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Wyzwanie
•

Innowacyjna technika kolejowa
✓

System ModPCar to narzędzie wspomagające racjonalne planowanie i harmonogramowanie
przemieszczania wagonów ładownych w połączeniu z planowaniem przewozów wagonów próżnych,
potrzebnych do zaspokojenia zleceń przewozowych.

✓

System ModPCar umożliwia dynamiczne przeprowadzanie symulacji procesu przewozowego z
zastosowaniem algorytmów optymalizacyjnych. W efekcie użytkownik może zweryfikować rezultaty
realizacji wybranych decyzji przemieszczania taboru. W branży brakuje tego typu rozwiązań.

✓

Dedykowane dla Klienta algorytmy użyte w systemie ModPCar można wykorzystać do zaprojektowania
dalszych modułów optymalizacyjnych np. przy użyciu sztucznych sieci neuronowych. Przykładowym
rozszerzeniem systemu byłby moduł optymalizacji obiegu lokomotyw i pracy drużyn trakcyjnych. Po
większych modyfikacjach może być dostosowany do potrzeb PKP PLK.

DODATKOWO

•

Ekologia, energooszczędność, elektromobilność
✓

•

System ModPCar umożliwia, w okresie uzgadniania planów, sprawdzanie skutków wprowadzanych
zmian
poprzez
analizę
kosztów
i
czasu
przemieszczania
wagonów
ładownych
i próżnych. Pozwala ograniczyć zbędne przemieszczanie taboru, co skutkuje ograniczeniem
zanieczyszczenia środowiska.

Nowoczesny marketing i sprzedaż
✓

System daje możliwość testowania różnych wariantów planu, co pozwala skonsolidować w jednym
systemie proces uzgadniania, tworzenia planów na przewozy i wprowadzania korekt. Lepsze planowanie
i wyższa efektywność operacyjna skutkuje możliwością przedstawienia korzystniejszych ofert i
pozyskiwania nowych klientów.

Pomysł, 1/3
Opis rozwiązania – przesłanki podjęcia tematu
Wymagania
rynku – liberalizacja rynku, konkurencja cenowa na rynku
przewozów kolejowych, konkurowanie jakością usług, konieczność obniżania
kosztów operacyjnych

Brak rozwiązań optymalizacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji w
zakresie krótkookresowych planów operacyjnych.

Brak metod i narzędzi umożliwiających zweryfikowanie, czy w planowanym
okresie w ramach dostępnych wagonów próżnych przewoźnika możliwa jest
realizacja potrzeb klientów

Pomysł, 1/3
Opis rozwiązania – Jakie potrzeby zaspokaja?

Potrzeby praktyczne towarowych przewoźników kolejowych działających
sieciowo, posiadających duże zasoby taborowe. Konkurowanie ceną usług
lub zwiększenie marży – możliwe przy obniżeniu kosztów operacyjnych.

Obrotu wagonów ładownych i próżnych
Zmniejszenie kosztów
operacyjnych poprzez
optymalizację:

Harmonogramowania przewozów
Przewozów w ruchu rozproszonym
Zasobów wagonowych Spółki

Pomysł, 1/3
Opis rozwiązania – Jakie problemy rozwiązuje?

Przemieszczania ładunków –
odwzorowanie procesu
Rozwiązanie
problemów

Harmonogramowania przewozów
Dostarczania próżnych wagonów pod
załadunek - optymalizacja

Pomysł, 1/3
Opis rozwiązania – Jakie problemy może rozwiązywać
po modyfikacji?
Umożliwi optymalizację: planowania pracy drużyn trakcyjnych i lokomotyw,
planowania liczby wagonów i lokomotyw, zamawianych tras pod pociągi itp.

Umożliwi sporządzanie analiz wykorzystywanych do projekcji finansowych
pod programy inwestycyjne np. zakup wagonów, lokomotyw itp.

Umożliwi testowanie różnych wariantów organizacji ruchu i określania
skutków wprowadzanych zmian itp.

Umożliwi ocenę skutków działań podejmowanych przez PLK, a wynikających z
zamknięć torowych, zmniejszenia prędkości handlowej itp.

Pomysł, 1/3
Opis rozwiązania – Horyzont planowania

* Planowanie długookresowe. Horyzont planowania ograniczony jest jedynie
możliwościami dostarczenia przez Klienta danych dot. planowanych przewozów
na odpowiednim poziomie granularności.

