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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення річкових логістичних центрів на основі річко�

вих портів — шлях до відродження роботи річкового транс�

порту України. Економічна ефективність роботи річкових

логістичних центрів досягається за рахунок прискорення

обробки вантажів у порту, яке забезпечує використання еко�

номіко�математичної моделі генерування оперативних аль�

тернатив обробки вантажу. Реалізація моделі дозволить

враховувати змінні умови роботи порту, такі як: наявність

рухомого складу, вільну місткість складських площ, не�

рівномірність прибуття вантажів та ін., оптимізувати його

роботу, узгодити із діяльністю суміжних видів транспорту,

перетворити в річковий логістичний центр.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченням проблем оптимізації процесу обробки ван�

тажів у морських та річкових портах та узгодження роботи

різних видів транспорту займалися Костров В.Н., Кучерук

Г.Ю., Матюгин М.А., Милославська С.В., Нікітін П.В., Нікіфо�

ров В.С. та інші. Але низькі обсяги переробки у річкових

портах України, значне недовикористання портових потуж�

ностей потребують нових підходів у розробці оптимізації

обробки вантажів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробка економіко�математичної моделі генерування

оперативних альтернатив обробки вантажу в порту.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Річковий логістичний центр (РЛЦ) — складна динаміч�

на система, яка має множину характеристик, що змінюють�

ся: кількість механізованих ліній, кількість транспортних

засобів суміжних видів транспорту, час зберігання вантажу

на складі тощо. Робота річкового логістичного центру по�

винна будуватися на основі врахування сукупних витрат уп�

равління матеріальними та нематеріальними потоками по

всім логістичним мережам, які слід розглядати як критерій

оптимальності функціонування річкового логістичного цен�

тру.

Головним джерелом ефективної роботи РЛЦ є приско�

рення обробки рухомого складу різних видів транспорту по

сукупності всіх операцій, включаючи перевантажувальні,

підвищення частки переробки вантажів по прямому варіан�

ту (обминаючи склад), збільшення виробничих потужностей

та можливість освоєння на цій основі додаткових обсягів

перевезень.

У транспортному річковому вузлі, як і в будь�якій логі�

стичній системі, відбуваються складні та різноманітні про�

цеси [3, с. 147], що не дозволяють побудувати абсолютно

адекватну модель. Кількісний ріст елементів логістичної си�

стеми та якісні зміни зв'язків між ними потребують розроб�

ки моделі, яка б дозволила аналізувати, управляти, плану�

вати роботу порту з багатьма випадковими факторами, які

заважають нормальному функціонуванню даної системи. Це

дасть змогу оптимізувати діяльність річкового логістичного
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центру. Існуючі методи організації перевантажувальних

робіт не дозволяють диспетчерському апарату порту прий�

мати оптимальні рішення по обробці вантажів [1, с. 208]. Ви�

користання сучасних імітаційних методів та комп'ютерних

технологій надасть можливість підвищити економічну ефек�

тивність роботи портового обслуговування.

Першим етапом розробки будь�якої економіко�матема�

тичної моделі є складання змістовного опису реальної лог�

істичної системи, в якому викладені закономірності, харак�

терні для процесу, що досліджується, та поставлена при�

кладна задача.

У змістовному описі представлені всі процеси, які відбу�

ваються при експлуатації річкового логістичного центру,

включаючи окремі кількісні характеристики параметрів ван�

тажно�розвантажувальних та інших робіт. При цьому вка�

зується ступінь і характер взаємодії, місце і значення кож�

ного елементарного явища в загальному процесі функціо�

нування транспортної логістичної системи, яка розглядаєть�

ся. За допомогою економіко�математичної моделі генеру�

вання оперативних альтернатив у порту з'явиться можливість

виявити "вузькі місця" в роботі порту, включаючи

відповідність пропускної спроможності порту, провізної

здатності судна, яке заходить у порт, оптимізувати компо�

новку порту, вибрати відповідне вантажне обладнання, об�

грунтувати місткість вантажних приміщень. Основною зада�

чею моделі є обгрунтування оптимального варіанту надан�

ня портових послуг за обраним критерієм та враховуючи

існуючі обмеження.

