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1. Wstêp
Dziêki zastosowaniu systemów komputerowych i odpowiedniego oprogramowania wiele z³o¿onych zadañ logistycznych sta³o siê w du¿ej mierze rutynowe. Skuteczne
zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa zaczyna siê od
systemu informatycznego, który pozwala mened¿erowi
w ka¿dej chwili zrozumieæ aktualn¹ sytuacjê i u³atwia wydawanie stosownych poleceñ. Wspó³czesne systemy ERP
(ang. Enterprise Resource Planning) powsta³y w efekcie
d³ugoletniej ewolucji za³o¿eñ teoretycznych oraz technologii oferowanej przez przemys³ komputerowy. Niemniej
jednak systemy te nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ wszystkich
problemów, szczególnie tych, które najsilniej zwi¹zane s¹
ze specyfik¹ bran¿y przemys³owej. Jest to szczególnie widoczne w tych sektorach przemys³u, w których wystêpuj¹
nietypowe procesy technologiczne, np. proces naprawy.
Losowy charakter procesu naprawy wynika z faktu losowego zu¿ycia czêci i podzespo³u obiektu. Zakres i przebieg
procesu mo¿na okreliæ jedynie w przybli¿eniu. Istnieje
wiêc problem braku narzêdzi informatycznych wspomagaj¹cych planowanie prac remontowych z uwzglêdnieniem
wariantowoci ich przebiegu, tzn. przewidywania, ¿e ka¿dy
element w obiekcie jest z pewnym prawdopodobieñstwem
niesprawny i trzeba go wymieniæ lub te¿ poddaæ regeneracji. Rozwi¹zanie tego problemu jest wa¿ne z punktu widzenia potrzeb planowania, czyli przewidywania przed rozpoczêciem naprawy, np. ile czasu bêdzie ona trwaæ, jaki bêdzie jej koszt, jakie rodki bêd¹ potrzebne do jej realizacji,
jacy specjalici o okrelonych kwalifikacjach oraz jakie
czêci zamienne zostan¹ zu¿yte w trakcie remontu.
2. Planowanie zasobów zak³adu remontowego
Z roku na rok ronie liczba przedsiêbiorstw, które szukaj¹c
metod na poprawê procesów zarz¹dzania oraz podniesienia
efektywnoci dzia³ania, decyduj¹ siê na wdro¿enie systemów informatycznych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie. Systemy zarz¹dzania zasobami firmy ERP, okrelane s¹ równie¿, pod nazw¹ MRP III, czyli Money Resource Planning Planowanie Zasobów Finansowych. Ich g³ównym celem
jest mo¿liwie najpe³niejsza integracja wszystkich szczebli
zarz¹dzania przedsiêbiorstwa, w³¹cznie z najwy¿szymi.
Podstawowym zadaniem stawianym przed tymi systemami
jest planowanie zasobów produkcyjnych MRP II (Manufacturing Resource Planning), zdefiniowane i opublikowane w 1988 roku przez Amerykañskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj¹ i Zapasami  APICS (American Production and Inventory Control Society), które dzisiaj
stosowane jest we wszystkich wiêkszych zintegrowanych
systemach wspomagaj¹cych zarz¹dzanie. Jest to metodyka
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rozszerzona wzglêdem MRP I o element planowania stanu
zatrudnienia, przepustowoci maszyn i modu³ów symulacyjnych. Fundamentem dla ca³ego systemu ERP jest planowanie potrzeb materia³owych. G³ówne cele MRP I to [4]:
1) redukcja zapasów  chodzi tu o zapasy materia³owe
i operacyjne, dziêki czemu zwiêksza siê p³ynnoæ finansowa przedsiêbiorstwa oraz czas rotacji kapita³u,
2) dok³adne okrelenie czasów dostaw surowców i pó³produktów,
3) dok³adne wyznaczenie kosztów produkcji,
4) lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, mo¿liwoci wytwórcze),
5) szybsze reagowanie na zmiany zachodz¹ce w otoczeniu,
6) kontrola poszczególnych etapów produkcji.
Jedn¹ z najwa¿niejszych informacji wejciowych, która
wp³ywa na jakoæ planowania MRP, jest g³ówny plan produkcyjny. W zak³adach remontowych informacja ta jest
trudna do okrelenia ze wzglêdu na jej probabilistyczny
charakter. W przypadku remontów silnika lotniczego g³ównym planem produkcyjnym jest prognoza zapotrzebowania
na czêci zamienne. Problematyka planowania czêci zamiennych jest badana od wielu lat, co przynios³o efekty
w postaci rozwoju licznych metod i technik prognozowania. Tradycyjne metody statystyczne, takie jak wyrównanie
wyk³adnicze i analizy regresji, s¹ stosowane w prognozowaniu zapotrzebowañ na czêci zamienne od dawna. Metody te s¹ jednak zawodne w przypadku, gdy zapotrzebowanie popytu jest niestabilne [3]. Pierwszym, który szerzej
przedstawi³ tê problematykê by³ Croston. Zaproponowa³ on
now¹ metodê prognozowania [1], nazwan¹ metod¹ CR, pozwalaj¹c¹ okreliæ niezale¿nie czas wyst¹pienia zapotrzebowania i wielkoæ zapotrzebowania w danym okresie.
Metoda CR by³a analizowana przez wielu badaczy, którzy
wykazywali jej skutecznoæ lub proponowali wprowadzenie w niej pewnych modyfikacji. Najbardziej istotne propozycje zmian zaproponowali Syntetos i Boylan, którzy
wskazali b³êdy w algorytmie CR [7]. Wynikiem tych badañ
by³o opracowanie nowej metody prognozowania nazwanej
SBA, gdzie w estymatorze CR zaproponowano korektê
wspó³czynnika sta³ej wyg³adzania w danym przedziale
czasu. W literaturze [8] przedstawiono porównanie prognozowania zjawisk, gdzie popyt jest nietrwa³y (niestabilny),
metodami redniej ruchomej, modelami wyg³adzania wyk³adniczego, metod¹ CR i SBA. W wyniku analizy wykazano wy¿szoæ metody SBA nad pozosta³ymi. Pomimo tak
licznych badañ nad metodami prognozowania popytu nietrwa³ego, w dalszym ci¹gu wyniki prognoz budowanych za
pomoc¹ tych metod s¹ obarczone du¿ymi b³êdami. Stanowi
to przes³ankê do poszukiwania nowej, lepszej metody prognozowania.
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Badania nad now¹ metod¹ prognozowania zapotrzebowania
na czêci wymieniane w trakcie remontu g³ównego silnika
lotniczego eksploatowanego strategi¹ wg resursu przeprowadzono na przyk³adzie remontów turbo-mig³owcowego
silnika lotniczego polskiej produkcji. Wyniki eksperymentu
przedstawiono w literaturze [5]. Przeprowadzone badania
wskazuj¹ na mo¿liwoæ budowy prognozy z³o¿onej z informacji o pozosta³ym resursie silnika lotniczego jako interwale
wyst¹pienia popytu oraz modeli sztucznych sieci neuronowych prognozuj¹cych licznoæ zapotrzebowania. W neuronowych modelach regresyjnych jako zmienne objaniaj¹ce
wykorzystano wewnêtrzne i zewnêtrzne charakterystyki eksploatacyjne silnika lotniczego.
3. System DEL
Pozytywne wyniki badañ nad now¹ metod¹ prognozowania
zapotrzebowania czêci remontowanego silnika lotniczego
zainicjowa³y prace nad kompleksowym rozwi¹zaniem
w postaci systemu informatycznego. G³ównym zadaniem
postawionym przed programem informatycznym jest poprawa zarz¹dzania remontami i naprawami silników lotniczych. System stanowi uzupe³nienie funkcjonalnoci zintegrowanego systemu zarz¹dzania klasy ERP SAP R/3, dla

