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Algorytmy z szacowaniem kosztów
w kryterium lokalnym dla problemu szeregowania zadañ
1. Wprowadzenie
W artykule przedstawiono problem w³aciwego utworzenia kryterium lokalnego
w metodzie GIPS [5] (metodzie gromadzenia informacji na potrzeby sterowania). Metoda
ta mo¿e pos³u¿yæ do opracowania szeregu algorytmów rozwi¹zuj¹cych ró¿norodne problemy zwi¹zane z procesami decyzyjnych. W szczególnoci metodê tê wykorzystano do rozwi¹zywania problemów szeregowania zadañ z przezbrojeniami na wielu maszynach,
w których, w odró¿nieniu od problemów znanych w literaturze, czasy przezbrojeñ nie s¹
dane a priori, a zale¿¹ od aktualnego stanu procesu. Problemy te nale¿¹ do klasy problemów
NP-trudnych lub nawet silnie NP-trudnych.
Niezwykle istotnym aspektem metody GIPS jest wykorzystanie zgromadzonej wiedzy
o procesie do ustalania kryterium optymalizacji lokalnej. Wiedza ta jest reprezentowana
poprzez odpowiednie wartoci wspó³czynników w kryterium. Wartoci te zmieniaj¹ siê
w trakcie obliczeñ, odzwierciedlaj¹c aktualn¹ wiedzê o sterowaniu. W artykule zawarto
rozwa¿ania dotycz¹ce dwóch wzajemnie przeciwstawnych wymagañ:
 potrzeby wykorzystania jak najwiêkszej iloci dostêpnych informacji do optymalizacji
lokalnej,
 mo¿liwie ma³ej z³o¿onoci obliczeniowej algorytmu optymalizacji lokalnej.
Dla ilustracji tych rozwa¿añ zaprezentowano kryteria wykorzystuj¹ce ró¿n¹ iloæ
informacji dla problemu dr¹¿enia wyrobisk korytarzowych. Problem ten nale¿y do klasy
szeregowania zadañ na wielu maszynach z czasami przezbrojeñ zale¿nymi od stanu. Najpierw przedstawiona zosta³a najbardziej szczegó³owa postaæ kryterium lokalnego, nastêpnie zaprezentowana postaæ uproszczona, charakteryzuj¹ca siê znacznie zmniejszon¹ iloci¹
obliczeñ.
Nale¿y podkreliæ, i¿ przedstawione rozwa¿ania dotycz¹ konstrukcji lokalnego kryterium wyboru decyzji, w przypadku gdy kryterium jakoci jest monotonicznie rosn¹ce
wzd³u¿ trajektorii [2].
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2. Optymalizacja lokalna w metodzie GIPS
Metoda GIPS bazuje na ogólnym schemacie modelu algebraiczno-logicznego zaproponowanego w [2]. Schemat ten powsta³ na podstawie metody logiczno-algebraicznej,
wprowadzonej przez Z. Bubnickiego [1]. Istot¹ klasy modeli algebraiczno-logicznych jest
fakt, ¿e zarówno wspó³rzêdne stanu, jak i decyzje (sterowania) mog¹ byæ zmiennymi indywiduowymi lub zmiennymi wy¿szego rzêdu. Funkcja przejcia i ograniczenia mog¹ natomiast byæ zdefiniowane zarówno za pomoc¹ zale¿noci algebraicznych jaki logicznych.
Jeli przyjmiemy oznaczenia:
X – zbiór stanów w³aciwych,
T ⊂ R+  podzbiór nieujemnych liczb rzeczywistych reprezentuj¹cych chwile czasowe,
S = X×T – zbiór stanów uogólnionych,
U  zbiór decyzji,
to model mo¿na zdefiniowaæ jako czwórkê
P = (s0, f, SN, SG)
(1)
gdzie:
s0 = (x0, t0), s0 ∈ S  uogólniony stan pocz¹tkowy,
f: U×S → S  funkcja czêciowa (a wiêc okrelon¹ tylko dla pewnych par
(u, s) ∈ U×S), zwana funkcj¹ przejcia,
SN ⊂ S – zbiór uogólnionych stanów niedopuszczalnych,
SG ⊂ S – niepusty zbiór uogólnionych stanów docelowych.
Funkcja przejcia jest zdefiniowanaza pomoc¹ dwóch funkcji f = ( fx, ft),
gdzie:
fx: U×X×T → X  okrela nastêpny stan w³aciwy,
ft: U×X×T → T  okrela nastêpny moment czasu i spe³nia nastêpuj¹cy warunek:
Δt = ft(u, x, t) – t ma wartoæ dodatni¹ i skoñczon¹.
Zdefiniowanie funkcji przejcia jako funkcji czêciowej pozwala na uwzglêdnienie
wszystkich ograniczeñ dotycz¹cych decyzji steruj¹cych za pomoc¹ tzw. zbiorów sterowañ
mo¿liwych w stanie s, oznaczonych Up(s). Jeli decyzja u jest mo¿liwa (sensowna)
w stanie s, to funkcja przejcia jest okrelona dla tej pary (u, s). W przeciwnym wypadku
nie jest okrelona. Ograniczenia dotycz¹ce stanów uogólnionych definiuj¹ce SN, mo¿na
równie¿ uwzglêdniæ za pomoc¹ zbiorów sterowañ dopuszczalnych w stanie s, oznaczonych
Ud(s).






Na metodê GIPS sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:
wstêpna analiza danych,
lokalny wybór decyzji,
modyfikacja parametrów generowania trajektorii,
odcinanie nieperspektywicznych trajektorii,
wybór stanu, od którego generowany (poprawiany) jest koñcowy odcinek trajektorii.

