
(prl.ed punklem 0) Irzeba broc pod uwng" sInn poprl.edzoj,\cego go sySlcmu. 
2.	 System lechniczny przekrocl.yl punkl 0, ale nie osiljgn~l jeslclc punklu ~. W Iym 

przypadku prognozowanic polcgo nn okrdleniu drugiego i Irzeciego clapu. \Iv 
skrajnym przypadku wystnrcw okre~lic wyl:tcznie gran icc elopu Irzeciego, poniew3 
Wysl~puje wyral,kie 7.lIWUCZOnt, Icndencja do zmniejszania odlegto~cj pomir;dzy 
druglm i Irzecim elapem (nie jest to tendencja k017yslna). Okreslenie grnnic 
fizykalnydl Za.lwyc/.uj nie przedslawia slclcg61nych trudno~i: ZWlltzane S~ one 7 

obleklywnymi i dobrzc lIlanyml czynnikami np. lVytrzymn!osci'l, wlaSciwosciumi 
mmenal6w. kalorycznoki'l paliwal 

3.	 System techniczny przckroclyl punkt 13 lub punkl 15. W Iym pr/.ypudku prognolll 
SprowUdl<l si~ do poszukiwanlll nowego syslemu Icchnicznego. k16rcll1u nalc!::doby 
przeknzac ,.puleczkf'. 

W kaidym z Iych prl.ypadk6w wynal::llca powinien dzinlae dwojuko. ZoJMmy. ~ 

IOswlo wYJaSnlune, !c syslem lcchnlczny nie oSlillinl\1 punklu o. Wynalalcn moze Z.<lJ'\C Sl~ 

doskonaleOiem "nowo norodzonego" systemu lechnicznego. Zapowiud:, 10 wiell,ie 
wynulul~i / nowcj idei Il'lCba Lrobit nUWlt '7CCI., a W Iym celu glowllu ideu (wyl1ulu/ek 
pi[llego pOliomu) powil1na ,.0brosn[lC" " wynnlozkl 3 i " poziol11u. Druga do punktu a 
mote icdnllk okn/at si~ dlugl\. a nawel bnrdlO dlugl\: zaleiy 10 od rczerw rOlwoju 
popm~dOlego systcmu IcchnlcLnego. Nil' jest wykluclOne. ie ol<.res (lClekiwania b~dlic 

Irwallnk dlugo, I.e wdrai;lOie noweJ idei straei sens leehnic/ny ,ekonoll1iC7ny. 
Trudnyll1 ctnpel11 Jesl Ict [)~rcs, klcdy system technicLlly przelywa okrcs inlensywnego 

ro/.woJu, pflechouzqe aLi 0 dn 13. W [ym prlYrad~u pOIl?eb'1c ''I prlede wSlysll<.im 
wynala/~1 L1rugiego pOllomu, l.a 10 w znacznej ilosci. Podubna syluaeja pojawia si~ wtedy. 
gdy system lechniclny testaual si~, u nawet lostal przciyly. Nil' rna IU jut mozll\vosCi na 
rOtw6j tworct.y; slarl.eJl!.cy SIf; system akumuluje jedynie wynal:llki pierwslcgo pOllomu. 
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HARMONOGRAMOWANIE KOMPLEKSU ROB6T
 
BUDOWLANYCH W WARUNKACH NIEPEWNOSCI
 

Wojciech BOZEJKO, Zdlislaw HEJOUCKI, Mieczystaw WODECKI 

Streszczenie: W pracy zUJmujcmy siC; problemcm hurmonogromownnia rob61 budowl 
(drogowych), kt6ryeh niepewne Clasy realilucji sll modclowane 7.l1 pomocll liczb f( 

tyeh. Prl.edstawiamy model Il1Qlemalynny zagadnienia oraz algorylmy jego rolwillly 
(din danyeh dclerministyclnych oraz rozmytych) opane nn metodlie przeszukiwania l 

Badamy slObilnost nlgorylm6w, Ij. odpornost wyznocLonyeh rozwll\.zali no zaburzen 
nych (czusaw rculil.acj; robol). 

StowD klua.owe: harmonogramowanie. logika rozmyta. problem przeplywowy, alg 
metaheuryslyellly. 

I. Wst~p 

W proklyce budOl\lanej Lachod7l!. syluaeje. w kl6rych nie moina precyl.yjnie o~ 

eZM6w wykonnnin posz.czeg6lnych robol. Dotyczy to glownie ulkich projektow, w kl 
stosuje siC; nowc leehniki i technologic. BnLa norll1at)'wna b~d~ca podslnwa koszlory 
nlo I knlkulncji l op6tnieniem uW7gl~dnia nowe sposoby renlizneji proces6w budOl\ I 
i wnrunki technicznc. Dlatego wiele firm oferujilcych w przclargnch lub konkursneh 
uslugi i rolwia,z.anin sysleillowe, Slosuje z koniec711o~i wl:lsnc normy zukladowe, wyl 
sluJl!.e doswindel.enie z.3wodowe i szncun~i. ;sIawel. JcSli nowe przed,i~wll~cie jesl po. 
do proJektu jut zrcalil.Owancgo 10 balOwonie nn poprlcdnich doswiadczeniach okal.l 
niewy~tarcz.aj,\ce. Menndterowie przedsl~wzl~c budowlanych Juk wykazuje prnklyka. 
till IV przybltz.eniu okreSlic czasy wykonania poszczcg61nych elemcnlow budowli, 
bowiem ograniezeniu technologicme i orgnnizacYJne oraz typowe wydojnosci zespoll 
boczych. Si\ w stunle nieklcdy okreslic w przybliZCniu przedLluly moiJiwych czas61V ' 
nnnia wdUli ornz najbnrdziej prawdopodobne wUrlose; I. lych przedzilll6w. Tego typ 
pewnost mOle byc okreslona In pomocq Iiczb rozll1Ylych. 