którego realizuje zadanie prognozowania g³ównego planu
produkcyjnego. Schemat funkcjonowania systemów przedstawiono na rysunku 1. Wspomaga on realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
 prognozowanie zapotrzebowania na czêci i podzespo³y
wymieniane w trakcie remontu,
 planowanie remontów i napraw silników lotniczych,
 monitoring realizacji weryfikacji zdemontowanych czêci i podzespo³ów,
 wycenê czêci i podzespo³ów w trakcie weryfikacji,
 wycenê kosztów remontu silnika lotniczego,
 monitoring nieudanych remontów czêci i podzespo³ów,
 zarz¹dzanie stanem kompletacji remontowanego silnika
lotniczego.
System zbudowany jest z bazy wiedzy, predykatora i piêciu
g³ównych modu³ów:
 Modu³u sprzeda¿y,
 Modu³u weryfikacji czêci,
 Modu³u zarz¹dzania kompletacj¹,
 Modu³u wyceny kosztów remontu,
 Modu³u raportowania.
Najwa¿niejszym elementem systemu jest PREDYKTOR,
schemat jego funkcjonowania przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Schemat integracji systemów DEL i SAP R/3
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Rys. 2. Schemat funkcjonowania PREDYKTORA
Odpowiada on za wytwarzanie prognozy zapotrzebowania
na czêci wymieniane w trakcie remontu.
PREDYKTOR funkcjonuje na platformie SQL Server 2005
z wykorzystaniem rodowiska transakcyjnego i analitycznego. G³ówne zadania odbywaj¹ siê w Analysis Services,
gdzie przeprowadzane s¹ procesy prognozowania za pomoc¹ Microsoft Neural Network (MLP). Modele SSN zasilane s¹ danymi ucz¹cymi, walidacyjnymi i testowymi
z analitycznej kostki (archiwalne dane z przeprowadzonych remontów).
4. Analiza kosztów
Prototyp informatycznego systemu DEL wdro¿ony zosta³
w zak³adzie remontuj¹cym w roku 2009 i jest sukcesywnie
rozbudowywany o nowe elementy i modu³y. Umo¿liwi³ on
znaczne usprawnienie procesów logistyczno-produkcyjnych, efektem tego jest wzrost wskanika obrotów zapasami