Istot¹ metody GIPS jest generowanie kolejnych trajektorii procesu, gdzie do generowania coraz lepszych rozwi¹zañ wykorzystywana jest wiedza o procesie i sterowaniu. Wie-
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dza ta pozyskiwana jest na podstawie opisu technologicznego procesu, analizy poszczególnych stanów w trakcie generowania pojedynczej trajektorii oraz w oparciu o analizê uzyskanych wczeniej rozwi¹zañ (trajektorii). Ka¿da trajektoria, zarówno dopuszczalna jak
i niedopuszczalna, jest analizowana, a uzyskana wiedza wykorzystywana jest do poprawy
sterowania w trakcie generowania kolejnych trajektorii.
W metodzie generowanie pojedynczej trajektorii realizowane jest w taki sposób, ¿e
w ka¿dym stanie nastêpuje wybór decyzji na podstawie rozwi¹zania pewnego zadania lokalnego. Przy konstrukcji zadania lokalnego mo¿e byæ wykorzystana semimetryka. Charakterystyczn¹ cech¹ metody jest to, ¿e postaæ funkcji lokalnej nie jest sta³a dla ca³ej generowanej trajektorii, ale zmienia siê w zale¿noci od wyniku przeprowadzonej analizy bie¿¹cego stanu.

2.1. Tworzenie kryterium lokalnego
W metodzie GIPS wybór najlepszej decyzji w danym stanie s = (x, t) w zadaniu optymalizacji lokalnej zwi¹zany jest z konstrukcj¹ funkcji oceniaj¹cej wszystkie decyzje ze
zbioru decyzji mo¿liwych w tym stanie Up(s). W przypadku minimalizacji wartoci wskanika jakoci Q dla ca³ej trajektorii, jako najlepsza wybierana jest ta decyzja u*, dla której
wartoæ kryterium lokalnego q jest najmniejsza.
Konstruuj¹c postaæ kryterium lokalnego, nale¿y wykorzystaæ fakt, ¿e w rozwa¿anej
klasie problemów kryterium jakoci jest monotonicznie rosn¹ce wzd³u¿ trajektorii. W takim przypadku, tworz¹c funkcjê optymalizacji lokalnej, powinno siê wzi¹æ pod uwagê: informacje o stanie procesu w momencie podejmowania decyzji, ponadto zebrane dane
o zbadanej czêci trajektorii, a tak¿e dodatkowe informacje o nieprzebadanej czêci trajektorii. Oprócz tego postaæ funkcji optymalizacji lokalnej powinna uwzglêdniaæ tak¿e
dodatkowe wymagania. Mianowicie, w zadaniu mog¹ wystêpowaæ dodatkowe ograniczenia lub przyk³adowo istotne jest, aby generowana trajektoria przechodzi³a wy³¹cznie przez
po¿¹dane stany dopuszczalne, omijaj¹c stany zabronione. Ponadto funkcja lokalna mo¿e
równie¿ uwzglêdniaæ fakt, ¿e pewne typy decyzji wydaj¹ siê byæ korzystniejsze, a inne,
których nie mo¿na wykluczyæ, powinny byæ stosowane rzadziej (ostro¿niej). Funkcja lokalna bêdzie zawieraæ wiêc dwa typy dodatkowych kryteriów, które zostan¹ opisane poni¿ej.
Ka¿de dodatkowe ograniczenie oraz koniecznoæ przechodzenia trajektorii przez po¿¹dane, wyró¿nione stany mo¿e byæ przedstawione w postaci dodatkowego pomocniczego
kryterium ϕi, gdzie i = 1, 2, ..., n , a n jest liczb¹ pomocniczych kryteriów. Poniewa¿ istotnoæ poszczególnych kryteriów mo¿e byæ ró¿na, z ka¿dym kryterium pomocniczym zwi¹zany jest wspó³czynnik ai. Im wy¿sza jest waga kryterium dodatkowego tym wartoæ odpowiedniego wspó³czynnika jest wiêksza. Wagi te, a tak¿e ich wzajemne proporcje nie s¹
znane a priori oraz nie mog¹ byæ z góry obliczone. Zale¿¹ one zarówno od rozwa¿anego
problemu optymalizacji jak i danych konkretnego zadania (instancji) optymalizacji. W zaprezentowanej koncepcji gromadzona w trakcie eksperymentów wiedza bêdzie wykorzystywana do zmiany tych wspó³czynników. Z drugiej strony, ustalone dla najlepszej trajektorii wartoci wspó³czynników bêd¹ reprezentowa³y zagregowan¹ wiedzê uzyskan¹ podczas
eksperymentów.
Preferowanie lub pomijanie pewnych typów decyzji mo¿e byæ przedstawione w postaci dodatkowych pomocniczych kryteriów ρj, gdzie j = 1, 2, ..., m, a m jest liczb¹ pomocni-
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czych kryteriów tego typu. Podobnie jak wy¿ej, wa¿noæ poszczególnych typów decyzji
mo¿e byæ inna dla ró¿nych podproblemów. Dlatego z ka¿dym kryterium pomocniczym
zwi¹zany jest wspó³czynnik bj, odpowiadaj¹cy za wagê konkretnego kryterium. Tym samym od wartoci wspó³czynnika zale¿y wiêksze lub mniejsze preferowanie odpowiedniego
typu decyzji.
Funkcja oceniaj¹c¹ wszystkie decyzje ze zbioru decyzji mo¿liwych w danym stanie,
uwzglêdniaj¹ca powy¿sze wymagania, sk³ada siê wiêc z trzech czêci.
Pierwsza czêæ dotyczy wartoci globalnego wskanika jakoci Q. W jej sk³ad wchodzi przyrost wartoci wskanika jakoci wynikaj¹cy z realizacji rozwa¿anej decyzji oraz
wartoæ zwi¹zana z szacowaniem wartoci wskanika jakoci dla koñcowego odcinka trajektorii po ewentualnym zrealizowaniu rozwa¿anej decyzji.
Druga czêæ zawiera sk³adniki ϕi(u, x, t) zwi¹zane z dodatkowymi ograniczeniami lub
wymaganiami. Sk³adniki te szacuj¹ odleg³oæ w przestrzeni stanów pomiêdzy stanem wynikaj¹cym z podjêcia rozwa¿anej decyzji a stanami nale¿¹cymi do zbioru stanów niedopuszczalnych SN, a tak¿e stanami niekorzystnymi lub wyró¿nionymi stanami korzystnymi.
Poniewa¿ nie jest znany wp³yw decyzji dalej ni¿ na jeden krok, nale¿y wprowadziæ miarê
odleg³oci w zbiorze stanów, która pos³u¿y do okrelania tej odleg³oci. W tym celu mo¿na wykorzystaæ dowoln¹ semimetrykê. Jak wiadomo, semimetryka, oznaczana tu jako ψ,
ró¿ni siê od metryki tym, ¿e nie musi spe³niaæ warunku ψ(a, b) = 0 ⇔ a = b.
W sk³ad trzeciej czêci wchodz¹ sk³adniki ρj(u, x, t) odpowiadaj¹ce za preferowanie
pewnych typów decyzji.
Postaæ lokalnej funkcji optymalizacji jest zatem nastêpuj¹ca:

q(u, x, t ) = ΔQ(u, x, t ) + Qˆ (u, x, t ) +
+a1 ⋅ ϕ1 (u , x, t ) + ... + ai ⋅ ϕi (u , x , t ) + ... + an ⋅ ϕn (u , x, t ) +

(2)

+b1 ⋅ ρ1 (u , x, t ) + ... + b j ⋅ ρ j (u, x, t ) + ... + bm ⋅ ρm (u, x, t )
gdzie:
ΔQ(u, x, t) – przyrost wartoci wskanika jakoci w wyniku podjêtej w stanie s = (x, t)
decyzji u,
Qˆ (u, x, t ) – oszacowanie wartoci wskanika jakoci koñcowego odcinka trajektorii
po zrealizowaniu decyzji u,
ϕi(u, x, t) – sk³adniki odzwierciedlaj¹ce dodatkowe ograniczenia lub dodatkowe
wymagania w przestrzeni stanów, i = 1,2, ..., n,
ai – wspó³czynniki, które okrelaj¹ wagi sk³adników ϕi(u, x, t),
ρj(u, x, t) – sk³adniki odpowiadaj¹ce za preferowanie pewnych typów decyzji,
j = 1, 2, ..., m,
bj – wspó³czynniki, które okrelaj¹ wagi sk³adników ρj(u, x, t).
Wybór decyzji w danym stanie s, zwi¹zany jest z wygenerowaniem i sprawdzeniem
ca³ego zbioru mo¿liwych decyzji w rozwa¿anym stanie Up(s). Nale¿y podkreliæ, i¿
w konsekwencji przedstawionej postaci lokalnej funkcji kryterialnej, dla ka¿dej decyzji uj,
gdzie j = 1, 2, ..., |Up(s)|, nale¿¹cej do tego zbioru trzeba wyznaczyæ stan, w którym zna-
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laz³by siê system w przypadku podjêcia i zrealizowania rozwa¿anej decyzji uj. Taki potencjalnie nastêpny stan procesu bêdzie oznaczany s p _ j = ( x p _ j , t p _ j ).
Wyznaczenie potencjalnie nastêpnego stanu sp_j realizowane jest za pomoc¹ funkcji
przejcia. Najpierw obliczony zostaje czas, w którym wyst¹pi³by potencjalny stan. Tym samym wyznaczony zostaje przedzia³ czasu Δt p _ j pomiêdzy aktualnym stanem s
a potencjalnie nastêpnym stanem sp_ j. Nastêpnie dla stanu sp_ j obliczone zostaj¹ wartoci
wspó³rzêdnych stan w³aciwego xp_ j. Tak wiêc dopiero po wyznaczeniu (obliczeniu) potencjalnie nastêpnego stanu, mo¿na obliczyæ wartoci poszczególnych sk³adników kryterium lokalnego. W szczególnoci dok³adnie obliczana jest wartoæ pierwszego z elementów
kryterium lokalnego, czyli ΔQ(uj, x, t)  przyrost kosztu, który zosta³by poniesiony w wyniku podjêcia i realizacji rozwa¿anej decyzji uj.

2.2. Uproszczone sposoby wyznaczania kryterium optymalizacji lokalnej
Wy¿ej opisany sposób okrelania wartoci funkcji kryterialnej choæ bardzo dok³adny,
odznacza siê jednak du¿ymi kosztami i d³ugim czasem wyznaczania decyzji najlepszej
w danym stanie. Dzieje siê tak dlatego, i¿ w danym stanie dla ka¿dej rozwa¿anej decyzji
nale¿y wyznaczyæ kolejny stan. Wi¹¿e siê to z obliczaniem, czêsto skomplikowanej, funkcji
przejcia tyle razy, ile wynosi liczba mo¿liwych decyzji, a w problemach nale¿¹cych do
klasy NP-trudnych liczba taka jest stosunkowo du¿a i niejednokrotnie moc zbioru Up(s) nie
jest wielomianowo zale¿na od rozmiaru problemu. Uwzglêdniaj¹c zatem z³o¿onoæ
i czas obliczeñ zwi¹zanych z wyznaczeniem wartoci kryterium lokalnego, zaproponowane
mog¹ byæ ró¿ne uproszczone wersje, w których nie wyznacza siê potencjalnie nastêpnych
stanów i zamiast obliczania dok³adnych wartoci pewnych sk³adników, s¹ one w prosty
sposób szacowane.
Podstawowa postaæ kryterium dla rozwa¿anego stanu s = (x, t), uwzglêdniaj¹ca
uproszczony sposób wyznaczania wartoci sk³adników kryterium, jest nastêpuj¹ca:

J
q(u, x, t ) = δQ(u, x, t ) + Q(u, x, t ) +
J
J
J
+α1 ⋅ ϕ1(u, x, t ) + ... + αi ⋅ ϕi (u, x, t ) + ... + α n ⋅ ϕn (u, x, t ) +
J
J
J
+β1 ⋅ρ1(u, x, t ) + ... + βk ⋅ ρk (u, x, t ) + ... + βm ⋅ρm (u, x, t )

(3)

gdzie:
δQ(u, x, t ) – oszacowanie przyrostu kosztu globalnego w wyniku podjêcia decyzji u
w stanie (x, t),
J
Q (u , x, t ) – oszacowanie wartoci wskanika jakoci koñcowego odcinka trajektorii
w stanie (x, t),
J
ϕi (u, x, t ) – sk³adniki szacuj¹ce wp³yw dodatkowych ograniczeñ lub dodatkowych
wymagañ w przestrzeni stanów, i = 1, 2, ..., n,
J
αi – wspó³czynniki, które okrelaj¹ wagi sk³adników ϕi (u , x , t ),
J
ρk (u , x , t ) – sk³adniki okrelaj¹ce preferowanie pewnego typu decyzji, k =1, 2, ..., m,
J
βk – wspó³czynniki, które okrelaj¹ wagi sk³adników ρk (u, x, t ).
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3. Modyfikacja postaci kryterium lokalnego
Postaæ funkcji lokalnej w metodzie GIPS nie jest sta³a, ale zmienia siê w zale¿noci od
zgromadzonej wiedzy. Modyfikacja postaci kryterium mo¿e nastêpowaæ po ka¿dym wygenerowaniu trajektorii albo podczas generowania tej samej trajektorii, w stanach nale¿¹cych do pewnych wyró¿nionych podzbiorów stanów (przyk³adowo w sytuacji, gdy pewne
kryteria trac¹ sens).
Funkcja lokalna mo¿e byæ modyfikowana w ró¿ny sposób. Po pierwsze poprawione
mog¹ zostaæ w u¿ywanym kryterium wyboru decyzji wartoci wspó³czynników odpowiadaj¹cych za wagi poszczególnych sk³adników kryterium lokalnego. Po drugie wymianie
ulec mo¿e postaæ (wzór) kryterium lokalnego.
W pierwszym przypadku modyfikacja ma zwykle na celu poprawê rezultatów osi¹ganych przy generowaniu kolejnych trajektorii. To, które wspó³czynniki powinny ulec zmianie, a tak¿e wielkoæ tych zmian zale¿y od jakoci uzyskanego rozwi¹zania oraz danych
konkretnego zadania (instancji) optymalizacji. Modyfikacja wartoci wspó³czynników
mo¿e zostaæ dokonana rêcznie lub opracowany mo¿e zostaæ algorytm automatycznej
modyfikacji parametrów generowania nowej trajektorii.
W drugim przypadku uwzglêdniane s¹ sytuacje, w których pewne sk³adniki kryterium
trac¹ sens i powinny byæ pomijane. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, kiedy trajektoria osi¹ga
stan, z którego z ca³¹ pewnoci¹ nie mo¿e przejæ do stanów niedopuszczalnych lub innych
wyró¿nionych podzbiorów niekorzystnych stanów. Wspó³czynnik odpowiedniego sk³adnika kryterium powinien przyjmowaæ wtedy wartoæ równ¹ zeru.

4. Problem dr¹¿enia wyrobisk korytarzowych
Przyk³adem problemu, do rozwi¹zania którego mo¿na zastosowaæ metodê GIPS, jest
problem dr¹¿enia wyrobisk korytarzowych (problem DWK). Nale¿y on do klasy problemów szeregowania zadañ na wielu maszynach z czasami przezbrojeñ zale¿nymi od stanu.
Problem ten zwi¹zany jest z wykonaniem prac przygotowawczych, jakie maj¹ miejsce
w procesie pozyskiwania kopalin u¿ytecznych i polega na wydr¹¿eniu sieci wyrobisk korytarzowych przy wykorzystaniu odpowiednich technologii tak, aby ca³kowity koszt realizacji sieci by³ jak najmniejszy. Ponadto prace musz¹ byæ tak realizowane, aby nie zosta³y
przekroczone terminy krytyczne okrelone dla niektórych wyrobisk.
Dr¹¿enie wyrobisk korytarzowych wykonywane jest wiêc równolegle przez jednorodne maszyny m nale¿¹ce do zbioru M, m = 1, 2, ..., |M|, przy czym M = M I ∪ M II . Poszczególne maszyny ró¿ni¹ siê parametrami pracy. Maszyny nale¿¹ce do pierwszego typu
MI charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ prêdkoci¹ dr¹¿enia, a wiêc s¹ bardziej efektywne ni¿ maszyny drugiego typu MII. Jednoczenie jednak koszt ich wykorzystania jest znacznie wy¿szy ni¿ koszt takiej samej pracy wykonanej przez maszynê z drugiego podzbioru. Ponadto
konieczny jest transport tych maszyn, a jego koszt jest stosunkowo wysoki. Transport maszyn mo¿e odbywaæ siê drogami, na które sk³adaj¹ siê wy³¹cznie wczeniej wykonane
wyrobiska. Tak wiêc droga, a zarazem czas transportu maszyny zale¿y od aktualnego stanu
realizacji prac. Transport maszyny mo¿e byæ uto¿samiany z przezbrojeniem maszyny.
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Rozwa¿any problem DWK nale¿y do klasy problemów NP-trudnych [5]. Model algebraiczno-logiczny problemu zosta³ przedstawiony w [4, 5].

