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Streszczenie: Pandemia COVID-19 wpłynęła na zakłócenie dostaw części składowych produktów 
montowanych w liniach montażowych. W związku z tym nie zawsze jest możliwy montaż pro-
duktów zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest 
reharmonogramowanie, które jest ponowną budową harmonogramu uwzględniającego pierwotny 
harmonogram. Jest to aktualizacja pierwotnego harmonogramu w związku ze zmianą warunków 
procesu produkcyjnego. W rozdziale zaproponowano dwupoziomową metodę reharmonogramo-
wania montażu w liniach montażowych, które nie są wyposażone w bufory międzyoperacyjne. 
Uwzględnione zostały dwa przypadki: szeregowanie bez czekania, a także możliwość blokowa-
nia maszyn przez produkty oczekujące na wykonanie operacji montażowych. Pierwszy poziom 
metody dotyczy równoważenia obciążeń maszyn montażowych, operacje przydzielane są do 
maszyn. W przypadku drugiego poziomu metody wyznaczane są czasy rozpoczęcia wykonywania 
poszczególnych operacji montażowych. Każdemu poziomowi metody przypisany został liniowy 
model matematyczny zadania programowania całkowitoliczbowego. Zaproponowana metoda 
heurystyczna przeznaczona jest do wyznaczania najkrótszych harmonogramów. Dzięki zastoso-
waniu heurystyki istnieje możliwość rozwiązywania problemów o znacznych rozmiarach w rela-
tywnie krótkim czasie. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych przeprowadzonych 
na zbudowanych modelach matematycznych. Porównano długości harmonogramów dotyczących 
obu organizacji przepływów produktów: szeregowania bez czekania oraz blokowania maszyn 
przez produkty. Ponadto porównano otrzymane rozwiązania z rozwiązaniami optymalnymi.
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1.  Wprowadzenie

Powodem opracowania zaprezentowanej w rozdziale metody reharmonogramowania 
montażu są zakłócenia dostaw części składowych produktów. W ciągu ostatnich mie-
sięcy zakłócenia te związane są często z nieterminowością dostaw, co jest skutkiem 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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pandemii COVID-19. Pandemia wpłynęła na nieregularność funkcjonowania łańcu-
chów dostaw. Zakłady produkcyjne wyposażone w linie montażowe, których dotyczy 
niniejszy rozdział, są ogniwami tych łańcuchów dostaw. Nie zawsze jest możliwy 
montaż uwzględniający harmonogram montażu, zwany w dalszej części rozdziału 
harmonogramem pierwotnym. W takim przypadku wskazane jest reharmonogra-
mowanie, czyli ponowna budowa harmonogramu montażu. Reharmonogramowanie 
dokonywane być może w innych sytuacjach, do których należą m.in. awarie maszyn, 
konieczność uwzględnienia nowych, pilnych zleceń.

Wyszczególnione w poprzednim akapicie przyczyny konieczności budowy 
nowych harmonogramów montażu zainspirowały autora niniejszego rozdziału do 
budowy metody reharmonogramowania montażu w liniach montażowych, które 
pozbawione są lokalnych magazynów – buforów międzyoperacyjnych. Zgodnie z kla-
syfikacją matematycznych problemów formułowanych w przypadku systemów pro-
dukcyjnych (Chan i in., 2017) przedstawiona w dalszej części rozdziału metoda doty-
czy planowania produkcji, w ramach którego dokonuje się szeregowania zadań. Linie 
montażowe, których konfigurację uwzględniono w opracowanej metodzie, są szcze-
gólnym przypadkiem systemów produkcyjnych. Budowa harmonogramów montażu 
polega na uszeregowaniu operacji montażowych. Operacje te równocześnie rozdzie-
lane są w przestrzeni (przydzielenie operacji do maszyn montażowych) oraz w czasie 
(wyznaczenie czasów rozpoczęcia wykonywania operacji). Problematykę dotyczącą 
operacji montażowych i ich szeregowania szeroko opisują Komaki i in. (2019).