Dla wiclu robol budowlanych i Ich kompleks6w Istnlcg dute Irudnosci W Jedno, 
nym okreSleniu pewnych parametr6w lub lei dane pochod/<\, z nicprecyzyjnyeh urI 
pOllllarowych. WidkoSci liclbowc S:l WI~C el.C;'ICl ropr/cLilone slowem' "okolo" ...pc 
"pomic;dzy". ild. Nleprecyzyjnosc zOlwyczaj willte _i~ I lym, i.e proces jcst umkoln: 
brak jest danych slalyst)'cznych 7. przeszloki dla doklndnego okrdlenia wartosci i 
wiedzu ekspcrln bywa niewystorczaj<\.ca. Od I..ilkunastu lal motnn laobscrwl1wae dUle 
tercsowanie melodnmi sztucl.nej imeligencJI: sleclami neuronowymi. nlgorYlmami 
tycznym; ornz. systemnmi rozmylymi. Pozwalajq, one nn opis rlcC7ywi~lych IJawi~k . 
moct\ poj~e. kl6re S'\ OIcpreeYl.yjne. OIepewne i wieloz.nnClne. Problcmy podeJmownr. 
cylji w warunkach nicpewnosci r07wii\.zuje si~ SIO~uj~c melody probnblllSlyki (jete 
pewne inrormacje majl!. charakter losowy) lub leoril z'blor6w rozrnylych. To drugie I 
Scie stosujc silt slczeg61nie w6wcl.ns, gdy nie s<\, Lnanc roz~lady lmiennych losowy, 
W opisie brilk jesllch oSlrych grame 
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Pierwsze proce dOlycz:tce rozwil\zywunin problem6w oplymalizacyjnych z r07mytymi 
danymi dOl)'czyly melody PERT (Prude 1161\ (j nast~pne, klasyclnych jedno I wielornnszy
nowych problern6w sLeregowania zadaJi (Isclbuchl i In. [II), bilii [12\). Z kolei II' pracach 
Hapke [81 or;u Hapke i in. [9J pm~t1swwiono heurystyki priorylelOwe uwzgl~dniClj!lcc 

rO/myle pnramctry CLasowe din rOl\vil\zywaniu og61nego probkJrlu '1eciowego I ugrani
cleninmi 1.!lsobowymi. W przypndku stosownnia logiki rozmYleJ du~ym problemem jesl 
wltl~CIWY dob6r funkeji przynnieinosci. a ma ana ogromny wply'" na jakosc wyznnc£[ll1ych 
rO/willl-On. 

Klasyezne problemy szeregowania wymagajl\' ab) wszyslkie paramelry byly zdelenni
nownne (Ij. byly I g<'iry Inanymi liczbami calkowltymi). W prqpndku niepcwnych dunych. 
rr/yj~cie pewnej "lelkoSci (sposr6d wielu mo~!Iwych) i rozwiqzanie IV len spo~ob oLr/y
mnnego zndul1Io delerminislycznego prowadzi do malo Slabllnych ro7wll\llln (zobacl np 
Bozejko i in 131). Niepewne pummelry mogq bye pr7ed~tnwianc la pClIllOq rozkladow 
lllliennych losowyeh Jub liclb ro1mylych. To pierwsze podeJkle (Plcdo 115 I. Rlghler 11811 
wymaga znajomo~ci pewnyeh dunych slalyslyeznych. a I ieh ulyskunlel1l i ""eryfikJcj'l sq, 
l.Dzwyc/aj dU7l: IrutlnoSe\. Jcdnak IV problemoch s/eregowuma zadon 7.nlwyczaj mcrew
nose danych me rna charakleru losowego, leC! wynika z uniknlno~ci procesu. W I.Wil\lku 
7 tym wieikoSci. klore nie 5'1 rreey/.yjnie okrdlone pr/ybli7.n Sl~ poprzcl liczby ro/ll1)'le 
(Iscibuchl I in 1111. Ishii [121. Prade 1161) korzystajl\c PflY Iym I wied/Y ck~pena 

Problemy oplymalizacyjne Z II1formaCjll niepewnll 1110tna lakze rol.WIl\zywuc slOsujl\C 
transformacj~ problemu nleOelcrministycznego Jo pewnego lbioru "r6wnowa7nych" rm
blell16w dClernllnistycznycl1. Dll rOlwiqzywania tuk wygencrowunych problemow slosuje 
si~ WOWC7.as wane algorytmy delermimslyel.ne. Ze wzgh,du no zlotono~c oblic/enlowl\ 
rozwni.anego IV lci prncy 1agodn.eni'l (jest .,il"i<' NP lrudllt!) lronstormaciu In jesl l11ul('I 
efektywnu. Wymagu "na bowiern wylnaczenia pewnego zbioru rozwiltzun Jopuslc/aln)ch 
(delerministycznych) na pouslawle kt6rego. konstruujc SI~ rozwi'llanic problemu I r07iny
lymi parametraml. Powinno hye ono Jobre din r6tnych wl1I'IOSel udnych \\'eJ~einwych, \l'ld 
II.' praktyce ISlI1leje ogromna lrudnosc I .Iego wYlnael.cnielll. 