4.1. Kryterium optymalizacji lokalnej dla problemu DWK
W problemie DWK zadanie optymalizacji polega na minimalizacji ca³kowitego kosztu
prac, który jest sum¹ kosztów dr¹¿enia, transportu i postoju poszczególnych maszyn. Dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ koniecznoæ ukoñczenia niektórych wyrobisk przed ich terminem krytycznym. Wskanikiem jakoci Q jest wiêc ca³kowity koszt wykonania prac.
W trakcie generowania trajektorii w ka¿dym stanie procesu rozwi¹zywane jest zadanie
optymalizacji lokalnej i podjêta zostaje ta decyzja, dla której wartoæ lokalnego kryterium
jest najmniejsza. Po przeanalizowaniu problemu skonstruowana zosta³a funkcja oceniaj¹c¹
wszystkie decyzje ze zbioru decyzji mo¿liwych w danym stanie, uwzglêdniaj¹ca powy¿sze
wymagania. Funkcja ta sk³ada siê z trzech czêci. Pierwsza czêæ zawiera sk³adniki zwi¹zane z kosztem wykonania prac: ΔQ(u, x, t) czyli przyrost ca³kowitego kosztu prac w wyniku
podjêtej decyzji u oraz Qˆ (u, x, t ), czyli oszacowanie wartoci kosztu dokoñczenia wykonania sieci chodników odpowiadaj¹cego koñcowemu odcinkowi trajektorii po zrealizowaniu
decyzji u. Druga czêæ kryterium lokalnego to jeden sk³adnik ϕ1(u , x, t ), zwi¹zany z koniecznoci¹ omijania przez trajektoriê stanów zbioru SN, czyli takich stanów, w których
przekroczony zosta³ dla chodników termin krytyczny. Sk³adnik ten zdefiniowany zostanie
z wykorzystaniem semimetryki. Trzecia czêæ kryterium lokalnego sk³ada siê z dwóch
sk³adników zwi¹zanych z preferowaniem pewnych typów decyzji. Pierwszy sk³adnik
ρ1 (u, x, t ) oznacza preferowanie decyzji, które powoduj¹ zaanga¿owanie wszystkich maszyn do dr¹¿enia przez wiêksz¹ czêæ czasu wykonywania ca³oci prac. Drugi sk³adnik
ρ 2 (u , x , t ) oznacza preferowanie decyzji nieprzydzielaj¹cych wyrobisk do dr¹¿enia innym
maszynom ni¿ najtañsze od chwili wydr¹¿enia ju¿ wszystkich wyrobisk z terminami krytycznymi.
Kryterium lokalne dla problemu DWK przyjmuje wiêc nastêpuj¹c¹ postaæ
q (u , x, t ) = ΔQ (u , x, t ) + Qˆ (u , x, t ) +
+ a1 ⋅ ϕ1 (u , x , t ) + b1 ⋅ρ1 (u , x, t ) + b2 ⋅ρ2 (u , x, t )

(4)

gdzie a1, b1 oraz b2 oznaczaj¹ wspó³czynniki, okrelaj¹ce wagê odpowiedniego sk³adnika
kryterium lokalnego. Szczegó³owy sposób wyznaczania sk³adników kryterium lokalnego
przedstawiony zosta³ poni¿ej.
Aby wyznaczyæ wartoæ kryterium lokalnego q(u j , x, t ) dla rozwa¿anej decyzji uj
nale¿¹cej do zbioru decyzji mo¿liwych w tym stanie, trzeba wyznaczyæ stan
s p _ j = ( x p _ j , t p _ j ), w którym znalaz³by siê system w przypadku podjêcia i zrealizowania tej rozwa¿anej decyzji. Stan sp_ j wyznaczany jest za pomoc¹ funkcji przejcia f modelu
algebraiczno-logicznego problemu, czyli s p _ j = f (u j , s ).
Pierwszy z elementów kryterium lokalnego ΔQ(uj, x, t), czyli przyrost kosztu, który
zosta³by poniesiony w wyniku podjêcia i realizacji rozwa¿anej decyzji uj, jest sum¹ kosztów wynikaj¹c¹ z dzia³añ poszczególnych maszyn przez czas pomiêdzy aktualnym stanem s
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a stanem sp_ j, czyli przez czas Δt p _ j . Dla pojedynczej maszyny jest to koszt dr¹¿enia i/lub
koszt transportu lub koszt postoju.
Postaæ drugiego z elementów kryterium lokalnego Qˆ (u j , x , t ), czyli oszacowanie
kosztu koñcowego odcinka trajektorii po zrealizowaniu rozwa¿anej decyzji uj, mo¿e byæ
ustalana w ró¿ny sposób. Jednym ze sposobów jest wyznaczenie sumy kosztów dokoñczenia podjêtych wczeniej decyzji, których realizacja nie jest jeszcze zakoñczona oraz kosztu
pewnego zrelaksowanego zadania, realizowanego w najtañszy sposób. Bior¹c pod uwagê
to, i¿ szacowanie powinno odbywaæ siê przy jak najmniejszym nak³adzie obliczeñ, zaproponowano relaksacjê polegaj¹c¹ na pominiêciu ograniczeñ czasowych oraz przyjêto najtañszy sposób realizacji pozosta³ych chodników, polegaj¹cy na wykorzystaniu najtañszych
maszyn. Oszacowanie Qˆ (u j , x, t ) jest wiêc wyznaczane jako suma ³¹cznego kosztu dokoñczenia transportu i dr¹¿enia dla maszyn pierwszego typu, ³¹cznego kosztu dokoñczenia dr¹¿enia dla maszyn drugiego typu, kosztu wydr¹¿enia pozosta³ych wyrobisk przez najtañsze
maszyny oraz ³¹cznego kosztu postoju pozosta³ych maszyn w czasie pracy maszyn najtañszych.
Trzeci z elementów kryterium lokalnego ϕ1(uj, x, t) zwi¹zany jest z koniecznoci¹
omijania przez trajektoriê stanów zbioru SN, czyli takich stanów, w których przekroczony
zosta³ dla chodników termin krytyczny. W definicji tego sk³adnika okrelana jest wartoæ
szacowanej, za pomoc¹ semimetryki ψ( s, S N ) = min{ψ( s, s ') : s ' ∈ S N }, odleg³oci pomiêdzy stanem sp_ j a zbiorem stanów niedopuszczalnych. Jednym ze sposobów szacowania
tej odleg³oci jest wyznaczenie w stanie sp_ j rezerwy czasu rtc(sp_ j) dla ka¿dego niewydr¹¿onego i nieprzydzielonego do dr¹¿enia ¿adnej maszynie wyrobiska c z terminem krytycznym. Rezerwa ta jest czasem pomiêdzy chwil¹ tp_ j a momentem, w którym musz¹ zostaæ
podjête dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ wyrobiska tak, aby zosta³ on wydr¹¿ony przed up³ywem terminu krytycznego. Jest ona liczona nastêpuj¹co: od terminu krytycznego dla chodnika c odejmowany jest czas tp_ j oraz czas potrzebny na dokoñczenie aktualnego dzia³ania
najszybszej maszyny, a tak¿e czas potrzebny na wydr¹¿enie wyrobiska c oraz wszystkich
wyrobisk wchodz¹cych w sk³ad najkrótszej drogi od chodnika c do tzw. obszaru wykonanego w danym stanie, przez najszybsz¹ maszynê. Przy wyznaczaniu tej rezerwy zak³ada
siê, ¿e w problemie DWK prêdkoæ transportu najszybszej maszyny (o najwiêkszej prêdkoci dr¹¿enia) jest znacznie wiêksza ni¿ jej prêdkoæ dr¹¿enia, a ta z kolei jest znacznie
wiêksza ni¿ prêdkoæ dr¹¿enia dla pozosta³ych maszyn. Ponadto pomija siê czas ewentualnego transportu maszyny najszybszej oraz przyjmuje, ¿e jest jedna najszybsza maszyna.
Ostatecznie sk³adnik szacuj¹cy wp³yw ograniczeñ czasowych przyjmuje postaæ powoduj¹c¹, ¿e sporód wszystkich rozwa¿anych decyzji ma zostaæ podjêta ta, dla której nastêpny stan jest najbardziej oddalony od zbioru stanów niedopuszczalnych