Reharmonogramowanie jest szczególnym przypadkiem harmonogramowania, 
aktualizacją pierwotnego harmonogramu. Ta jego własność jest odzwierciedlona 
w literaturze. Problematykę dotyczącą reharmonogramowania poruszają m.in. Katra-
gjini i in. (2013), natomiast przegląd metod przedstawiają Vieira i in. (2003). Ze 
względu na jakość otrzymywanych rozwiązań zadań harmonogramowania wyróżnia 
się dwie grupy metod reharmonogramowania: metody dokładne oraz metody przybli-
żone. Zaprezentowana w niniejszym rozdziale metoda należy do drugiej z tych grup. 
Metody dokładne często charakteryzują się dużą złożonością (pamięciową, czaso-
wą). W związku z tym długie są czasy obliczeń, a rozwiązanie niektórych problemów 
może być niemożliwe, zwłaszcza w krótkim czasie. W takim przypadku wskazane 
jest zastosowanie metod przybliżonych, w przypadku których wyznaczane rozwiąza-
nia obarczone są pewną odchyłką od optimum. Przegląd literatury dotyczącej metod 
szeregowania zadań przedstawiają González-Neira i in. (2017), a także Rossit i in. 
(2018). Ostatnia z wymienionych prac dotyczy niepermutacyjnych systemów prze-
pływowych, dla których jest również przeznaczona metoda opisana w dalszej części 
niniejszego rozdziału. W przypadku tych systemów kolejność wykonywania operacji 
montażowych na poszczególnych maszynach nie musi być jednakowa.

Ze względu na koncepcję rozwiązania problemu reharmonogramowanie, podob-
nie jak harmonogramowanie, dzieli się na monolityczne oraz hierarchiczne (Zhang, 
2014). Jeżeli wszystkie zadania cząstkowe rozwiązywane są równocześnie, to dana 
metoda jest monolityczna. Natomiast podział problemu globalnego na kolejno roz-
wiązywane zadania cząstkowe oznacza hierarchiczną koncepcję rozwiązania danego 
zadania. Zadania cząstkowe przypisane są poszczególnym poziomom metody. Dlatego 
metody hierarchiczne nazywa się również wielopoziomowymi. W przypadku uwzględ-



37Hierarchiczna metoda reharmonogramowania montażu…

nienia takiej koncepcji na każdym poziomie rozwiązywane są problemy o relatywnie 
mniejszych rozmiarach w porównaniu do rozmiaru problemu globalnego. Dzięki temu 
można rozwiązywać problemy o znacznych rozmiarach w relatywnie krótkim czasie. 
Wyznaczane harmonogramy mogą być obarczone pewną odchyłką od optimum. Tak 
jest w przypadku metod przybliżonych, do których zalicza się metody hierarchicz-
ne. Wady i zalety obu koncepcji szerzej opisał Magiera (2016: 64). Zaprezentowana 
w niniejszym rozdziale metoda jest hierarchiczna. Jej pierwszy poziom obejmuje rów-
noważenie obciążeń maszyn montażowych, którego skutkiem jest przydział operacji 
do maszyn. Drugi poziom dotyczy uszeregowania operacji – wyznaczane są czasy roz-
poczęcia operacji, aby otrzymać najkrótszy harmonogram montażu.

Opracowana metoda dotyczy elastycznych linii montażowych. Elastyczność 
dotyczy m.in. asortymentu montowanych produktów – równocześnie mogą być mon-
towane produkty różnych typów. Uwzględniono także elastyczne marszruty montażu, 
ponieważ każdemu typowi operacji przyporządkowana jest co najmniej jedna maszy-
na. Problematykę związaną z planowaniem montażu w elastycznych systemach mon-
tażowych opisał m.in. Sawik (1999), a także Yadav i Jayswal (2018).

Cechą charakterystyczną opracowanej metody jest zastosowanie programowania 
całkowitoliczbowego, które stanowi jeden z rodzajów programowania matematycz-
nego. Zbudowane zostały modele matematyczne zadań programowania całkowito-
liczbowego, które są przyporządkowane poszczególnym poziomom metody. Zostało 
to zainspirowane pracą Sawika (2004), który pokazał możliwość zastosowania tego 
narzędzia badań operacyjnych w planowaniu montażu. Ponadto Ronconi i Birgin 
(2012) wskazują na bardzo dobre perspektywy zastosowania programowania mate-
matycznego w harmonogramowaniu dotyczącym systemów przepływowych.