RO/plllrywany w proey problem harmonogramowanla pewnego prledsi,,""~ciu budow· 
lanego ,prownd/a SI~ do klusycln~go problemu s/eregnwanin 1.ndun - pelmulUcyjnt:gll pi o· 
bJemu prteplywo"ego I. krYleflum C...... W IJteralurze je.<>1 on oznnc7uoy prlez F II CO'.,. 
Prl.ed"awiall1y idee algorylm .Iego rolwill/ywamD opanego nn metodzle przeszukiwani;I 

tabu oral modyhkDCJ~ Iego algorylmu dla prlypudku, gdy e/usy wyknnywunia llldan na 
muslynach s~ lie/baml rOlmytymi II' lflypunktowcj reprezentm:ji. 

Ninlejsla prnea StanOwl knntynuacj~ ,Iuuiow aUlor6w ([ J I. I~ I, 1311 nau laslnsO''''llIIem 
liclb rOl.mylych w problcll1uch uplym"lizucji dyskrclnej. 

2. Permutacyjny problem przeplywow)' 

W problcmie l)lm,lIuny jesl Iblllr /I moan .1=1/.1.... ,III. kllirc nalel.)' wykolwc kolejnn, 
bel prlerywlmlil, na knicJcj Z IIIm.l,;/yn 7e lbioru M=II,2,." ,1111 Wykonywanle ",Jlllli,\ IlU 

mas7ynie k (diu 1.=2, ..•111) mote Sl~ roZPOCl<\e 1I0piero po /ukonc7eniu wykonywlllll,l lego 
Zllouma nn milstynic ~-I oral kolejnDsc wykonywllnia I.UUUn nIl W~IYSlkich maS/ynach I11U~1 

bye luka suma. KlItdu mn<'zynu w dowolnej chwdi mote, co najwy7-Cj. w)konvwue Jl:t111l1 
I.ilelanle. Nlech p, 1 ~dlie ezasem ,vykonywnnia zadonia ina maS/ynie I.. l'alet.y wy/naclyc 
kolcjnosc wykonywuniu I.udun (luk'l samq nil knll.!ej rnaszynlel, kt6r:1 minimall/uje: 
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Cn...=max!C,n,: ;-=1.2, ... ,111 

gdzie e'm jest ezasem lakonezenin wykonywania zadania ; na ost:llniej. 
/II-Iej ma,zynie. 

.Ieu!i liczba maszyn wynosi tr'zy lub wil,leej, wowczns problem len jeSI silnie NP-II'I 

(Garey i in. 151). W nSLatnich lalUeh opublikowuno Wide nlgoryllnlJw meluheuryMycLI 
rozwil\/ywnI1lD problemu pfl.eplywowego. Najlepslc z nieh sq opane no melodzie pOSI 
wanillllabu (Grabowski i In. [61. [7J. Nowicki i .n. 114). W)/naczone pr/C/l1Ie rozwi 
ilia, Jla rcpre/.enwlywne,l grupy pr/.ykladow, lylko niclnaclnie r6i.OIq sie Ill.! najleps. 
ZI1anych obeenie w liternlurz~. 

Niecb cP. blfdlle zbiorem wszyslkich permUlllCji "Iemenlow I I Kai.Lla permul 

lfC cP. wY/nacL;1 kolejnosc wykonywania Lad,lIi nn maSl) nacho "..adnnie If(1) Jesl w. 

nyw"ne, na k~dej ma.szyl1le,Jako I-Ie Wkolejno$ci (i = 1,2, ... ,II). Pr/.cz C,,,,, Olnaez 

c/ns zakonezenie wykonyw:lIl1a ladnl1la lfU) nn muszynle ~ E M Cwsy Ie motna obli, 

korzyslajqc I nnSI~pu.ll\Cej zaletnoSci rekurencYJnej: 

C"",=max!C.".II."C."",-tI+P.""" ;=1.2, ....1J, j=l.1. .,m, 

Z warunknll1l poc/Jl,lkowymi. 

c ......,/=o. j=I,:l .... ,1II mal C•. j\" =0, ;=1.2. ,II 

OczywIseie. elUs 1Jlkolitzenia wykonywanw w,7ystkich Ludan (I" kllleJnosci ich \,)',1 

"'ilnia W If), C~ (n) =C... .• ' 

Pennulacyjny problemy przeplywowy sprowod/.ll Sl~ do wylnaclenia permula<:..Ii ( 
l11alnej II) minil11ulnym termll1le 7akonczenia wykonywania zauun) w zblorze WSlY,l 
perrnut:lcj i cP•. 