∞
⎧
⎪⎪
ϕ1 (u j , x, t ) = ⎨
1
⎪ min rt ( s
c p_ j)
⎪⎩

dla

min rtc ( s p _ j ) < 0

dla

min rtc ( s p _ j ) ≥ 0

(5)
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Kolejny sk³adnik kryterium lokalnego ρ1(uj, x, t) odzwierciedla preferowanie decyzji,
które powoduj¹ zaanga¿owanie wszystkich maszyn do dr¹¿enia. Aby zmniejszyæ prawdopodobieñstwo postoju maszyn, gdy s¹ dostêpne wyrobiska do dr¹¿enia i maszyny mog³yby
byæ je wykonywaæ, naliczana jest kara dla decyzji o postoju maszyny. Postaæ ρ1(uj, x, t) jest
nastêpuj¹ca

ρ1 (u j , x, t ) = P ⋅ i pos

(6)

gdzie P oznacza karê za postój maszyny, a ipos liczbê maszyn, które maj¹ staæ na skutek
rozwa¿anej decyzji, a mog³yby dr¹¿yæ dostêpne wyrobiska.
Ostatni sk³adnik kryterium lokalnego ρ2(uj, x, t) odzwierciedla preferowanie decyzji
o wykonaniu pozosta³ych wyrobisk tylko najtañszymi maszynami w sytuacji, gdy wydr¹¿one zostan¹ ju¿ wszystkie wyrobiska z terminami krytycznym. Przyjmuje siê, i¿ wartoæ kryterium lokalnego dla decyzji zawieraj¹cej przydzia³ pozosta³ych wyrobisk do dr¹¿enia innym maszynom ni¿ najtañsze jest równa nieskoñczonoci
⎧∞ dla CW ( x, t ) ⊂ CL
ρ 2 (u j , x , t ) = ⎨
⎩0 w przeciwnym przypadku

(7)

gdzie CL oznacza zbiór wyrobisk z okrelonymi terminami krytycznymi, a CW(x, t) zbiór
wyrobisk wydr¹¿onych w danym stanie.
Gromadzona w trakcie eksperymentów wiedza wykorzystywana jest do zmiany wartoci wspó³czynników. Jeli wygenerowana zosta³a trajektoria niedopuszczalna, to dla kolejnej trajektorii, w kryterium lokalnym zwiêkszeniu powinna ulec wartoæ wspó³czynnika a1,
czyli wzrosn¹æ powinna waga sk³adnika szacuj¹cego odleg³oæ od zbiorów stanów niedopuszczalnych i/lub wzrosn¹æ wartoæ wspó³czynnika b1, co spowoduje zmniejszenie mo¿liwoci postoju maszyn. Natomiast, jeli wygenerowana zosta³a trajektoria dopuszczalna, to
dla kolejnej trajektorii wartoci powy¿szych wspó³czynników w kryterium mog¹ ulec
zmniejszeniu.