Należy podkreślić, że opracowana metoda dotyczy linii montażowych bez 
maszyn równoległych i bez buforów międzyoperacyjnych. Hierarchiczną metodę 
reharmonogramowania dotyczącą linii montażowych także bez maszyn równoległych, 
ale z buforami międzyoperacyjnymi, opracował Magiera (2020a). Opublikowana 
została również metoda reharmonogramowania dedykowana systemom z maszynami 
równoległymi, które wyposażone są w bufory międzyoperacyjne (Magiera, 2020b) – 
jest to metoda monolityczna.

W dalszej części rozdziału przedstawiono szczegółowy opis opracowanej meto-
dy, w tym opis matematyczny, a także zaprezentowano wyniki przeprowadzonych 
eksperymentów obliczeniowych.

2.  Opis linii montażowej i metody

Metoda reharmonogramowania dotyczy jednokierunkowych linii montażowych, 
w przypadku których nie ma maszyn równoległych oraz buforów międzyoperacyjnych. 
Przykładową konfigurację linii montażowej przedstawiono jest na rysunku 1. Urządze-
niami pomocniczymi są podajniki części składowych. Pierwsza operacja montażowa 
dotycząca danego produktu polega na zamontowaniu części bazowej w uchwycie mon-
tażowym. Pozostałe operacje montażowe polegają na domontowaniu podzespołu lub 
części składowej dostarczonej z podajnika części do uprzednio zmontowanych części. 
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Rys. 1. Przykładowa konfiguracja linii montażowej bez buforów

Zadanie reharmonogramowania montażu, którego dotyczy opracowana metoda, 
zostało sformułowane następująco: mając dane parametry opisujące linię montażo-
wą oraz operacje montażowe przyporządkowane poszczególnym produktom, należy 
zbudować najkrótszy harmonogram montażu. Wykaz parametrów zamieszczony jest 
w następnym rozdziale.

W związku z brakiem buforów międzyoperacyjnych wzięto pod uwagę dwa 
przypadki:

1. szeregowanie bez czekania, w przypadku którego przerwy pomiędzy opera-
cjami montażowymi dotyczącymi danego produktu przeznaczone są wyłącz-
nie na transport tego montowanego produktu pomiędzy maszynami;

2. możliwość blokowania maszyn przez produkty – maszyna pełni rolę bufora 
międzyoperacyjnego w przypadku, w którym produkt nie może być przetrans-
portowany do kolejnej maszyny montażowej.

Rozwiązanie opisanego zadania oparte jest na dwupoziomowej metodzie, której 
schemat blokowy przedstawiony jest na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat blokowy hierarchicznej metody reharmonogramowania montażu

W przypadku poziomu I opracowanej metody rozwiązywane jest zadanie rów-
noważenia obciążeń maszyn. Operacje montażowe przydzielane są tak do maszyn, 
aby różnice pomiędzy czasami ich obciążeń były jak najmniejsze. Zachowane są 
przydziały tych operacji do maszyn, które mają być wykonywane wg pierwotnego 
harmonogramu, a więc nie dotyczy ich reharmonogramowanie. Poziom II metody 
polega na wyznaczaniu czasów rozpoczęcia wykonywania operacji, które zapewnią 
zbudowanie harmonogramu o najkrótszej długości.

Poszczególnym poziomom metody przyporządkowane są modele matematyczne 
zadań programowania całkowitoliczbowego. Oznaczenia tych modeli wyszczegól-
niono na rysunku 2. Prezentacja modeli matematycznych zamieszczona jest w następ-
nym rozdziale.
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3.  Modele matematyczne dotyczące metody

W modelach matematycznych zadań programowania całkowitoliczbowego zastoso-
wano oznaczenia zestawione w tabeli 1.