Start

Czy wagony próżne
znajdują się na stacji

TAK
Stacja nadania
poza RP

Pomysł, 1/3

Czy import

Czy przewóz poza RP

NIE

Start

TAK

Stacja nadania na RP

NIE

Sprowadzenie wagonów próżnych

Przejazd

Rozwiązanie
–
Proces
przemieszczania wagonów

Podstawienie/zabranie
wagonów na/z punktów
ładunkowych

Stacja graniczna
RP

Podstawienie/zabranie
składów zwartych na/z
punktów ładunkowych

Zmiana lokomotywy
Stacja nadania na RP

Włączenie/
wyłączenie wagonów

NIE

TAK
Czy zwarty skład ?

Przejazd

Wjazd pociągu

TAK

NIE

System
przewozów
zwartych

Czy eksport ?

NIE

TAK
Czy stacja manewrowa?

Stacja manewrowa
Stacja graniczna RP
Stacja przeznaczenia
na RP

Przeformowanie wagonów

Włączenie/
wyłączenie wagonów

Zmiana lokomotywy

Podstawienie/zabranie
wagonów na/z
punktów ładunkowych

Podstawienie/zabranie
składów zwartych na/z
punktów ładunkowych

NIE
Czy przewóz poza RP

TAK
KONIEC
Przejazd

KONIEC

Stacja
przeznaczenia poza
RP

System
przewozów
rozproszonyc
h

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – Czas i koszt w planowaniu
Problem planowania przemieszczania wagonów próżnych
i ładownych na sieci kolejowej polega na znalezieniu takiej
organizacji ich przemieszczania, aby koszty realizacji
wszystkich zadań były jak najmniejsze, a czas przemieszczania
najkrótszy.

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – Model symulacyjny

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – model symulacyjny

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – algorytm
Wagony spełniające
warunek dostępności
- dojadą przed
czasem planowanego
podstawienia

Nie

Nie

Zlecenie Z
Sprawdzenie możliwości realizacji zlecenia

Czy są
wagony w
rejonie?

Szukanie optymalnego
przydziału na sieci
kolejowej –
minimalny koszt

Tak
Szukanie
optymalnego
przydziału w rejonie
– minimalny koszt

Przemieszczenie wagonów
próżnych

Czy są wagony
próżne na
stacji

Tak
Podstawienie wagonów pod załadunek,
załadunek i sformowanie pociągu

Stacje rejonu i sieci kolejowej

Przemieszczenie przesyłki ze stacji nadania do
stacji przeznaczenia – system rozproszony

Stacja nadania

Przemieszczenie przesyłki ze stacji nadania do
stacji przeznaczenia – system zwarty

Stacja przeznaczenia - Rozformowanie pociągu,
podstawienie pod rozładunek, rozładunek
Wagony próżne - możliwość przydzielania pod
kolejne zlecenia

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – warunki brzegowe
Ważne -

Decydujące znaczenie w poprawności działania
algorytmu heurystycznego i możliwości jego wykorzystania
w praktycznych rozwiązaniach ma jakość danych
wejściowych. Pozyskanie danych wymaganych przez
aplikacje ModPCar jest możliwe w przedsiębiorstwach, które
mają rozwinięte systemy śledzenia taboru.
Nie

Wagon ze zbioru L(nw)

Czy wagon
jest na stacji
w stanie
próżnym

Czy wagon
jest na stacji
w stanie
ładownym

Nie

Wykorzystanie wagonu l(nw)
możliwe po czasie = formowania +
przejazdu w stanie próżnym do
stacji nadania zlecenia

Tak

Nie

Czy wagon
jest w drodze
w stanie
ładownym

Czy wagon
jest w drodze
w stanie
próżnym

Tak

Tak

Wykorzystanie wagonu l(nw)
możliwe po czasie = dojazdu do stacji
docelowej pociągu + rozformowania +
rozładunku + formowania + przejazdu w
stanie próżnym do stacji nadania
zlecenia

Nie

Wykorzystanie wagonu l(nw)
możliwe po czasie = rozładunku +
formowania + przejazdu w stanie
próżnym do stacji nadania zlecenia

Wykorzystanie wagonu l(nw) możliwe po
czasie = dojazdu do stacji docelowej pociągu +
rozformowania + formowania + przejazdu w
stanie próżnym do stacji nadania zlecenia

Tak

Tak

Czy
wszystkie
wagony
sprawdzone

Nie

Rozwiązanie – metoda
ETAP 1: Wprowadzenie danych wejściowych

Dane
wejściowe
Dane wejściowe do
wyznaczania planu
przemieszczania wagonów
ładownych i próżnych

- dane o sieci kolejowej,
- dane o wielkości zapotrzebowania,
- dane o dostępnym potencjale taborowym.

