektorem stanu.
Funkcja popytu jest modelowana jako pewna, nieznana z
góry ograniczona funkcja:

Sprzedane towary, które zostały wysłane z magazynu oznaczo-
no jako         , zaś wielkość zapasów magazynowych to         .

nie produkcyjne oraz spedycyjne.

Aby umożliwić uwzględnienie nieznanych,
   lecz w pewnym zakresie możliwych do oszacowa-

   nia czynników, należy wprowadzić tzw. zaburzenia 
do modelu matematycznego układu.  

W podejściu logistycznym, niepewność rynkową można opisać
 jako niestabilność i nieprzewidywalność strumienia produktów
przepływających przez łańcuch. Z punktu widzenia teorii sterowania,
niepewność pojawia się w sytuacji kiedy (1) istnieje ograniczony
zbiór danej wielkości np. parametrów i wartość danego parametru
jest nieznana, lecz zawiera się w tym zbiorze oraz (2) parametr ten
nie ma określonego rozkładu prawdopodobieństwa. W modelu
uwzględniono niepe-
wność  oraz zakłócenia
 zapotrzebowania
 (rysunek 3). 

Rysunek 3. Scenariusz zmian niepewnego
popytu rynkowego dla różnych waria-

ncji zakłócenia multiplikatywnego 

Efektywność współczesnych łańcuchów 
dostaw w dużej mierze zależy od decyzji zarząd-

czych, które często, ze względu na rosnącą złożoność
systemów, (co jest wynikiem zmian preferencji klientów, 

 globalizacji gospodarki i silnej konkurencji wśród firm), są dalekie
  od optymalnych. Zwiększanie odporności łańcuchów dostaw stało 
  się obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem. Do rozwiązania pro-
  blemu zastosowano tzw. optymalizację odporną.

Problem poszukiwania odpornych wartości parametrów układu
łańcucha dostaw sformułowano z wykorzystaniem metody
minimax:

 
gdzie:      to wektor poszukiwanych parametrów układu sterowania

       w postaci:

  kolejkowane zgodnie z modelem FIFO.                             
Model łańcucha dostaw przedstawiono

         na rysunku 1. 
 

 

Rysunek 1. Uproszczony schemat
łańcucha dostaw z produktami psującymi
się zaimplementowany w oprogramo-
waniu Matlab/Simulink

Rysunek 2. Sygnały
z modelu pojedynczego

ogniwa z zapasami o
 stopniowym charakterze

psucia

 który składa się z zależności na: (1) resztę będącą nad-
wyżką zapasu (wartość dodatnia) lub niedoborem rynkowym
(wartość ujemna) oraz (2) nadmiar zapasów utrzymujący się
po przekroczeniu daty ważności, co można zapisać
następująco:
 
 
  Kolejną grupą produktów są dobra,
które nie mają z góry określonej
daty ważności, lecz psują się w
sposób stopniowy tj. z danej partii
już od pierwszego dnia po
dostarczeniu zamówienia może 
 dojść do zepsucia    określonej 
        liczby  produktów (rysunek 2). 

Na rynku zaobserwować można 
przewagę dóbr posiadających określoną 

  datę ważności, np. produkty spożywcze, 
medyczne, chemiczne etc. Stworzono model za- 

zapasów o stałym, ograniczonym  cyklu życia      ,

(1) (2)

Badania symulacyjne

Dla zaprojektowanego układu sterowania z filtrem ułamkowego
rzędu (GD-FF2)  średnio o 59% mniej produktów jest traconych 
w wyniku procesów psucia w porównaniu do układów bez filtra-
cji. Ich znacząca przewaga pojawiła się dla dużych niepewności
oraz dużych opóźnień dostaw (rysunek 5).   
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nie filtru w układzie 
niepewnego łańcucha 
dostaw poprawiło znalezione
rozwiązania dla obu rozpatry-
wanych wariantów wartości
opóźnienia dostawy. Osiągnię-
to obniżony poziom stanów
magazynowych, lecz jednocze-
śnie udało się poprawić elasty-
czność reagowania na zmiany
popytu (rysunek 4).

Badania pokazują, że zastosowa-

W obliczeniach przyjęto dwa kryteria jakości: 
    (1) koszt utraconych szans sprzedaży     ,
         (2) koszt poniesiony w wyniku strat z 
             tytułu zepsucia się produktów      . 
                  W badaniach uwzględniono 
                      różne wartości niepewności                               
                          popytu oraz opóźnień 
                              dostaw. 

 

W sytuacji, kiedy liczba produktów w magazynie jest wystarcza-
jąca, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie, prawdziwa jest rów-
ność:                                . Sygnałem wejściowym do układu jest
        , który stanowi wielkość zamówień dostarczanych do
 magazynu. Zmienna           wprowadza do modelu zapasy o 
   ograniczonym cyklu przydatności.  Uwzględniono opoź-

Produkty są 

Rysunek 4. Fronty
Pareto uzyskane w
procesie optymalizacji
odpornej

Rysunek 5. Liczba
produktów psujących się w
ogniwie dostawcy i detalisty