3. Metodu przeszuki" anin z tubu 

MctodJ prlcszuklwnnia I lubu og6lnic, l,oleg'l Onil n,\ ilcracYJn) 111 !)olepsilmiu biei 
go r07wll\/.nniu popr/ez lokalnc przeSlukiw8nle. RO/poc/yna si~ od pewnego rOI\Q'l1 

startowego. Nast~pnie, generujc Sl~ jego OIOClelllC Ortl7 wymaclu najleps?c rO/wlql 
11ego oloclcnia, kl6rc pr/)'Jtnuje si~ I.a rolwlq/ilnie slUflowe w na,l~pncj lIeraejl. Do 
c/.a Sl~ moJliwosc pogorslellla WUflOki I'unkcji cela (prly WY/UllclanlU nowego ro/wi 
mu startowego), aby W len spos6b Iwi~kszyc Sl.ans~ Illi osiqgni~cie rnmimum gloh:lln 
Takie luehy ,.w gorf' n,lie/y jednak IV pewien ~pos6h kontrolowilc. ponlewnz w prtc 
nYI11 razle po osi:tglli~ciu minimum lokalnego nastl\pil by szybkl do niegn powrol. Ab) 
pohiec generowuniu II' nowych itemcjaeh IOzwi'l/uri niedawno ro/pallyw:mych (pOWSI: 
nlu cykli),lilpilnll<:tuje sl~je (Ich ntrybuly) tullikie lO/wi'l/.m\ 7.ukazanyeh, IlW list:le I; 

Schema I algorytmu przeSlUkiwania z tubu ITSF) 
Niceh lfE (/J" b~dzie dm'oln'l pennulacjq, AT ItsltllUbu. a If' najlepSl)III 00 leJ 
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walel.ionym rolwiE\illJllem (na poezE\tek przYJITIuJcmy IU ll'" permULUej~ rr). 

Krok 1: Wyznaczyt otoczenie ,.J. permutacji 1C, nie luwiernjl\cc clemcnt6w LU

bron ionych przez IISI~ liT; 

Krok 2: Znnleit permUIUC$ /5 E t~. Iuk'!, ze: 

Ill." (8) =mini C..... (fJ', fJe .1: (-1) 

Krok 3: !f C...., (O}<Cm", (Jl") then Jl"~a
 

midc ai, ybuly 0nn IiSclc AT;
 
~6, 

Krok 4:!f Wlirunek_Zakoriczenia then STO
 
el~e ll.Q.!Q Krnl-. I.
 

Spustih wyznae/-llnin otoelcmn. or~anilacjn li~ly tabu I warunek zntr/.ymanlu SlI pmlsta
wllwymi elcmenlami melody. przy implemcntacji algoryllllu eh:menly Ie okrdlilismy Ilasl~
pUJ~co: 

OIO("~el1it' • 7nwieru permulaeje wygenerowuno I. rr pr/el. \\'SlaWlcnle (insert) 

pewnego I.adania l bloku prl.et1 prerwsze lub zu Ostatme zudul1Ie lego bloku (do
kladnie jesl 10 oplsune w pme)' Grubowskiego i ill 171)· 
Lisla lalu. jeM <:yklic£nu I laWlera ulrybuly pewneJ Iielby uSlutnio rolpalrywanych 
ro/w11lLl1n (sturtowych) oral ma l g6ry ol-.rc$lon'l. muksymalnl\. t1lugok Jezell lislU 
nie jC'1 reIna, 10 110\\Y elemenl je~1 Ul' niei uopisywuny .Ie~h ntlt0l11i~'1 lisla osiq
gntyla moksymulnl\. dlugosc, w6wczu~ usuIVuny jest nujslufSl.y c1cmenl, a np",y jeM 
umleszcl.any no korieu 1I,ly 
\IIartlllt'k ::.akmk::'fllill - ulgorytll1 koile/y u/iatnnic 110 \\'ykonuniu I. gory okrcsloncJ 
hczby iterucji Iub gdy breillce otoczel1lC jest Ibiorem pustym. 

ZIOlonosc obliclcnrown algorytl11u opartcgo no l11elOO/ie przcs/.uklwonlll 1 Iilbu lalely oJ 
sp(lsobu re"lilUCJI jego c1emcntow. Ij. melody wYLl1uClnni~ O((lCl.cnrn, Llrguni/llej i oral dlu
gosei lisly wbu, srosobu wylicznnin wuno$ei funkeJI eelu Oral warunku zokoriczeniu. 

4. Algorytm rSF l rozmytymi cz-usami wykonywaniu lodon 

NiepewllC e/.usy wykunywnnia I.allan nJ I1ll1s/ynach b~t1l1 rcprcZCnlO\\UnC rrlCI. Ir/Y

punklowc lie/by rozl11ylc p" = (p,m"n, ",~. P,";, l. gUllC 1',"';' S ,,:",' $ ,,:":. dla i E .I, 

) E /l1 FunkcJo prl)'nalClnoscl takieJ Ile/by jesl prLed~tn\Viona n~ rys. I 

o· « , )0 

P,lrJln J1J.1lncU P!.t~' 

Ry~. I Funkcjl' przynnlCZotl$ci lrzypunklowcj lieLby rozmylej (p,~", P,"":. P,' 

Wynikiem dziabri nryunelyczllych na licLbuch rOll11ytych Jest liczba rozmylu (LOb. 
bois 14)}. Jete!i wi~c cws wykonyw,lI1ia z,adal1la 1f(il (,TE f/J. ) llll maszynie) je~t' 

ny prlez. Jiczb~ rozmylll: 

Prill./ :;;;;;(P::~"" P~tj' p':;:;,,). 