Tabela 1
Zestawienie oznaczeń zastosowanych w modelach matematycznych

Zbiory
I – zbiór maszyn montażowych; I = {1, …, M};
Ij – zbiór maszyn zdatnych do wykonania operacji j;
J – zbiór typów operacji montażowych; J = {1, …, N};
JC – zbiór operacji montażowych, w przypadku których wymagane jest wykorzystanie 

podajnika części składowych, JC ⊂ J;
Jk – zbiór operacji montażowych dotyczących produktu k, gdzie Jk ⊂ J;
K – zbiór montowanych produktów, K = {1, …, W};
K1 – zbiór produktów montowanych wg pierwotnego harmonogramu, K1 ⊂ K,
K2 – zbiór produktów, w przypadku których dokonywane jest reharmonogramowanie, 

K2 ⊂ K;
L – zbiór przedziałów czasowych; L = {1, …, H};
R – zbiór uporządkowanych trójek (k, r, j) dotyczących produktu k ∈ K, w przypadku któ-

rych wykonanie operacji r ∈ Jk bezpośrednio poprzedza wykonanie operacji j∈ Jk,;
U – zbiór trójek (i, k, l), w przypadku których montowany wg pierwotnego harmonogra-

mu na maszynie i ∈ I w przedziale czasowym l ∈ L;
Y – zbiór trójek (i, k, l), w przypadku których maszyna i jest obciążona przez produkt 

k ∈ K1 (pełni rolę bufora) w przedziale czasowym l;
Parametry

aij – przestrzeń robocza wykorzystana na maszynie i w przypadku wykonywania operacji j;
bi – całkowita przestrzeń robocza maszyny i;
gτi – czas transportu pomiędzy maszyną τ oraz i;
nil – jeżeli maszyna i jest dostępna w przedziale czasowym l, to nil = 1, inaczej nil = 0;
p1

ik – czas montażu produktu k ∈ K1 na maszynie i ∈ I;
p2

jk – czas wykonywania operacji j∈ Jk dotyczącej produktu k ∈ K2;
tik – czas wykonywania na maszynie i operacji dotyczących produktu k (dotyczy wyłącz-

nie modeli M2a i M2b, jest to rozwiązanie zadania sformułowanego w modelu M1, 
czyli dotyczącego poziomu I);

Zmienne dotyczące poziomu I metody – zastosowane w modelu M1
xij – jeżeli operację typu j przydzielono do maszyny i, to xij = 1, w przeciwnym przypad-

ku xij = 0;
zijk – jeżeli na maszynie i wykonywana jest operacja j dotycząca produktu k ∈ K, to zijk = 1, 

w przeciwnym przypadku zijk = 0;
Pmax – czas obciążenia maszyny stanowiącej wąskie gardło w linii montażowej;
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Zmienne dotyczące poziomu II metody – zastosowane w modelach M2a i M2b
qikl – jeżeli produkt k jest montowany na maszynie i w przedziale czasowym l, to qikl = 1, 

w przeciwnym przypadku qikl = 0;
wikl – jeżeli maszyna i jest blokowana przez produkt k (pełni rolę bufora) w przedziale 

czasowym l, to wikl = 1 – dotyczy wyłącznie modelu M2b.

Struktura danych umożliwia uwzględnienie pierwotnego harmonogramu w pro-
cesie reharmonogramowania. Jak można zauważyć, analizując tabelę 1, zbiór wszyst-
kich montowanych produktów K jest sumą dwóch rozłącznych podzbiorów: zbio-
ru K1, do którego należą produkty montowane wg pierwotnego harmonogramu, oraz 
zbioru K2, którego elementami są produkty, w przypadku których konieczne jest nowe 
uszeregowanie operacji montażowych. Informacje dotyczące pierwotnego harmono-
gramu zakodowane zostały za pomocą zbiorów U i Y. Zbiór U odzwierciedla roz-
dzielenie operacji w przestrzeni (ich przydział do maszyn) oraz w czasie. Pełnienie 
roli bufora przez poszczególne maszyny zostało natomiast zakodowane za pomocą 
elementów zbioru Y, który dotyczy wyłącznie modelu M2b.

Każda z maszyn montażowych i charakteryzuje się ograniczoną przestrzenią robo-
czą bi, w której umieszczone mogą być podajniki części. Operacja domontowania części 
do zespołu uprzednio zmontowanych części wymaga jej pobrania z podajnika. W takiej 
sytuacji przydział operacji j do maszyny i wymaga równocześnie zarezerwowania prze-
strzeni roboczej aij. W tabeli 1 wyszczególniony został zbiór operacji, w przypadku któ-
rych wymagane jest wykorzystanie podajnika części, oznaczony jako J c.