ETAP 2: Wyznaczenie planu przemieszczania wagonów
faza
przy
goto
waw
cza

Sprawdzenie poprawności danych i pobranie
ich wartości do tablic

faza
obli
czen
iow
a

Wprowadzenie
zmodyfikowanych danych
wejściowych lub parametrów
algorytmów
optymalizacyjnych

Wyznaczenie planów przemieszczania
wagonów ładownych i próżnych

Model kontroluje stan (zajęty / próżny)
wszystkich wagonów na sieci. Kontroluje
również czas zmiany stanu. Mając te dane
model uwzględnia wszystkie pociągi, które w
danym momencie są w ruchu.

ETAP 3:Analiza uzyskanych wyników

faza
oce
ny

-

Analiza i ocena planu
przewozów
ocena przewoźnika
ocena racjonalności

Czy spełniono
wymagania przewoźnika
?
TAK

Zatwierdzenie planów

Dane
wyjściowe

NIE

Modyfikacja i aktualizacja danych wejściowych lub parametrów algorytmu

Pomysł, 1/3

Pomysł, 1/3

Rozwiązanie – wykorzystanie aplikacji do wspomagania
decyzji planowania krótkookresowego

Data graniczna
zbierania propozycji
zleceń - klienci

Zbieraj
zlecenia od
klientów

Data graniczna
wykonania obliczeń

Utwórz zbiorczy
zestaw zleceń

Wyślij zbiorczy
zestaw zleceń

Data graniczna zatwierdzenia
planów

NIE

Wykonaj
obliczenia

Czy są braki
wagonow e ?

TAK
Komputer
TAK

NIE

Koryguj zlecenia od Klientów

Czy braki wagonow e są
akceptowalne ?

Zatwierdzone plany
przemieszczania wagonów
ładownych i próżnych

Przejście do realizacji planu
Zatwierdzone plany
przemieszczania wagonów
ładownych i próżnych

Zbieraj
korekty lub
nowe
zlecenia

TAK

NIE

Wykonaj
obliczenia

Czy przyjęto korektę lub
zlecenie w zakresie dat

Komputer

Zatwierdzone
korekty planów
przemieszczania
wagonów
ładownych i
próżnych

Pomysł, 1/3

Rozwiązanie – implementacja

Prototyp systemu ModPCar został napisany przy wykorzystaniu darmowych i popularnych
technologii - Java oraz PostgreSQL. Zaimplementowano w nim podstawową wersję silnika
przetwarzania symulacji oraz interfejs umożliwiający wprowadzanie i korektę danych
wejściowych i zarządzanie parametrami danych stałych.

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – Interfejs – główne okno dialogowe

Numer
przes.

Ze stacji

Do stacji

Liczba
wag.

Seria

Planowany przyjazd
wagonów próżnych

Podstawienie

Załadunek

Odjazd

Przyjazd

121

ST_103

ST_85

42

Eaos

2010-10-10 10:11

2010-10-10 12:00

2010-10-11 05:10

2010-10-12 21:36

2010-10-13 23:18

185

ST_16

ST_1

23

Eaaos

2010-10-14 19:00

2010-10-14 20:00

2010-10-15 09:13

2010-10-16 00:16

2010-10-17 01:45

17

ST_88

ST_30

18

Eaos

2010-10-07 00:27

2010-10-07 04:00

2010-10-08 01:26

2010-10-08 14:04

2010-10-09 05:37

45

ST_85

ST_24

29

Eaos

2010-10-06 19:25

2010-10-07 13:00

2010-10-07 13:00

2010-10-08 04:00

2010-10-11 10:34

62

ST_87

ST_110

2

Eaos

2010-10-08 14:42

2010-10-09 04:00

2010-10-09 18:14

2010-10-09 22:52

2010-10-12 02:02

32

ST_16

ST_51

11

Eaos

2010-10-07 19:00

2010-10-07 20:00

2010-10-08 09:13

2010-10-09 00:16

2010-10-12 09:11

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – Interfejs – dane wejściowe

Pomysł, 1/3 Rozwiązanie – Interfejs – wyniki

2010-10-08
08:13

23

ST_89

ST_94

40

0

15
23
23

25

ST_119

ST_108

29

0

25

2010-10-06
16:27
2010-10-04
10:40
2010-10-04
12:01
2010-10-06
21:18

2010-10-06
16:27
2010-10-05
19:16
2010-10-05
19:16
2010-10-06
22:00

Liczba
wagonów

2010-10-07
14:00

Eaos

Do stacji

2010-10-07
02:00

0

Ze stacji

Eas

2010-10-06
22:00

26

Przyjazd

2010-10-10
23:43
2010-10-09
03:08

ST_61

Odjazd

Przyjazd

2010-10-08
06:04
2010-10-07
19:33

ST_88

Nr przes.