10 w6wezas lermin jego illkQt\e7eniu je'l Iiczbl\ rO/l11ylll posl:lci: 

,,-,C."11 = (C'".. IILj· A'ltl,' 
c-·1"1111 )• 

gd7.le: C;~,~,. c;:7:., oraz C:': I moin[l wY/naczyc z na.st~pujl\cych lalez.n05ci rc:kt 

nyeh: 

;Ul , = mD".; {C~:-lLJ IC;;,".. ,.1 I+ p;~I~1 I' 

~J = IT\U~(C;::' ;1,' C~~,l J+ p~ I ... )' 

:: I =lll~X lC:' II J' C::~'l~r 1+ P;;"ll . 

z warunkami poc7.l\.lkowymi 

;;I~LJ = C~•. J :::: C;:}.J j;;; J. 2.. " . m oral C;,~t.lI =C;;.u = C:.1: .' i = I. 2.... }t 

lOS wykonywoniu ws£yslkich ~atlun (\\ kolejnosci tr) jest lllk2.e liczbq 101111)'1'1: 

,(R") = (C;r:u.' C;::'l .... C~,,'..). 

10 por6wnywani'l rozmytych warlose; funkCJi celu In~la!;1 zaslosuwonn stllhll 
por6wnunia (/obnel Hupke i in. 191>. W przypadku Irtypul1l-.lLlWCj licl.by n 

C""" (IT) flll1kcJo defuzytikucyjna jc~t w6wcz..DS poslaci: 
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I(Cm... (ffJl- ±(C;:,., +C:.
J
, .. +C;,:,.. + C~7':L"') ( 11) 

UWl.gl~dniajl\c znlo2.emu dOlycl'lCe c7as6w wykonywonio zndan no mas/.ynach tllczb) 1'0/.

myle w lrzypunktowej repre£entocji), dokonuno odpowiednich moo)likacji w pw:L1~tawll)
nym w poprzednim rOldllale algorylmie TSF. T~ wersj~ nlgoryll11u ~d£lel11) o/nacl.nli 
pilei. TSFR'''. 

S. Generowanie danych oraz wyniki obliczeniowc 1lIgol')'tm6w 

Przedslawione w popm:dnim row/iole algoryll1l)' pr£eSI.UklWanill I. liIbu lTSF - din 
calJ..owitohczbowych c/J.S6w wykonywoni~l l.lIdon oral. TSFRol diu clas6\\ ro£lTIylych) by
Iy leSlOwone na losowych pr/ykladach DlInc IWllne L1ulej dert'llIllIli,\lyr~II.\IIl1 gencn ,\'anl1 
w nusI~puJQ.cy spos6b. Dla ustnlonej liczby zadnn II ora7 l11a,zyn m 10sowal10 z przed/iulu 
[30. 100) (zgodl11e z r07kladem jednO'ilujnym) CI.3SY wykonywanill ladan no 1110s/ynach 
fI,,,, i =1,2 .... ,II. J =1,2, .... m. ))10 katdego II I 1/1 !osowuno \\' ten spllsob 10 prlykla


d6w.
 
Nlepewnc cznsy wykonywlIn"l 7"don P" i = I. 2, ... ,II. j = I. 2,.". m sq reprc/CIlIOW"nt:
 

pr/cz trlypunklowq lic/b~ rozmylq (fI,m" , 1'"', ,P.~:'), gUlic 

""" ",,1'1 r 'Ll "... rP", =P,." fl•. , = Pl., - fI, 1 " oral. p" = P" + fI, /31 i 121 

Dla obu 0IgoryI1116\\ przyj~lo nusl'rpujqce wlIrlllsci pOfUl11ellllw: 

l11abYl11olna hC/ba Ilcracjl Un." =211=. 

dlugosc IiSly tabu LT = f7 +11/101.ft." 
ROl.Wlq/Ulllil Slanowe 10sIaly wY/naclOne pr/ci algnr)1111 NFH (lnhnCl Na\UI i In. I13]). 

Nieeh P b~dzle pewn) 111 pr/yktucJcl11 dunych delCrt11lnht)'l/nych, u f'" wygcncrowa
nym na jego bnzie prlykladem danych r07111ytych (w lrz.ypunJ..tnwe.J reprc/cm<tcjl). DuIeJ. 

diu prlyJ..ladu donych pH. (Cl.yll, rOllnytyeh C/:lSt1W wyknnani'l P, =(fI:";' , p'~4, P:''''' 1 

i =1,2,. ,II. j = 1.2, "., m) wY7nUCZ.llmy nowe dane detcrminlstyclnc (dalcj I.wunc zabll


n.orlymi) P z cwsal11i wyJ..onywnni:t laLinn /1, I ' I..u\re \i\ hl.\OWUne I.gndnie / rozkludem
 