Другим етапом розробки економіко�математичної мо�

делі генерування оперативних альтернатив у порту перед�

бачає виконання параметричного опису всіх видів обробки

вантажів у порту, включаючи розвантаження, розміщення в

складських приміщеннях, у критих складах, перевантажен�

ня в залізничні вагони, в автомобілі тощо.

Основними параметрами РЛЦ є кількість перевантажу�

вальних комплексів, причалів, довжина та глибина кожного

з них, пропускна здатність річкового порту як транспортно�

го вузла, місткість складських приміщень, вантажообіг ок�

ремих терміналів та порту в цілому.

Важливим моментом є формування порядку заходу су�

ден у порт, що залежить від попередньої роботи для залу�

чення вантажів у порт.

Для кожного судна порт розробляє план обробки суд�

на, в якому визначається нормативний час обробки та об�

слуговування судна, склад і послідовність запланованих

операцій, нормативна чисельність портових робітників [4,

с. 105]. Нормативний час на виконання вантажних робіт у

годинах та середньозважену чисельність портових робіт�

ників визначають на основі вантажного плану, укрупнених

норм на вантажно�розвантажувальні роботи.

Нами пропонується вирішувати ці питання за допомо�

гою економіко�математичної моделі генерування оператив�

них альтернатив обробки вантажів у порту, яка здійснюєть�

ся в створеному в структурі РЛЦ інформаційному логістич�

ному центрі (ІЛЦ). Завдання річкового інформаційного лог�

істичного центру полягає в гармонізації та узгодженні ро�

боти суміжних видів транспорту, які беруть участь в обробці

вантажу в порту. Прогнозування дислокації вантажів, транс�

портних суден, наявність портових механізмів, вибір опти�

мальних варіантів вантажно�розвантажувальних робіт, своє�

часна подача вагонів, автомобілів, ємність складів, а також

чисельність бригад портових робітників — це задача, яку

потрібно вирішити, оцінивши стан системи в цілому. Саме в

досягненні відповідності цих елементів обробки вантажу

полягає задача логістизації річкового порту як основної лан�

ки річкового логістичного центру.

Основне завдання, яке вирішує ІЛЦ, це формування бази

даних для прийняття управлінських рішень по оптимальній

обробці вантажів у порту. Аналіз просування вантажу, про�

гнозування прибуття вантажу в порт, підхід суден, залізнич�

ного рухомого складу, наявність вільної місткості складів у

порту, аналіз оперативних даних по навантаженню — ос�

новні оперативні дані, на яких базується робота ІЛЦ. Логі�

стичний ланцюг доставки вантажу від відправника до отри�

мувача на етапі знаходження на території порту потребує

узгодженості таких факторів: при підході судна на причал

повинна вирішуватись оптимальна технологічна схема його

завантаження (розвантаження), бути вільною механізована

лінія для обробки, необхідна наявність кількості робітників,

обслуговуючих механізовані лінії, мати в наявності необхі�

дну для завантаження кількість вантажу (розмір оптималь�

ної партії постачання, яка розраховується в ІЛЦ), своєчасне

прибуття вагонів або автомобілів для завантаження судна.

Також буде потрібен розрахунок параметрів перевантажу�

вального комплексу, до яких відносяться: час обробки суд�

на на причалі, інтенсивність та собівартість виконання ван�

тажно�розвантажувальних робіт.

На основі запропонованої моделі обирається оптималь�

на схема технологічного процесу, яка враховує різні варі�

анти перевантажувальних робіт, види вантажів, типи та роз�

ташування перевантажувальних машин, складів та під'їзних

шляхів. Модель враховує два можливих варіанта переван�

тажувальних робіт: прямий (крос�докінг) та складський.

Прямий варіант є більш економічним за рахунок уникнення

повторного перевантаження, але вимагає чіткої взаємодії

між видами транспорту.