Montaż produktów odbywa się zgodnie z danymi sekwencjami montażowy-
mi. Ograniczenia kolejności wykonywania operacji dotyczących danych produktów 
zakodowane zostały za pomocą zbioru R.

Przedstawiona w tabeli struktura danych i zmiennych zastosowana została 
w modelach zadań programowania całkowitoliczbowego (PC).

Model M1 dotyczy poziomu I metody i przeznaczony jest do równoważenia obcią-
żeń maszyn montażowych, czego konsekwencją jest przydział operacji do maszyn.

Oto model matematyczny M1 (Magiera, 2020a):

Zminimalizować:      Pmax (1)
Przy ograniczeniach:

p p z n P i Iik
k K

jk ijk
j Jk K

il
l Lk

1 2

1 2

1
� �� �
� �� �� � � � �( ) ;max   (2)

x i Iij
j J

� �
�
� 1;   (3)

a x b i Iij ij i
j J c

� �
�
� ;   (4)

xij = 0;  i ∉ Ij;  j ∈ J (5)

zijk ≤ xij;  i ∈ I;  j ∈ Jk;  k ∈ K2 (6)
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xij, zijk ∈ {0, 1};  i ∈ I;  j ∈ J;  k ∈ K2 (9)

Minimalizowana wartość Pmax (1) reprezentuje obciążenie najbardziej obciążo-
nej maszyny. Obliczane jest ono za pomocą ograniczenia (2), w przypadku którego 
w wyznaczaniu obciążenia maszyny uwzględnione są operacje dotyczące pierwot-
nego harmonogramu, operacje wymagające reharmonogramowania oraz ograniczo-
na dostępność maszyn. Ten ostatni składnik obejmuje planowane przestoje maszyn, 
do których należą m.in. przerwy na konserwacje, remonty. Rozdzielenie wszystkich 
typów operacji wymagających reharmonogramowania pomiędzy maszyny gwarantuje 
ograniczenie (3). Każdy typ operacji przydzielany jest do co najmniej jednej maszyny 
montażowej, co jest charakterystyczne w przypadku alternatywnych marszrut monta-
żu. Jeżeli wykonanie operacji montażowej wymaga wykorzystania podajnika części, 
to równocześnie rezerwowana jest odpowiednia objętość przestrzeni roboczej danej 
maszyny, a zapewnia to ograniczenie (4). Za pomocą tej relacji sprawdzane jest, czy 
nie została przekroczona dopuszczalna objętość przestrzeni roboczej zajętej przez 
podajniki. W linii montażowej umieszczone są specjalistyczne maszyny, którym za 
pomocą zbiorów Ij (gdzie j∈ J) określono możliwości wykonywania poszczególnych 
typów operacji. Eliminacja przydziałów operacji do niewłaściwych maszyn zosta-
ła zrealizowana za pomocą równania (5). Ograniczenie (6) gwarantuje przydział 
poszczególnych operacji do tych maszyn, którym przydzielono odpowiednie typy 
operacji, co dokonano za pomocą ograniczenia (3). Każda operacja ma zostać wyko-
nana na dokładnie jednej maszynie, a gwarantuje to ograniczenie (7). Uwzględnienie 
kolejności wykonywania operacji zgodnie z danymi sekwencjami montażowymi oraz 
jednokierunkowy przepływ produktów przez linię montażową zapewnia ogranicze-
nie (8). Odpowiednie typy zmiennych gwarantuje ograniczenie (9).

Rozwiązaniem zadania, którego dotyczy opisany model M1, są przydziały ope-
racji do maszyn. Znane są one dzięki wartościom wyznaczonych zmiennych zijk. 
Wartości tych zmiennych oraz czasy wykonywania operacji uwzględniono w równa-
niu (10). Za pomocą tego równania wyznaczane są wartości parametrów tik – czasy 
obciążeń poszczególnych maszyn i przez dane produkty k. Stanowią one dane wej-
ściowe w przypadku zadania przypisanego do poziomu II metody.

t p z i I k Kik jk ijk
j Jk

� � �
�
� 2 2; ;    (10)