JednoSlojn}ln na przedl.iale IP. ;., JI"~" I
 

Pr/e/. Jr'(P) orill tr'(p" ) i1/nUCIHlny nUJlcpve nJ/W,(\I.HIlI:l (pcrl11ulal'Jc IblOrU rP I WY


£Il:lcwnc odpo\'iednio pr/ci algor)'tm TSF (dltl prtykladu danych dctcrl11ini\l)'onych PI
 
oraz TSFR

", (diu prlyJ..lat.!u L1anyeh fUl.lll)l)'ch p' I
 
Jcall P jesl pr7ykladem danych de(cn11lniSlyctnych L1lu prnblemu prlcplywowegl' I II la

dnniumi oraZIll masl.ynum, orOI. tr~ (/>, pewnq pennuluc;q 10dUit 10 pral Fltr. p> Oll1a· 

ClJl11y nnjwc£csniejszy ICrl1111l "Ikonclenia wyl..llnywania w~l.)'stJ..ich zadall. ,czeli sq lll1e 
wykon}wnne nu maszynuch w I..lllejnosci t.r (1.1. wartO~cinplYlTlalil\lw,lIlegll lryleriul11 C, 

diu perl11Ulacji 11 ) 
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Swhilno~c 1llgQryll116w 
Slobilno~ci olgorytl116w (w}lnac7onych pr7e7 Ie olgoryll11y rO/wil\l<Inl, Ij. IllJpo 

1.l1burzeniu c7.as6w wykonywania l<Idun, badaMI11Y w nasl~puj'lCY spos6b. 
Diu knWcgo prl.ykladu d<tnych detcrmiOiSlycznych P, generowano dane rol.lllyle P 
slosujl\C kolejno algoryll11 delerminisLycl.ny TSF I I071llyly TSFR

". wywucl.ano n 
rozwil\l.<lnie (permulucje 7<1dan) odpowiednio 1( (p) oraz 1(' (pI<. ). No.51~pnie, ge 

no puyklad I. laburlonymi L1anyllli p' nraL slllSUjltC algoryun TSF wYlnuc/.ilno n 
rozwil\£ome 1(' (P') Stubilnosc oigoryl1ll6w TSF i TSFR

", wYlnaczano porownujq 

sci runJ..cji celu: F(1(' (/'), P 1. F(tr' (pH' ).1") orUl F(tr' (P' l, P ). 

Ntcch 

. ,.. ,. ... . ... ,. ... , ·IOO"!(..,.. 

ora, 

0"'. i"(tr' (P" I, P 1- F(tr' (I' ), P' )
'...., - I' IOO'il,

·(tr (I' ), P ) 

b~d/.le oLlpo\\icdniu srednim \\l.gl~L1n)1ll bl~dell1 rOl.wiql."n W}lnaclllnych pr£c£; 
TSF i TSFR L1lu dan)'ch wbur70nych W slosunku do nujlepszych rOZWi4./31\, Pilr;1•

u 

pOlwnlaJ'\ l11ier/yc wplyw lobur/cnill t.!.lI1ych (Od~l~pst\\i1 C/"lSU rC'llllilCJI nLi pil 
przyj<;lego) nn wnrto~ci wYlnoclUn)'ch nJ1WI4.Znri. 
W labeh I prtcdSluwiono ~rccJllIc (I. 10 prl.yklad6\\ danych lubut£On)'<:h. diu J..i1W 

1I1i:nu) warlO~cl 0.,.., OWl O~.~ . 

,...... , ...... _"' ••• - .... y .... •.• 't""""""- ..... ,.............. \ n,
T' 

Lic/ha 7.adall 
II 

Algorytm detrmllliMyc£I1Y TSF 
(~redl1i hl~u W71l1~dn) o'•• J l 

Algoryll11 rozm}l) TSFK 
,.. 

(iredn; hl'1u w/lll~dny ,5'<' , J 

~5 6.6 3.1 
50 9.1 2,9 
100 13.'.) 5 I 
150 '23 ~ 8.7 
~{JO 21 ~ 9.3 
250 2H 10.5 
500 ~llJ 12.7 

srcdnio IlI.4 7.5 
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Nil pOllslowie Lumiesl.czonych wyni~6w ll10zcmy ~twielu/.ie. U I07.WH17oma II). pcnnulOcjc. 
czyli kolejnoSci w)'konywaoia l.auanl wy/nuczone pr/el algorylm rollnYly TSFK

.. sl\ 
nacznie bard/icJ stahilnc. Zmiona ClnSOw wykonywania 7.adan. ub rnzwil\zonin wyznacl.O

nego przel algorylm r07m)'l)'. mo Inaczmc mntejs/Y wplyw nil OSlUlcc/ny ClllS w)'kunania 
wst.yMkich t.udan nil W prt.ypauku lozwlll/ama w)'/naclOnego przez algorylm dClermll1i
st)'clny. Sredme bl~dy w7.gl~dne wynosUl odpowiedm 17.4~ oral 75%. Tuk WI~C, sredmo 
zmlcznie mnicJ zl1lienia si~ wanose funkcji celu pll.), luhur/emu C/O'OW wykony\\ama la
uan. guy kolejnosc leh w)'kooywanio jesl wyznaciono pllCI ulgorylm I. rO/mylyml paramc
traml 7,auOl;. 