(przedstawiony na rys. 3) o ponad jeden obrót od momentu
wdro¿enia nowego systemu. W pierwszym etapie wdro¿enia, w prognozowaniu w licznoci zapotrzebowania zastosowano metodê redniej ruchomej (MA), a interwa³ wyst¹pienia zapotrzebowania okrelano za pomoc¹ bie¿¹cego resursu silnika i planowanej intensywnoci jego eksploatacji
czynnej.
Wskanik obrotów zapasami informuje, ile razy w ci¹gu
roku nastêpuje rotacja zapasów. Przedsiêbiorstwo musi
utrzymywaæ pewn¹ czêæ zapasów w celu zachowania rytmicznoci produkcji i sprzeda¿y. Jednoczenie nie mo¿e
zamra¿aæ w zapasach zbytniej czêci kapita³ów obrotowych, gdy¿ prowadzi to do zachwiania p³ynnoci finansowej. Je¿eli zwiêksza siê wskanik rotacji zapasów, czyli
zapasy wystarczaj¹ na coraz mniejsz¹ liczbê dni sprzeda¿y,
to taka sytuacja jest na ogó³ korzystna dla przedsiêbiorstwa.
Zmniejszaj¹ siê koszty magazynowania zapasów i nastêpuje uwolnienie kapita³ów obrotowych zaanga¿owanych