Крос�докінг передбачає розвантаження вантажів без�

посередньо на транспортні засоби та може бути організо�

ваний за трьома варіантами [5, с. 287]: без затримки рухо�

мого складу суміжного виду транспорту; із затримкою ру�

хомого складу; з використанням бункерних складів.

Найбільш економічним способом є варіант без затримки ру�

хомого складу, виконання якого можливо при чіткому уз�

годженні розкладів та узгодженому надходженні рухомого

складу z�го виду транспорту. Зважаючи на можливості

транспортної системи, повне узгодження виконання графіків

руху неможливо. Тому в РЛЦ використовується різні спосо�

би узгодження нерівномірностей надходження суміжних

видів транспорту та накопичення вантажів на складах в об�

сягах, необхідних для компенсації неузгодженості.

Готуючись до вантажних операцій ІЛЦ в складі, РЛЦ

повинен підібрати такий варіант, який дозволив би швидше

обробити судно. При цьому потрібно найбільш доцільно

використати продуктивність перевантажувальних машин,

підвищити продуктивність праці докерів і чітку взаємодію

ланок перевантажувального процесу.

Технологічна схема обробки вантажу встановлює, яким

шляхом, за допомогою яких засобів необхідно здійснюва�

ти переміщення вантажу. Перевантажувальний процес скла�

дається з операцій, тому його інтенсивність визначається

продуктивністю кожної ланки. Таким чином, інтенсивність

вантажних робіт у цілому обмежується найменш продуктив�

ною ланкою. Технологічний процес вантажних робіт бу�

дується так, щоб продуктивність усіх ланок дорівнювала

продуктивності основної перевантажувальної машини. При

обробці вантажу по одному варіанту можна застосовувати

декілька технологічних схем.

Вибір оптимальної технологічної схеми при обробці ван�

тажу — основне управлінське рішення, яке повинно бути

прийнято в обчислювальному відділі ІЛЦ. Прийняття схеми

повинно базуватись на мінімальному часі обробки по кож�

ному із варіантів.

Оперативний план роботи РЛЦ забезпечує виконання

плану перевантажувальних робіт та норм обслуговування

суден і вагонів у порту та складається на наступну добу. В

ньому визначені склад та обсяги робіт для всіх підрозділів

РЛЦ, раціональне використання матеріальних та трудових

ресурсів. Об'ємно�календарне планування роботи РЛЦ
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відображає взаємодію елементів порту, причалів, переван�

тажувальних засобів, рейдового флоту та транспортних за�

собів — суден, вагонів, автомобілей.

Нормативні дані об'ємно�календарного плану наступні:

норми вантажних робіт, комплексного обслуговування

транспортного флоту, завантаження суден, використання

об'єктів порту. Оперативні дані — дислокація вантажів, су�

ден, механізмів у порту, оперативні заявки вантажовідправ�

ників, графік ремонту перевантажувальних засобів рейдо�

вого флоту, дані оперативного обліку обробки флоту, пе�

ревантажувальних робіт, використання об'єктів порту. Крім

зазначеної інформації, оператор річкового логістичного

інформаційного центру використовує різні інформаційні

дані та дані прогнозу про дислокацію суден, механізмів у

порту, про надходження суден, вагонів і автомобілів у пла�

нову та наступну добу. Послідовність розробки плану робо�

ти РЛЦ така: прогнозування дислокації вантажів, транспор�

тних та рейдових суден, портових механізмів, вагонів, авто�

мобілів, а також бригад портових робітників на початок пла�

нової доби. Ця задача вирішується шляхом оцінки стану си�

стеми на певний момент часу і прогнозування її розвитку по

нормам перевантажувальних робіт.

Для моделювання визначення оптимальної партіонності

вантажу використаємо наступні вхідні параметри моделі

оптимізації партіонності вантажу:

1)  — інтенсивність потоку вантажу на і�тій ділянці

причалу, яка дорівнює середній кількості вантажу, що над�

ходить [од. вант./ добу];

2)  — швидкість переробки вантажу на і�тій ділянці

шляху [т /добу];

3)  — витрати на зберігання вантажу [грош. од. / од.