W przypadku modeli M2a i M2b dotyczących poziomu II cechą charakterystycz-
ną jest podział szacowanej długości uszeregowania na jednostkowe przedziały cza-
sowe l. Liczba tych przedziałów czasowych H (tab. 1) jest wyznaczana na podstawie 
procedury opracowanej przez Magierę (2013). Model M2a zapewnia szeregowanie 
bez czekania, natomiast model M2b umożliwia blokowanie maszyn przez produkty 
oczekujące na operacje.
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Oto modele matematyczne M2a i M2b:

Zminimalizować:    
                  

qikl
l Lk Ki I ���
��� (11)

q n i I l Likl
k K

il
�
� � � �; ;    (12)

q t i I k Kikl
l L

il
�
� � � �; ;    2

(13)

qikl = 1;  (i, k, l) ∈ U (14)
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2
;

 
k ∈ K 2;  τ, i ∈ I;  τ < i;  tik, tτk > 0 (15)

qikl – fqikf ≤ tik – 1 + (H + 1)(1 – qikf);  i ∈ I;  l, f ∈ L;  l > f;  k ∈ K2 (16)

qikl ∈{0,1};  i ∈ I;  k ∈ K;  l ∈ L (17)

Tylko w przypadku modelu M1a (dotyczącego szeregowania bez czekania):

lqikl – fqτkf – 1 ≤ gτi + tτk + tik – 1 + (H + 1)(1 – qτkf) 

τ, i ∈ I; τ < i; f ∈ L; f < l;  k ∈ K2;  tτk, tik ≥ 0;
  

t t trk k ik
r

i

� �
�
� �

�

(18)

Tylko w przypadku modelu M1b (maszyny mogą pełnić rolę buforów):

wikl = 1;  (i, k, l) ∈ Y (19)

w qikl ikf
f L

�
�
� ;

 
i ∈ I;  k ∈ K;  l ∈ L (20)
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(22)
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lw
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k ∈ K2; l ∈ L; τ, i ∈ I;  τ < i; tτk, tik > 0;
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�
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�

(23)

( ) ;q wikl ikl
k K

� �
�
� 1   i ∈ I; l ∈ L (24)

wikl ∈ {0,1};  i ∈ I; k ∈ K; l ∈ L (25)

Minimalizacja wartości sumy (11) zapewnia budowę harmonogramów montażu 
o najkrótszych długościach. Każda maszyna montażowa w danym okresie może być 
obciążona przez co najwyżej jeden produkt, ale tylko w przypadku dostępności tej 
maszyny w tym czasie, a zapewnia to ograniczenie (12). Rozdzielenie pomiędzy 
maszyny wszystkich operacji wymagających reharmonogramowania gwarantuje 
ograniczenie (13). Możliwość montażu produktów wg pierwotnego harmonogramu 
zapewnia ograniczenie (14). Dotyczy to wyłącznie produktów, w przypadku których 
zadeklarowano taką możliwość, i zostało to zadeklarowane za pomocą zbioru U 
(tab. 1). Warunek (15) gwarantuje przestrzeganie ograniczeń dotyczących kolejności 
wykonywania operacji oraz jednokierunkowy przepływ produktów przez linię 
montażową. Operacje montażowe są niepodzielne w czasie (wykonywane w sposób 
ciągły) oraz w przestrzeni (dana operacja wykonywana jest na jednej maszynie), 
co zostało zapewnione dzięki ograniczeniu (16). Odpowiednie typy zmiennych 
gwarantuje ograniczenie (17).

Ograniczenie (18) dotyczy wyłącznie modelu M1a. Zapewnia ono szeregowanie 
bez czekania.

Ostatni blok zaprezentowanych ograniczeń dotyczy blokowania maszyn 
przez produkty oczekujące na wykonanie operacji. Ograniczenia te przypisane są 
wyłącznie modelowi M1b. Dzięki ograniczeniu (19) uwzględnione zostały bloko-
wania maszyn wynikające z pierwotnego harmonogramu – przez produkty, któ-
rych nie dotyczy reharmonogramowanie. Ograniczenie (20) zapewnia blokowanie 
tylko tych maszyn, którym przydzielono operacje montażowe. Do wyznaczenia 
czasu blokowania maszyny przez produkt służy równanie (21). Ograniczenie (22) 
gwarantuje, że w przypadku konieczności pełnienia przez maszynę roli bufora 
blokowana jest ta maszyna, na której zakończono operację dotyczącą danego pro-
duktu, i odbywa się to bezpośrednio po zakończeniu tej operacji. Ograniczenie 
(23) zapewnia natomiast blokowanie maszyny przed czasem transportu produktu 
do kolejnej maszyny montażowej. Maszyna nie może równocześnie pełnić roli 
bufora i wykonywać operację montażową, co zostało osiągnięte dzięki ogranicze-
niu (24). Binarność zmiennych dotyczących blokowania maszyn zapewnia ogra-
niczenie (25).
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4.  Eksperymenty obliczeniowe