Odjazd

Eas

2010-10-06
20:00
2010-10-06
08:00

15

Planowany
przyjazd
wagonów
próżnych

Podstawienie

Plan przemieszczania wagonów próżnych

2010-10-06
16:27
2010-10-05
19:16

Seria

Braki
wag.

Liczb wag

Do stacji

Ze stacji

Nr przes.

Plan przemieszczania wagonów ładownych

ST_88

ST_88

26

ST_94

ST_89

17

ST_88

ST_89

23

ST_88

ST_119

29

Zaspokajanie potrzeb przewozowych tj. realizacja zleceń może być wykonana wg. następujących wariantów:
Wariant 1 - Wagony pod zapotrzebowanie przewozowe znajdują się na stacji nadania przesyłki i nie muszą być
sprowadzane z innych stacji,
Wariant 2 - Wagony pod zapotrzebowanie przewozowe sprowadzane są z różnych stacji nie będących stacją nadania
przesyłki,
Wariant 3 - Wagony pod zapotrzebowanie przewozowe sprowadzane są tylko z jednej stacji, która nie jest stacją
nadania przesyłki.

Pomysł, 1/3

Poziom TRL: 6
Zostały przeprowadzone wstępne działania w celu potwierdzenia
wykonalności projektu. Projekt został przetestowany w
środowisku zbliżonym do naturalnego, na przykładzie 230
zamówień przewozowych dla 1000 stacji (1 mln relacji).
Wygenerowanie pełnego planu optymalnego przemieszczania
taboru przy takich danych wejściowych trwa ok. 5 min.

Pomysł, 2/3
Doświadczenie
•

Rozwiązanie było tematem rozprawy doktorskiej „Model symulacyjny
planowania przemieszczania wagonów ładownych i próżnych” –
poprzedzonej analizą teoretyczną z wykorzystaniem matematycznego języka
opisu zagadnień dotyczących planowania przemieszczania wagonów
ładownych w połączeniu z planowaniem przewozów wagonów próżnych
potrzebnych do zaspokojenia zleceń przewozowych. Obrona maj 2017 r

•

Model był testowany na danych rzeczywistych (historycznych) PKP CARGO.
Test obejmował okres 6-dniowy, przy ograniczonych danych i w oderwaniu
od zdarzeń zakłócających. Potencjał optymalizacji przy użyciu ww. modelu i
narzędzia został potwierdzony, a poszczególne dyspozycje były poprawne.

Zabezpieczenie praw
•

Do tego rozwiązania mają prawo autorzy rozwiązania: Mirosław Krześniak,
Paweł Krześniak, Michał Wyrzykowski

Pomysł, 3/3

Korzyści

Skrócenie cyklu obiegu wagonów – zmniejszenie współczynnika obrotu
wagonów.

Mniejsze potrzeby taborowe - zmniejszenie
z zakupem, eksploatacją i utrzymaniem wagonów

kosztów

związanych

Zwiększenie przychodów Spółki
Stworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez implementację innowacyjnego
narzędzia symulacyjnego pozwalającego na optymalne planowanie przemieszczania
wagonów ładownych i próżnych.
Możliwość prowadzenia zaawansowanej analizy procesów biznesowych,
zachodzących zjawisk oraz występujących zależności w zakresie organizacji i
zarządzania przewozami wagonów ładownych i próżnych.

Pomysł, 3/3
Orientacyjne koszty implementacji i wdrożenia rozwiązania bazowego
Faza

Koszt (roboczogodz.)