4.2. Kryterium lokalne z szacowaniem kosztów i odleg³oci od SN
Przedstawiona zostanie teraz postaæ kryterium optymalizacji lokalnej, dla której
w danym stanie dla ka¿dej mo¿liwej decyzji nie s¹ wyznaczane potencjalnie nastêpne stany, a wartoci poszczególnych sk³adników s¹ szacowane bez kosztownych obliczeñ.
Funkcja lokalna q sk³ada siê podobnie jak poprzednio z trzech podstawowych czêci.
Pierwsza dotyczy szacowania kosztów wynikaj¹cych z ewentualnego podjêcia rozwa¿anej
decyzji: kosztu realizacji rozwa¿anej decyzji oraz kosztu dokoñczenia prac. Wartoci tych
J
kosztów nie s¹ dok³adnie wyliczane, a jedynie szacowane. Druga czêæ ϕ1 (u , x, t )
uwzglêdnia oszacowanie odleg³oci od ograniczeñ czasowych i wp³ywa na wybór decyzji przybli¿aj¹cej wykonanie chodników z okrelonym terminem krytycznym. W porównaniu z wczeniejsz¹ postaci¹ tego elementu kryterium lokalnego, czyli ϕ1 (u, x, t ), nastê-
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puje zmniejszenie dok³adnoci szacowania. Trzecia czêæ zawiera sk³adniki kryterium
J
J
ρ1 (u , x , t ) i ρ2 (u , x , t ), zwi¹zane z preferowaniem pewnych typów decyzji, przy czym postaci tych sk³adników s¹ takie same jak w poprzednim punkcie i nie ulegaj¹ zmianie.
Podstawowa postaæ kryterium dla rozwa¿anego stanu s jest nastêpuj¹ca

J
J
q(u, x, t ) = δQ(u, x, t ) + Q(u, x, t ) + α ⋅ ϕ1 (u, x, t ) +
J
J
+β1 ⋅ρ1 (u , x , t ) + β2 ⋅ ρ2 (u , x , t )

(8)

Oszacowanie przyrostu ca³kowitego kosztu δQ(u, x, t ) mo¿e byæ wyznaczane z ró¿n¹
dok³adnoci¹. Proponowany sposób szacowania jest nastêpujacy. Oszacowanie równe jest
sumie kosztów wykonania ca³ych chodników, rozwa¿anych do przydzielenia maszynom
w danej decyzji uj w stanie s = (x, t). Ponadto, ze wzglêdu na to, i¿ nie wyznaczany jest
moment wyst¹pienia potencjalnego nastêpnego stanu, nie wliczane s¹ koszty postoju maszyn (bo nie jest okrelone przez jaki czas maszyny bêd¹ sta³y, a wiêc nie wiadomo, ile ten
postój ma kosztowaæ). Dla decyzji o dokoñczeniu podjêtego wczeniej dzia³ania (kontynuacji transportu i dr¹¿enia przez maszyny) przyjmujemy przyrost kosztu równy 0, gdy¿ dla
ka¿dej rozwa¿anej decyzji wartoæ ta jest taka sama, mo¿na wiêc j¹ pomin¹æ. Oszacowanie
przyrostu kosztu wyznaczane jest nastêpuj¹co

δQ (u , x, t ) =

∑m

c: u = c

⎛ dl (c)
⎞
⋅ K Dr (m) ⎟
⎜
⎝ VDr (m )
⎠

(9)

gdzie:
m – numer odpowiedniej maszyny,
dl(c) – d³ugoæ chodnika c,
VDr(m)  prêdkoæ dr¹¿enia maszyny m,
KDr(m)  koszt dr¹¿enia maszyn¹ m,
um = c – decyzja o przydziale maszynie m dr¹¿enie chodnika c.
J
Okrelaj¹c dolne oszacowanie kosztu zakoñczenia prac Q (u j , x , t ), wziêto pod uwagê
mo¿liwoæ nieprzydzielania maszynie chodnika do dr¹¿enia, nawet gdy istnieje taka decyzja. Koszt dokoñczenia prac bêdzie najmniejszy, gdy pozosta³e do wydr¹¿enia chodniki
bêd¹ wykonywane tylko przezJ najtañsz¹ maszynê i uwzglêdniony zostanie koszt postoju
pozosta³ych maszyn. Wartoæ Q (u j , xk , t k ) wyznaczana jest nastêpuj¹co. Liczona jest d³ugoæ DL(uj, x, t), pozosta³a do wydr¹¿enia, czyli sumowana jest d³ugoæ wszystkich niewydr¹¿onych i jednoczenie nieprzydzielonych chodników, z wy³¹czeniem tych chodników, które s¹ w rozwa¿anej decyzji. Nastêpnie obliczane jest, ile kosztuje wydr¹¿enie tej
d³ugoci przez maszyny najtañsze (oznaczone przez mnt) oraz dodawany jest koszt postoju
pozosta³ych maszyn przez czas dr¹¿enia wyznaczonej d³ugoci najtañszymi maszynami.
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Wartoæ tego sk³adnika obliczana jest wiêc nastêpuj¹co (KP(m) – jednostkowy koszt postoju maszyny m)

⎛ ⎛ DL(u, x, t ) ⎞
⎞
⎜ ⎜ V (m ) ⎟
⎟
J
⎝ Dr nt ⎠
DL(u, x, t )
⎜
⋅ K Dr (mnt ) + ∑
⋅ K P (m ) ⎟
Q (u , x , t ) =
⎜ i_m
⎟
VDr (mnt )
mt
m =1,.., M , ⎜
⎟
⎜
⎟
m ≠ mnt
⎝
⎠

(10)