6. Studium przypadku 

IU,1I1IC inwe~lycyjne tlolycly reali/Hcji przcusi~wlI~clU tlewclnJXrsklcgo obejmujl\cegl1 
uwanaSclc budynkow mleszkuln),cb' Stunowil\. one niezaletnc knmpleks) mbot buuowlu
nych Iwil\zunych pnr/.l\dklcm leehnnlogic/nyl11. Realllo"<lne budyn~1 mlc"blnc chnra~te
rY/uJil ,I~ plxlohnym Ic,ta"em robot buuowlan)'ch lworlilcych upnrt'ltlknwany CI'l£: RZ
roboty liemne RF- robOly funuamenulI\c RM- robot)' murnwe, RB- robot)' belOnJ<IIskic. 
RD- whlll) uachnwe (wl ..jba dacllllwul. RI' robOly uekar,~ic. RW I Illhnl~ W)kOnC/enlll
I\e (lynkl. poulol.a i posod/ki. 'lobrka nklcnna I dlll\ll1wal. RWJ- loboly wykonc/eniowc 
(roboly mulnrskie. Slu~arskie. I)'nki zewn~lrl.ne, u/updnicniu). POU,IU\lq ,zacml,lI1IJ c"l
,6w wykonal1lu robl\t "\ przetll11iary r"bOl. mal nr KNR (Kalalo}! Nakladll\1 R/cc/nwych I. 
nn ha/ie klorych. wyznaczn Sl~ pracochlonllosc robot. Po u~,nlel1lu I u/godnieniu niet.b~u
nych Insobow lud7~icll (grup roboc/yeh specjulisl(iw I odpowiedl1lmi uprawniCnWI111 i 
kwahfikncluml), obllc7u si~ lOozliwy C/as trwunin roMt. prtCkvlaknjq,c naklndy r/cc/Uwc 
z liczby II ... roboczogoozln Ir-h), w uni roboczc luni-robl.Tnk u~lalonc danc IWOf/l\. IIW 

Slruk!ur~ Pndt.lUlu Proe (WBS), okrcslalqc pOllquek Icchnologic/lly mbllt. 7 UW'I!,!I n<l ~o
nicclI10sc ,ynchmni/JJcJi mbl)1 buuowlanydl. uW/gl~lhllenie wiclu ograniczcn techn"I,,
l\lcznych. organizacyjn)'ch. matenalowych, uOI)'c/qc)'ch bezplec/cl1sma. prlcr\\' Icchnolo
gic/nych. lip. l1Ie/~unc ,taJc "I; n~/aCOWilI1lC IClmlnu rCill Il.llCj I PllctI,i~w/il;cia. "'bSt:llll 
O~/.<lcowanic cy~lu rCl.l1 i/_ncJ I inwe..l)'cji jesl nic/b,.tJnc uo sformulowanlu warUnkl)W ~Cln· 

lruklU nD roboly hudowlane, zarowno ulu Inwe'lor'l. ja~ i KOlllraktoro\1 (Wy\..ona\\cl\\\ J. 
anc Ilc/howe do ubllc/cn oplymalil.acyjn)'ch UOIYC/it kllllJpkbu 12 oblcklliw buuow 

1;lI1ych, nu klorych plunuJc,,~ rcail/acj~ Y pmccs611 buunwlun}ch. Pllcthi\,II'/i\,cic' repre
IcnluJe macicrl e7a~("\ lrwanw prnccsl\\l buuo\\ Innych Cl tn/.Il1WIlC 1)\ I J Pnnliej pr7ed
SlawiClno pllykluuowl\ m,IClerl t:I,Niw IrWUI113 mhl\l nil Clhlekllli:h huuowl:lI1ydl. 

T<lh	 2 Pr/ykladowlI I11l1Clell t:l1I'OW 111\ <Ina" mont l1a ohlcktach nuuuwlun)c:h 
7 II 7 7 7 8 7 7 (, 7 5 -1 
8 II X Y Y II l\ l) II I) K II 
~ II 10 l) I) II III I.) II l) I) LJ 
7 li 7 7 K II 7 7 II II K 7 
6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 K 15 
II 1-1 II 13 I ~ 1-1 II 13 14 13 1-1 K 
y I,j Y II 10 13 y II II 10 II l) 

-1 K h 7 5 7 7 K l) <) l) 5 
(, 9 5 l) 7 5 K I.) K 7 7 7 
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Elemenl)' moeier/y c/as6w trwania rob61 opracowano no pooslawlc prlednu, 
t. uWl.gl~unienielJl uO'I,.pnyeh znsohOw. diu kompleksu budynk6w mieszkalnych. Dt 
znue/enia c)'klu rcalizacjl pllcllsi~wt.i~ciu buuowlonego (216 dnl roboczych). IUSlOSU 
melod~ sprz~2eli closowych TeM III ([ 10]. 117). Umu71iwia ona min. iuenl>'fikucj~. 

proces6w krYlyc/nych OrlU wyznac7enie Icrmin6w rozpocz~ciu i zakOlic/emu rob61 ni 
lycl.l1ych, I uW/gl~dnieniem s/c7.eg6lnych uwarunkownti tcchnologicznych. Do nbl 
oplymnlllacYJnych przYJ~lo ..rozmyte·· C7.ll~y wykonanio robot. Din uunych z.nburz( 
(gcncrowunych IO~ jnk opisano w popr/cdnim rozdzlUle) sredni bl~d wzgl<;dny wynosi 
uwic 4.2% 