Analiza wymagań i prototypowanie

1000

Development

3000

Testy

2000

Wdrożenie

100

Szkolenia użytkowników

100

Wsparcie powdrożeniowe

1000

Łącznie

7200

Cena za roboczogodzinę = 200 PLN brutto
Wycena przy założeniu realizacji na infrastrukturze Klienta (serwer aplikacji + baza
danych, 1 TB przestrzeni dyskowej)

Pomysł, 3/3
Wycena pomysłu

Przygotowane rozwiązanie jest dedykowane dla Klienta i realizacja
wdrożenia będzie równoznaczna z przejęciem praw autorskich do
rozwiązania bez dodatkowych kosztów licencyjnych.
Po wdrożeniu oferujemy możliwość dalszego dostosowywania
istniejących funkcjonalności systemu do potrzeb Klienta, integracji z
innymi systemami wykorzystywanymi w procesie planowania
przewozów, a także rozbudowy systemu o nowe moduły
optymalizacyjne, raportowe i inne, zgodnie z zapotrzebowaniem
Klienta.
Alternatywnie - odstąpienie praw autorskich bez implementacji i
wdrożenia oraz przekazanie wiedzy – 300 000 PLN.

Firma / Zespół
Mirosław Krześniak – opis koncepcji i modelu symulacyjnego.
•

Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Handlowych – PKP CARGO S.A.

•

Członek Rady Konsultacyjnej ds.
Warszawska – Wydział Transportu.

•

Projekt realizowany w ramach prywatnych zainteresowań naukowych
potwierdzony obroną rozprawy doktorskiej „Model symulacyjny planowania
przemieszczania wagonów ładownych i próżnych. Obrona maj 2017 r

Programów

Nauczania

–

Politechnika

Michał Wyrzykowski, Paweł Krześniak

– wybór platformy informatycznej,
przełożenie opisu modelu na język informatyczny.
•

>7 lat doświadczenia przy tworzeniu rozwiązań informatycznych w dużych
międzynarodowych firmach. Obecnie na stanowiskach Tech Lead i Project
Manager.

Rozwiązanie

Konkurencyjność rozwiązania

Na rynku nie zidentyfikowano podobnych produktów
PKP CARGO
Stacja A

•

Stacja B

Stan obecny:
Planami
operacyjnymi
zarządza
pion
eksploatacyjny - ustala ilostan rozporządzalny,
wydaje dyspozycje przemieszczania wagonów
do załadowania w terminach ustalonych w
planie
obsługi
stacji
i
uzgodnionymi
z nadawcami.

REJON C
Stacja C

Stacja L

Stacja D
Stacja J

REJON A

Stacja G
Stacja E

Stacja O
Stacja R

Stacja K
Stacja F
Stacja P

Stacja M

Stacja L

Stacja N

REJON B

•

Propozycja:
Wykorzystanie aplikacji ModPCar do
wspomagania opracowywania planów
operacyjnych z wykorzystaniem metod
optymalizacyjnych

Stacja H

Zbieraj
zlecenia od
klientów

Wynik
obliczeń

Komputer

Przejście do realizacji planu

Zbieraj
korekty lub
nowe
zlecenia

Wynik
obliczeń

Komputer

Stacja I

Obecny etap i przyszłość rozwiązania
Etap I

Etap II

Model bazowy

Rozbudowa i integracja z
systemami zewnętrznymi

▪ Przemieszczanie ładunków

Ramy czasowe

▪ Harmonogramowanie
przewozów

▪ Synchronizacja z systemami śledzącymi wagony
przewoźnika – automatyczne uwzględnianie
korekt wynikających z bieżącej sytuacji
przewozowej

▪ Dostarczanie próżnych
wagonów pod załadunek

▪ Planowanie pracy drużyn trakcyjnych i pracy
lokomotyw przewoźnika

▪ Uwzględnienie korekt
wynikających z bieżącej sytuacji
przewozowej – wprowadzanie
manualne

▪ Budowa systemu raportowania
umożliwiającego dokonywanie analiz procesu
przewozowego przewoźnika, wyliczającego
wskaźniki efektywności operacyjnej,
wskazującego kumulacje na stacjach itp.

Etap III
Modyfikacja rozwiązania
dla celów PKP PLK
▪ Analiza planowanej pracy na
sieci wszystkich przewoźników
w aspekcie organizacji ruchu
▪ Analiza skutków działań
podejmowanych przez PLK, a
wynikających z zamknięć
torowych, zmniejszenia
prędkości handlowej itp.

▪ Synchronizacja aplikacji z systemami
zewnętrznymi np. PKP PLK

12 miesięcy

+ 12 do 18 miesięcy

+ 12 miesięcy

Dziękujemy za uwagę!
Mirosław Krześniak
+48 790 300 023
viktio.pl@gmail.com

Michał Wyrzykowski
+48 663 224 410