часу (добу)];

4)   — витрати на обслуговування транспортних за�

собів та вантажу [грош. од.];

5)  — розмір партії [т];

6) L — загальні витрати на управління вантажем в оди�

ницю часу [грош. од. / добу].

Тоді функція часу переробки вантажу на і�тому причалі

може бути представлена у вигляді:

 Якщо розглядати детермінований варіант моделі (коли

значення параметрів не залежать від і та t), то оптимальний

розмір партії можна визначити, використавши методи ди�

ференціального числення. У цьому випадку отримаємо, що

точкою мінімуму функції  буде . Ця вели�

чина і буде оптимальним розміром партії в детерміновано�

му статичному випадку.

Ми будемо розглядати випадок динамічної оптимізац�

ійної моделі з адитивним критерієм оптимальності.

Отже, цільова функція матиме вигляд:

 

Cистема обмежень буде складатись з наступних умов:

1)  інтенсивність потоку вантажу на і�тому причалі не по�

винна перевищувати пропускної здатності даного причалу:

  ,
де П 

пр 
= 24 Б п/в К тех (т/добу);

П 
пр

 — пропускна спроможність причалу (т/добу);

Б 
п/в

 — норма вантажних робіт на причалі;

К 
тех

 — коефіцієнт технічних операцій судна;

Б
 п/в

 = N
 у

P
э
;

N 
у
 — кількість механізованих установок на причалі;

P
э
 — експлуатаційна потужність однієї механічної уста�

новки;

Р
э
 = Р

т
Т

оп
/Т

см
;

Р
т
 — середньотехнічна потужність однієї установки;

 Т
оп

 — оперативний час роботи за одну зміну (6.5 го�

дин);

Т
см

 — тривалість робочої зміни (8 годин);

2) величина партіонності вантажу на кожній ділянці шля�

ху не повинна перевищувати вантажопідйомність транспор�

тного засобу, а також ємність складу, тобто:

.

Визначемо параметри економіко�математичної моделі ге�

нерування оперативних альтернатив обробки вантажу в порту:

і — індекс судна; n — індекс причалу; s — індекс зміни;

z — індекс варіанту обробки транспортних засобів суміжних

видів транспорту (склад�вагон, склад�автомобіль); Q_в —

норма завантаження вагону, т; Q_сі — норма завантаження

і�го судна, т; E — місткість складу, т; E_s — вільна місткість

складу в s�ту зміну, т; G_i — фактичний вантаж і�го судна, т;

d_s — чисельність робітників в s�ту зміну, т; d_izn — чи�

сельність робітників, які обслуговують одні механізовану

лінію при обробці i�го судна на n�му причалі при z�му варі�

анті робіт, чол.; P_izn — продуктивність однієї механізова�

ної лінії при обробці i�го судна на n�том причалі при z�му

варіанті робіт, т; M_izs — технологічна межа концентрації

механізованих ліній на обробці i�го судна при z�му варіанті

робіт на s�ій зміні; K_фs  — фактичні кількість механічних

установок на s�ій зміні; P_zs — продуктивність механізова�

ної лінії при z�му варіанту обробки на s�тій зміні; Г_ns —

план подачі вагонів на n�ий причал в s�ту зміну; G_zs — до�

бові витрати на зберігання одиниці вантажу на складі; T_i

— момент приходу і�го судна в порт, год.; t_плi — час об�

робки і�го судна в порту, год.; Тіnп — момент початку об�

робки судна i�го судна на n�му причалі, год.; Тіnк — момент

закінчення обробки судна i�го судна на n�му причалі, год.

До змінних моделі віднесемо такі:

 — кількість механізованих ліній, які застосовують�

ся при обробці i�го судна на n�му причалі при z�му варіанті

судових робіт на s�ій зміні;

— кількість транспортних засобів суміжних видів

транспорту (вагонів) при z�му варіанті обробки на s�ій зміні;

 — частина вантажу i�го судна, яка буде оброблена

z�им варіантом на s�ій зміні;

 — час зберігання вантажу на складі, діб.