Rys. 3. Obrót zapasami zak³adu remontowego
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w finansowanie tych zapasów. Problem z trafnoci¹ prognozy zapotrzebowania mo¿e powodowaæ wyst¹pienie
dwóch rodzajów strat:
1. Straty zwi¹zanej z brakiem czêci zamiennej. Wi¹¿e siê
to z wyd³u¿eniem czasu remontu, co w lotnictwie cywilnym wp³ywa na straty wynik³e z braku dochodu osi¹ganego z przeprowadzonych lotów, a w lotnictwie wojskowym  obni¿ona jest gotowoæ do lotu. S¹ to koszty bardzo znacz¹ce zarówno dla u¿ytkownika statków
powietrznych, jak i dla zak³adu remontowego, który nara¿ony jest kary finansowe oraz utratê renomy.
2. Strata wynikaj¹ca z koniecznoci utrzymywania zapasów nadmiernych.
Straty wynikaj¹ce z koniecznoci utrzymywania zapasów
nadmiernych s¹ wynikiem poniesionych kosztów magazynowania. Do kosztów zapasów o podstawowym znaczeniu
nale¿¹ [6]:
 koszty tworzenia zapasów,
 koszty utrzymania zapasów.
Koszty tworzenia zapasów zawieraj¹ koszty fizycznego
tworzenia zapasów oraz koszty procesów informacyjnych,
zwi¹zanych szczególnie z zakupem materia³ów. Koszty
utrzymania zapasów stanowi¹ element kosztów logistycznych przedsiêbiorstwa. Sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych rodzajów [9]:
 kosztów kapita³owych,
 kosztów magazynowania,
 kosztów obs³ugi zapasów,
 kosztów ryzyka.
Koszty kapita³owe  wyra¿aj¹ straty, jakie ponosi przedsiêbiorstwo w wyniku zamro¿enia kapita³u w zapasach,
dlatego okrelane s¹ jako koszty niewykorzystanych mo¿liwoci. W finansowaniu zapasów przedsiêbiorstwa bior¹
udzia³ kapita³y w³asne oraz kapita³y obce. Kosztem kapita³ów obcych jest wysokoæ oprocentowania, jakie przedsiêbiorstwo p³aci kredytodawcy. Koszt ten znajduje wyraz
w rachunku kosztów przedsiêbiorstwa.

Koszty sk³adowania  to koszt powierzchni magazynowej. Zalicza siê do nich koszty rzeczowe i osobowe zwi¹zane z przeciêtnym sk³adowaniem i wydawaniem towaru.
Koszty sk³adowania mog¹ byæ kosztami sta³ymi lub zmiennymi. Koszty utrzymania magazynów w przypadku magazynów w³asnych obejmuj¹: amortyzacjê, ubezpieczenie
budynków, konserwacje i remonty. Maj¹ charakter sta³y,
czyli niezale¿ny od iloci zapasów. Natomiast charakter
zmienny przyjmuj¹, gdy przedsiêbiorstwo wynajmuje magazyn. W takim przypadku rosn¹ lub malej¹ wraz ze wzrostem lub spadkiem poziomu zapasów.
Koszty obs³ugi zapasów  obejmuj¹ wydatki zwi¹zane
z ubezpieczeniem zapasów. Nale¿¹ do kosztów zmiennych.
Ich wysokoæ zale¿y od rodzaju, iloci oraz wartoci
zapasu.
Koszty ryzyka  zwi¹zane s¹ z czynnikiem niezale¿nym
od przedsiêbiorstwa (przypadki losowe). Mog¹ powstaæ
w wyniku uszkodzenia materia³u podczas magazynowania.
Zastosowanie modeli SSN w prognozowaniu licznoci zapotrzebowania i wykorzystanie danych wejciowych w postaci wartoci wybranych parametrów diagnostycznych
oraz informacji o warunkach eksploatacji, jak wynika z obliczeñ i symulacji, umo¿liwi poprawê trafnoci prognozy
zapotrzebowania na czêci zamienne niezbêdne do remontu
rednio o 48% [5] wzglêdem dotychczas stosowanej metody redniej ruchomej (MA). Takie zmniejszenie b³êdu prognozy spowoduje zredukowanie zapasów nadmiernych
w ca³ym ³añcuchu dostaw rednio o 45 676 z³ dla jednego
remontu. Zale¿noæ tê przedstawiono na rysunku 4.
Na rysunku 5. przedstawiono natomiast zale¿noæ pomiêdzy wartoci¹ zapasów nadmiernych a dodatkowymi
kosztami.
Ograniczenie nadprodukcji, powsta³e w efekcie poprawy
trafnoci prognozy, wp³ynê³oby na zmniejszenie jednostkowego kosztu remontu analizowanego turbo-mig³owcowego silnika lotniczego o 7,6 tys. z³. G³ównymi elementami kosztów, które mog¹ ulec redukcji s¹:

Rys. 4. Redukcja zapasu bezpieczeñstwa dla jednego remontu obiektu badañ  silnika lotniczego
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Rys. 5. Analiza redukcji kosztów zapasów dla jednego remontu obiektu badañ  silnika lotniczego





koszty
koszty
koszty
koszty

kapita³owe
sk³adowania
obs³ugi zapasów
ryzyka

2 712,72 z³
2 170,18 z³
1 898,91 z³
813,82 z³

5. Wnioski
Zastosowanie nowej metody prognozowania zapotrzebowañ na czêci zamienne remontowanego silnika lotniczego
eksploatowanego strategi¹ wg resursu z wykorzystaniem
modeli sztucznych sieci neuronowych do prognozowania
licznoci zapotrzebowania stanowiæ mo¿e znacz¹ce wsparcie we wdra¿aniu odchudzonej produkcji w zak³adach remontowych. Poprawa trafnoci prognozy zapotrzebowania
na czêci zapasowe ma bezporedni zwi¹zek z obni¿eniem
kosztów eksploatacji statku powietrznego, a wynika to
z dodatkowych kosztów powsta³ych w zak³adzie remontowym, zwi¹zanych z nagromadzeniem niepotrzebnych
w danej chwili zapasów magazynowych. Znaczne koszty
powstaj¹ tak¿e w przypadku niedoboru czêci zamiennych
powsta³ego w wyniku niedoszacowania prognozy. S¹ to
koszty ponoszone przez u¿ytkownika, wynikaj¹ce z koniecznoci utrzymania wiêkszej liczby silników zapasowych lub krótkoterminowego leasingu, oraz koszty ponoszone przez wytwórniê remontow¹. Koszty te s¹ trudne do
oszacowania, poniewa¿ wynikaj¹ z indywidualnych uwarunkowañ wynikaj¹cych z umów pomiêdzy u¿ytkownikiem a zak³adem remontowym jak równie¿ stanowi¹ niemierzaln¹ stratê wynikaj¹c¹ z utraty wiarygodnoci na rynku. Dlatego, jednym nadrzêdnych celów w procesie
planowania produkcji i zakupów jest unikniêcie problemu
niedoboru czêci zapasowych w trakcie remontu silnika
lotniczego. Wdro¿enie prototypu informatycznego systemu
DEL w zak³adzie remontowym wp³ynê³o na zwiêkszenie
wskanika obrotów zapasami o jeden punkt. Zastosowanie
w prognozowaniu licznoci zapotrzebowania modeli SSN
mo¿e spowodowaæ dalsze oszczêdnoci ekonomiczne. Jak
wynika z szacunków redukcja kosztów jednostkowego remontu obiektu badañ mo¿e wynieæ rednio 7,6 tys. z³.
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Abstract:
Due to the unpredictable nature for aircraft maintenance
repair parts demand, MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) business perceive difficulties in forecasting and are
currently looking for a superior forecasting solution. This
paper deals with prototype IT DEL system in which is implemented new method forecasting spare part demand replacement during helicopter PZL-10W engine overhaul operating according to hard - time. The experimental results show new forecasting method based on hard - time as
the interval of required demand and ANN technique as forecasting models predicted numbers of spare parts. The
evolution for a new forecasting method, which will be
a predictive error-forecasting model which compares and
evaluates forecasting methods, based on their factor levels
when faced with intermittent demand show as possibility of
big changes in MRO lean manufacturing. The results confirm the continued superiority of the new method, whereas,
most commonly leveraged methods such as moving average used by MRO business are found to be questionable, and
consistently producing poor forecasting performance.
Comparative results of the forecast errors for the ANN models with other methods it allows the ability to define a superiority ANN forecasting method in the testing period. In
paper there is presented the economic benefits and a diagram of the entire system. The significant improvement in
logistic processes after implementation DEL system is presented as increasing inventory turnover +1 point in MRO
business. Next economic benefits are estimated as 7,6
kPLN lower cost by one overhaul engine after the implementation of the rest ANN prognostic models.
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