7. Podsumowanie 

W pracy prt.euMuwiamy pewien problem harmonogr:unowanin prae budowlanych 
niewnot jest bnrulO Irudnn okreslic Jeunot.nlleznie I gory c/a,y wykonyw;ll1in pUS/ct' 
nych robot. wi\'c moJcluJcl11y jc la poml'tC., li\:/b rO/lllylych, Do ro/wl<\/ywaOlu pron 
slosujemy algorylm opany nn mCIOOzie przes/uklwnni<l 7 labu. Wyznaczonc pilei len; 
rylm ro/wi'l/anan ,~ slabilniej,/e (mnieJ wrn7.liwe na Imian)' pnrumetnlw ro/palr)'wr 
laguuniel1lu} cd rO/wiq/ati ulgoryll1lu z parmnclrumi o~reslonYll1i przcz lic/by calkowil 
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IIH 

YCR METOD PRZES KIW, 
CZEN 

Micczyslaw"'ODECKI 

,i badnll dotYCZilce efeklywnosci r6wno 
elll oml pues/uklwania olocze~ diu jC' 

lyskanc wtasnoSci mogil bye stOSO\ 
·luhcurystyc1.l1ych opanych na mctodlit 

111"'6\/ "'I'~"'" Ur\lntllIlU. 

Slowl\ kJuczowe: obllcl.enia r6wuolegle. prlesluklwanie otoclcn. jednomaslyno" 
hlem vcregownnia. 

1. Wsl~p 

Zdecyuownn:1 wlt;kS70se pra"-tyclnych l,;Jgndnlcn optymaltlacji kombmalOrycl.n, 
l.y dn kla~y prnblcm6w NP-Iruunych. diu ktelrych obecnu: nlc istl1lcjq algorylmy rOI 
wnnin 0 wielommnowej lio:lonoscl ohlic/eniowej. Algorytmy do"-Iadne rol\\lfllYWl 
"-ich prohlemaw maill wi~c wykltidnic/ll Il%nose obliezcniowl\ Zwi~ksllll1ic Vj 

"-omputer6w, nawel 0 r/i\d wlclkosci. jedynie W I1Icwlclkim stopniu wplywa na lWI~1 

rOl.miaru rOl.wiql.ywnlnych prnbJern6w. Slqd, uo lell rozwiqlywal1l11 pows/eehnic sli 
wane "Igorytmy prlybll'one Ja"-nse najlepszych rozwiqlan wYlnnc/:ll1ych pUCl II 

rytmy I.aldy, w duzym slopniu, ou liclby analilownnych pr/cl nie rolwll\l-"n, a cn 
iUl.iC ou czasu obliczeti. Cza~ i jakos~ posiuuujq prlcelwswwml tendeneJt; lminn WI) 

~1C':. ic otrlymanic IepslcgO ro/v.illlania wymaga Inaclqcego Wlf(1\tU C/UW nhlicl' 
przel konslrllkcj~ algorytmc\w r6wnoleglych moin" Innc/nie zw'~bzye Iiclb~ rol.p: 
nyeh rOlwiqlan (w jcdnostce clasu) \\ykorzysluJl\c efeltywnic wlclopmccsonmc sr, 
~ko obltoeli. 

W konstrukcji \\ ielu najlcp\lych Ilhctl1le ,llgoryllllOw przybllzonych (taklch Jul 
Jt'(/rciJ - pucszukl\\al1le I. tabu, siml//lJIl'd GIll/fa/if/II - symulowune \\yi.ar/ul1lc. II' 
so\\-anu jesl metod" ilclucyjncgo polcpSl:lIllU blc).qcego rozwll\l;ll1Ia puprlcl lo"-aln' 
~zukiwuni~ ROI..poclyna si~ ann ou pewncgo rOlwl'11.3nrn pOCllllkowcgo (slUrloweg' 
sl~pnle. gencruje si" jego otoc/cnic orUI. wYl.nuCl.a najlep"l: (Iuh pcwne) fil/Wll\/UI1 
gil OIllclcniu. "-lore prlyjl11uJe siC ll1 J()/wi4.l~lI1le ~tanowc w kolcjnej ilcnlcJI. /.:.Is:! 
wplyw na Cl.as obliczeli pOjcdyne/eJ iteracj/ ma w tym prlypadku ltO:lOnOs~ ObltClt 
procedury obltel.'ll1la wuno!\ci funkcJi celu pOjed) ntlego rolwiql.anlO onll gencn 
clcrncnt6w OIocl..cnw. 

W pmcy badamy efckt)'wnos~ rownuleglych mctod przevu"-lwal1lu OIOCl.en w iJ 
much rolwlql.ywuniu jednornuslyn(Jwyclt problem6w sl..eregownl1la nuun I rlilnym 
'jami celu. 

2. Dcfinicjc i oznaczenia 

W dalszej CZ~ScI prae)' rO/patruJerny nUSIt;puJilcy problem slcrcgowal1lil lau,1I1 
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