Визначимо обмеження моделі.

Технологічні:

сумарна кількість механізованих ліній не повинна пере�

вищувати їх концентрації:

для всіх значень i, j, s;

сумарна кількість вагонів не повинна перевищувати пла�

ну їх подачі:

для всіх значень n, s.

Ресурсні:

обсяг вантажу, що перевантажується на склад, не пови�

нен перевищувати вільної місткості складу:

для варіанту робіт "судно�склад";

потреба механічних установок у кожній зміні не повин�

на перевищувати їх фактичної наявності:
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потреба портових робітників у кожній зміні не повинна

перевищувати їх фактичної наявності:

 
Об'ємні:

Обсяг судових перевантажувальних робіт має бути ви�

конаний:

 
.

Часові:

Час обробки і
о
�го судна не повинен перевищувати пла�

нової норми.

n - n  tn  
Час початку обробки і

о
�го судна повинен бути визначе�

ний, як максимум, з двох чисел: моменту приходу його в

порт, або моменту звільнення n�го причалу суднами, по�

пердній іо�му в послідовності обслуговування (за умови, що

послідовність обробки суден попередньо встановлена

Тіоnн<Тііо>nн)

n  =max(T ,minn, > ,n ) ;
б) Час закінчення обробки іо�го судна

n  = n n+

в) Час обробки і
о
�го судна не повинен перевищувати

планової норми.

n - n  tn  
Цільова функція виражає мінімум сукупних приведених

витрат:

сумарні витрати на обробку і�го судна:

cумарні витрати на обслуговування механічних устано�

вок:

cумарні витрати на обслуговування механічних устано�

вок:

cумарні витрати на обслуговування вантажу, що пере�

вантажується на склад:

Мінімізуючи цільову функцію

 

 

за умови, що всі змінні моделі набувають невід'ємних

цілих значень, отримаємо наступні результати:

— оптимальну кількість механізованих ліній, які засто�

совуються при обробці i�го судна на n�му причалі при z�му

варіанті судових робіт на s�ій зміні;

— оптимальну кількість транспортних засобів суміжних

видів транспорту (вагонів) при z�му варіанті обробки на s�ій

зміні;

— оптимальний розподіл вантажу i�го судна між різни�

ми варіантами обробки (судно�вагон або судно�склад).

При дослідженні моделі необхідно врахувати її харак�

терні властивості [2, с. 74]:

1) імітаційна, оскільки значення всіх параметрів моделі

імітувались як випадкові величини, що мають рівномірний,

нормальний або експоненційний розподіл (залежно від типу

величини) з параметрами, що визначались емпірично;

2) стохастична, оскільки враховувався випадковий ха�

рактер змінних та параметрів моделі;

3)  динамічна, оскільки для оптимізації моделі викори�

стовувся метод покрокової оптимізації, розглядалась дина�

мічна модель, оптимальне значення цільової функції на на�

ступному кроці визначалось не тільки поточними значення�

ми параметрів, а й оптимальним значенням керованих

змінних на попередніх кроках;

4)  цільова функція є лінійною відносно змінних моделі.

Кінцевими розрахунковими параметрами є мінімальний

час обробки судна, мінімум витрат трудових ресурсів,

мінімум сукупних приведених витрат.

ВИСНОВОК
Впровадження запропонованої економіко�математичної

моделі генерування оперативних альтернатив обробки ван�

тажу в порту дозволить вирішити наступні задачі: провести

аналіз роботи порту, оптимізувати розміри партій оброблю�

ваних вантажів, роботу всіх підрозділів порту, вибирати оп�

тимальний варіант функціонування системи РЛЦ. Це дозво�

лить вирішити основну задачу — зменшити час перебуван�

ня вантажу в порту, що підвищить коефіцієнт використання

портових потужностей, збільшить вантажообіг, і в цілому

дозволить підвищити фінансові показники РЛЦ як основної

ланки в логістичному русі вантажів.
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