J
Oszacowanie ϕ1 (u , x, t ) wp³ywu ograniczeñ czasowych mo¿e byæ wyznaczane w ró¿ny sposób. Przyk³adowo tak, aby wybierana by³a decyzja uj, która wyznacza nastêpny stan
najbardziej oddalony od stanów niedopuszczalnych. Aby obliczyæ wartoæ oszacowania,
nale¿y okreliæ w aktualnym stanie s zapas czasu z(c) dla wszystkich chodników z okrelonym terminem krytycznym, z wyj¹tkiem tych, które s¹ ju¿ ukoñczone oraz tych, które maj¹
ju¿ przydzielone maszyny a tak¿e tych, które s¹ chodnikami przydzielanymi maszynom
w rozwa¿anej decyzji. Zapas ten uwzglêdnienia fakt, i¿ oprócz chodnika z terminem krytycznym (gdy nie jest on jeszcze dostêpny) musz¹ zostaæ wydr¹¿one chodniki, tworz¹ce
najkrótsz¹ drogê do niego. Zapas jest ró¿nic¹ pomiêdzy najpóniejszym mo¿liwym terminem rozpoczêcia dr¹¿enia chodnika c (zak³adaj¹c, ¿e to dr¹¿enie odbywa siê przy u¿yciu
najszybszej maszyny), a czasem wydr¹¿enia najkrótszej drogi od chodnika c, do obszaru
mo¿liwie dostêpnego dla rozwa¿anej decyzji za pomoc¹ najszybszej maszyny.
Obszar mo¿liwie dostêpny dla rozpatrywanej decyzji u w stanie s = (x, t) to obszar
okrelony przez podgraf czêciowy G' = (C', W') grafu G reprezentuj¹cego strukturê po³¹czeñ sieci chodników, który utworzony jest z krawêdzi grafu G odpowiadaj¹cym wydr¹¿onym chodniki, chodnikom aktualnie przydzielonym do wykonywania maszynom oraz
chodnikom przydzielanym maszynom w rozwa¿anej decyzji oraz z wierzcho³ków przyleg³ych do tych krawêdzi.
J
Sk³adnik ϕ1 (u , x, t ) uwzglêdniaj¹cy powy¿sze za³o¿enia przyjmuje wartoæ najmniejszego zapasu czasu dla rozwa¿anych chodników

∞
⎧
⎪
J
⎪
ϕ1 (u j , x, t ) = ⎨
1
⎪ min z (c )
⎪⎩ c

dla

min z (c ) < 0

dla

min z (c ) ≥ 0

c

(11)

c

4.3. Modyfikacja postaci kryterium lokalnego
W trakcie generowania trajektorii uwzglêdnianie dodatkowych ograniczeñ we wszystkich stanach trajektorii mo¿e okazaæ siê zbêdne. W problemie DWK ma to miejsce w chwili, gdy wydr¹¿one zostan¹ ju¿ wszystkie wyrobiska z terminami krytycznymi. Ograniczenia
czasowe staj¹ siê wtedy nieaktywne, wiêc nie ma potrzeby stosowania sk³adnika ϕ1 (u , x, t )
J
w kryterium lokalnym z generowaniem potencjalnie nastêpnych stanów jako i ϕ1 (u, x, t )
w kryterium z szacowaniem kosztów.
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5. Eksperymenty
Dla sprawdzenia skutecznoci obu postaci kryterium lokalnego oraz porównania uzyskanych rezultatów wykonano eksperymenty komputerowe. Badania przeprowadzono na
zestawie sieci wyrobisk korytarzowych. Ka¿da sieæ wyrobisk reprezentowana jest przez
graf p³aski, w którym stopieñ wierzcho³ków wynosi od 1 do 4. Liczba wyrobisk z okrelonymi terminami krytycznymi stanowi oko³o 25% liczby wszystkich wyrobisk. Sieci oznaczone jako GI oznaczaj¹ sieci o regularnej topologii, z du¿¹ iloci¹ chodników o podobnej
d³ugoci. Z kolei GII oznacza sieci o nieregularnej topologii.
Tabela 1 zawiera najlepsze znalezione koszty ca³kowite dla obu postaci kryterium
(przyjêto oznaczenia K1  dla kryterium z wyznaczaniem stanów potencjalnie nastêpnych
oraz K2 – dla kryterium uproszczonego) oraz liczbê stanów wygenerowanych w trakcie
wyznaczania rozwi¹zania dopuszczalnego.
Tabela 1
Wyniki eksperymentów

Sieæ
Liczba
chodników
Najlepszy
znaleziony
koszt – K1
Liczba
stanów K1
Najlepszy
znaleziony
koszt – K2
Liczba
stanów K2

GI-1a

GI-2

GI-3

GII-4

GII-5a

GII-5b

GII-6

GII-7

20

20

20

24

27

27

29

67

16922,0
17284,10 16359,90 22492,94 30946,32 30888,34 30662,32 77288,44
0
181

181

207

479

732

662

1371

973

16889,8
16790,60 16847,90 22552,89 30557,48 31351,94 30813,44 80989,98
0
21

21

21

25

28

28

30

68

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, i¿ zastosowanie uproszczonej
wersji kryterium lokalnego dla problemu DWK daje dobre wyniki, czêsto nawet nieco lepsze ni¿ w przypadku kryterium z obliczaniem potencjalnie nastêpnych stanów systemu. Ponadto liczba wykonanych obliczeñ jest znacznie mniejsza. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
wspó³czynniki by³y dobierane rêcznie, a uzyskane rezultaty mog³oby byæ znacznie lepsze
przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów dobieraj¹cych proporcje pomiêdzy wspó³czynnikami.

6. Wnioski
W artykule omówione zosta³o tworzenie zadania optymalizacji lokalnej w metodzie
GIPS. Zaproponowane zosta³y dwa rodzaje kryterium, ró¿ni¹ce siê iloci¹ wykorzystywa-
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nych informacji o procesie i sterowaniu. Zawarto rozwa¿ania dotycz¹ce dwóch wzajemnie
przeciwstawnych wymagañ: z jednej strony postaæ kryterium ma byæ dobra z punktu widzenia wyboru jak najlepszej decyzji, z drugiej jednak strony trzeba uwzglêdniæ z³o¿onoæ
i czas obliczeñ zwi¹zanych z wyznaczeniem wartoci kryterium lokalnego. Niestety postulaty te s¹ najczêciej przeciwstawne. Przedstawione wyniki eksperymentów pokazuj¹, ¿e
zastosowanie prostszej postaci kryterium lokalnego mo¿e byæ bardzo efektywne.
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