Przedstawione w tym rozdziale modele matematyczne zostały przetestowane za 
pomocą eksperymentów obliczeniowych. Wykorzystany został solver GUROBI 
(Gurobi Optimization, b.d.) oraz procesor CPU Intel Core i7-8550U 4 GHz. Ekspe-
rymentami objęto pięć grup zadań testowych. Parametry tych grup zadań oraz wyniki 
eksperymentów zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Parametry grup zadań testowych i wyniki eksperymentów obliczeniowych

Grupa
Parametry grup zadań testowych Wyniki eksperymentów
M N W U H d1 [%] d2 [%] d3 [%]

1 4 10 4 8 16 18,0 5,2 4,4
2 6 12 4 8 18 17,6 5,1 4,3
3 6 14 5 10 18 16,1 4,7 4,1
4 8 14 5 12 20 14,8 4,2 3,1
5 8 16 6 14 22 13,5 3,8 3,1

Liczby: M – maszyn montażowych, N – typów operacji, W – typów produktów, U – produktów, H – prze-
działów czasowych

Zdefiniowano trzy wskaźniki dotyczące przeprowadzonych eksperymentów 
obliczeniowych. Wskaźnik d1 zdefiniowano za pomocą równania (26). Służy on do 
porównania długości harmonogramu dotyczącego szeregowania bez czekania z dłu-
gością uszeregowania operacji w przypadku możliwości pełnienia roli buforów mię-
dzyoperacyjnych przez maszyny montażowe.

w
c c

c1 100�
�

�max max

max

%
M1,M2a M1,M2b

M1b,M2

  
(26)

gdzie cmax

M – długość uszeregowania wyznaczona po zastosowaniu modelu M oraz 
równania (27).

C lq
i I k K l L iklmax maxM

, , 
�

� � �   (27)

Kolejne dwa wskaźniki umożliwiają ocenę proponowanej metody – wyznacze-
nie odchyłek od optimum dotyczących długości wyznaczanych harmonogramów. 
Optymalne długości harmonogramów w przypadku szeregowania bez czekania 
wyznaczono za pomocą metody opisanej przez Magierę (2016: 98). Długości tych 
harmonogramów oznaczono cmax

NW* . Magiera (2016: 97) opracował również metodę 
budowy harmonogramów, w przypadku której możliwe jest blokowanie maszyn przez 
produkty oczekujące na wykonanie kolejnych operacji. Optymalne długości tych har-
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monogramów oznaczono cmax

B* . Wskaźniki, których wartości wyznaczane są w celu 
porównań rozwiązań przybliżonych z optymalnymi, są zdefiniowane w równaniach 
(28) i (29). Wskaźnik w2 dotyczy szeregowania bez czekania, natomiast wskaźnik w3 
stosowany jest, gdy maszyny mogą być blokowane przez produkty oczekujące na 
wykonanie kolejnych operacji. W przypadku wyznaczania rozwiązań optymalnych 
przyjęto założenie, że wszystkie produkty wymagają reharmonogramowania.

w
c c

c2 100�
�

�max max

max

%
M1,M2a NW*

NW*

  
(28)

w
c c

c3 100�
�

�max max

max

%
M1,M2b B*

B*

  
(29)

W tabeli 2 zestawiono średnie wartości opisanych wskaźników. Wartości wskaź-
nika d1 wykazują, że w przypadku szeregowania bez czekania wyznaczane były har-
monogramy o 13,5–18% dłuższe w porównaniu do długości harmonogramów doty-
czących linii montażowych, w przypadku których dopuszczona została możliwość 
pełnienia roli buforów przez maszyny. Zastosowanie modelu M1a skutkowało rów-
nież wydłużeniem czasu obliczeń o około 11–12% w porównaniu z wykorzystaniem 
modelu M2b.

W tabeli 2 podano również średnie wartości odchyłek od optimum wyznaczonych 
długości harmonogramów. W przypadku szeregowania bez czekania są to wartości 
wskaźnika w2 i wynoszą one 3,8–5,2%. Lepsze wyniki uzyskano w przypadku możliwo-
ści blokowania maszyn przez produkty oczekujące na wykonanie następnych operacji. 
Średnie wartości wskaźnika w3 wynoszą 3,1–4,4%. Rozwiązania za pomocą opisanej 
dwupoziomowej metody wyznaczane były w czasie od 6 do 9 razy krótszym od czasu 
obliczeń dotyczącego metody zapewniającej wyznaczenie rozwiązania optymalnego.

5.  Uwagi końcowe

Dzięki zastosowaniu w zaprezentowanej metodzie reharmonogramowania montażu 
hierarchicznej koncepcji mogą być rozwiązywane problemy o znacznych rozmiarach 
w relatywnie krótkim czasie. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest nagła 
potrzeba uaktualnienia pierwotnego harmonogramu. To największa korzyść wynika-
jąca ze stosowania przedstawionej metody.

Kolejną zaletą opracowanej metody jest możliwość montażu wybranych przez 
decydenta produktów zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Dzięki temu wybrane 
zlecenia mogą być wykonane zgodnie z wcześniej wyznaczonymi terminami.

Uwzględnienie ograniczonej dostępności maszyn oraz wyszczególnienie opera-
cji wymagających użycia podajników części przyczyniło się do lepszego odzwier-
ciedlenia rzeczywistości w zbudowanych modelach matematycznych dotyczących 
opisanej metody. Modele te oczywiście mogą być zmodyfikowane, dopasowane do 
zmieniających się warunków procesu montażu.
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Chociaż za pomocą przedstawionej metody wyznaczane są rozwiązania przy-
bliżone, to rozwiązanie każdego z zadań cząstkowych przypisanych poszczególnym 
poziomom metody jest optymalne ze względu na zastosowane kryterium optymalno-
ści. Zostało to osiągnięte dzięki wykorzystaniu programowania całkowitoliczbowego. 
Rozwój techniki komputerowej i oprogramowania sprzyja stosowaniu tego narzędzia 
badań operacyjnych.

Planowana jest kontynuacja badań dotycząca reharmonogramowania monta-
żu, również w przypadku linii montażowych bez buforów międzyoperacyjnych. 
Uwzględniona zostanie linia montażowa z maszynami równoległymi. Planowana jest 
budowa heurystyk relaksacyjnych, w których wykorzystane będą zaprezentowane 
modele matematyczne.
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HIERARCHICAL METHOD OF ASSEMBLY RESCHEDULING  
FOR ASSEMBLY LINES WITHOUT INTERMEDIATE BUFFERS

Summary: The COVID-19 pandemic disrupted the supply of components of assembly line-
-mounted products. Therefore, it is not always possible to assemble products according to 
the original schedule. A partial solution to this problem is re-scheduled, which is a re-con-
struction of a schedule that takes into account the original schedule. This is an update to the 
original schedule due to a change in the conditions of the production process. A two-level 
method of assembly rescheduling for assembly lines without intermediate buffers is proposed 
in the paper. Two cases are regarded in the method: no-wait scheduling and possibility of the 
blocking machines by products waiting for assembly operations. The first level of the descri-
bed method concerns balancing the load of the assembly machines, assembly operations are 
assigned to machines. Starting times of individual assembly operations are determined at the 
second level of the hierarchical method. The mathematical model of integer programming task 
is assigned to each level of the method. The proposed heuristic method is used to construction 
of the shortest schedules. It’s possible to solve problems of large size in a relatively short time 
using proposed heuristic method. The results of computational experiments on the developed 
method are presented in the paper. The lengths of schedules for both product flow organiza-
tions – scheduling without waiting and blocking machines by products – are compared. In 
addition, the obtained heuristic solutions were compared with optimal solutions.

Keywords: production planning, scheduling, flowshop, assembly, heuristics




