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MODELOWANIE SYSTEMU MASOWEJ OBSŁUGI  

W OBSŁUDZE CELNEJ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

 

W artykule omówione zostało zastosowanie teorii masowej obsługi na przykładzie obsługi celnej pojazdów ciężarowych  

w terminalach usytuowanych we wschodniej granicy państwa. Głównie przedstawiono założenia modelu matematycznego, graf 

stanów systemu oraz parametry, służące do oceny funkcjonowania systemu. Analiza obejmuje wyodrębniony obszar dotyczący 

wstępnej weryfikacji zgłoszeń napływających do systemu. Artykuł ukazuje zastosowanie różnych technologii w obsłudze celnej. 

 

WSTĘP 

Teoria masowej obsługi, inaczej zwana teorią kolejek, jest dzia-
łem rachunku prawdopodobieństwa zajmującym się badaniem pro-
cesów obsług. Oparta jest na statystyce stosowanej, pomagająca 
ocenić związek między decyzjami dotyczącymi poziomu mocy pro-
dukcyjnej a ważnymi problemami związanymi z wydajnością, takimi 
jak czas oczekiwania i długość kolejek. Ukazuje związek między po-
ziomem mocy produkcyjnej a zjawiskiem tworzenia się kolejek. Głów-
nym celem teorii masowej obsługi jest opracowanie metod pozwala-
jących na wyznaczenie wartości charakteryzujących proces obsługi 
oraz umożliwiających ocenę jakości pracy systemu kolejkowego, 
łącznie z wyborem optymalnej struktury obsługi. Z punktu widzenia 
użytkownika ważne jest podjęcie decyzji o sposobie użytkowania sys-
temu. Znajomość struktury systemu pozwala podjąć decyzję doty-
czącą postępowania w systemie kolejkowym. Użytkownicy mogą 
mieć różny wpływ na czas spędzania w systemie, na straty lub na-
kłady czasowe, także finansowe, ogólnie na warunki, w jakich jest 
realizowana ich obsługa. Jest to możliwe poprzez wybór odpowied-
niego momentu zgłoszenia do systemu lub wybór innego punktu ob-
sługi. W pewnych przypadkach takie sytuacje mogą wpływać na ob-
sługującego lub zarządzającego systemem, mających na celu popra-
wienie warunków obsługi. Z pozycji zarządzającego systemem 
ważne jest określenie warunków efektywnego wykorzystania sys-
temu. Poszukiwanie możliwości usprawnienia pracy systemu np. po-
przez dodanie nowego kanału obsługi lub poprzez odpowiednią jego 
reorganizację często jest priorytetem w dążeniu do zwiększenia wy-
dajności danego systemu. 

Systemy masowej obsługi składają się z podstawowych elemen-
tów takich jak źródła zgłoszeń, kolejki, urządzeń obsługujących. 

Klienci przybywają do punktu obsługi. W przypadku braku innych 
klientów następuje natychmiastowa obsługa, ale gdy znajdują się tam 
już inni klienci, klienci, którzy przybyli później, czekają w kolejce na 
obsługę. W złożonym systemie występuje kilka równoległych kana-
łów obsługi (rys. 1). Mogą być złożone z jednorodnych stanowisk 
bądź różnić się pod względem liczby stanowisk i rodzajów. W takim 
systemie czas obsługi na poszczególnych stanowiskach może być 
zróżnicowany. 

Optymalne sterowanie kolejkami polega na skracaniu czasu 
oczekiwania na obsługę, które wywołuje zadowolenie użytkownika 
wraz ze wzrostem efektywności danym systemem. Związane jest to 
także z redukcją lub rozbudową liczby stanowisk obsługowych. 

1. ZAŁOŻENIA MATEMATYCZNEGO MODELU 
FUNKCJONOWANIA SMO W OBSŁUDZE CELNEJ 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

Matematyczny model funkcjonowania systemu masowej obsługi 
opiera się głównie na teorii procesów stochastycznych. Występują w 
nim zmienne losowe: 
– czas upływający pomiędzy wejściem do systemu pierwszego  

i kolejnego zgłoszenia; 
– czas obsługi jednego zgłoszenia przez stanowisko obsługi; 
– liczba stanowisk; 
– liczba miejsc w kolejce zgłoszeń oczekujących na obsługę. 

Założenia modelu matematycznego określają typ rozkładu praw-
dopodobieństwa zmiennych losowych, np. rozkład deterministyczny, 
rozkład wykładniczy, rozkład Erlanga lub dowolny rozkład, niezależ-
ność lub zależność zmiennych losowych czasu oczekiwania na zgło-
szenie i czasu obsługi, skończona lub nieskończona wartość liczby 
stanowisk obsługi, długości kolejki oraz obowiązującą dyscyplinę ob-
sługi w danym systemie [4]. 

W pewnych chwilach losowych τ1, τ2 … mają miejsce zdarzenia 
określonego typu (przyjazd pojazdu ciężarowego do wstępnej obsługi 
celnej), τ1≤ τ2≤ … . Odstęp czasu między zdarzeniami będzie miał 
postać zk = τk – τk-1 dla k = 1, 2,…; τ0 = 0. Niech v(t) będzie liczbą 
zdarzeń tego ciągu mających miejsce w przedziale czasu [0;t). Defi-
niuje się następująco strumień zdarzeń jednego typu będącego pro-
cesem losowym v(t), przyjmującym wartości całkowite nieujemne, ta-
kie że v(0)=0 dla dowolnych t1 i t2, takich że t1<t2 zachodzi nierówność 
v(t1) ≤ v(t2) [9].  

Czas obsługi jest nieujemną zmienną losową. Oznaczony przez 
ξk dla k = 1 jako czas obsługi k-tego zgłoszenia, który nie zależy od 
charakterystyk strumienia wejściowego zgłoszeń. Założono, że ob-
sługa jest w pełni określona, jeśli dla dowolnej liczby całkowitej  
n ≥ 1 określony jest rozkład wektora losowego (ξ1, …, ξn). Definiuje 
się obsługę jako rekurencyjną, jeśli dla dowolnej liczby naturalnej  
n ≥ 1 zmienne losowe ξ1, …, ξn są niezależne i spełniają ten sam 
rozkład. Należy określić dystrybuantę czasu obsługi [9]: 
 

𝐵(𝑡) = 𝑃{𝜉𝑘 < 𝑡} = 𝑃{𝜉 < 𝑡}𝑑𝑙𝑎 𝑘 ≥ 1 (1) 
 

Obsługa rekurencyjna, dla której B(t) = 1 – e-μt, μ > 0 zwana jest 
obsługą wykładnicza z parametrem μ. 
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Dystrybuanta B(t) czasu obsługi ξ ma pochodną w punkcie t = t0, 
taką, że B(t0) = B’(t0). Ponadto P(t0, t0 + Δt) będzie prawdopodobień-
stwem zakończenia obsługi w przedziale czasowym [t0; t0 + Δt), jeśli 
obsługa trwała w chwili czasu t0 i jej długość przed tą chwila była 
równa t0 jednostek czasu (ξ≥t0) [9]. Intensywnością obsługi  
w punkcie t0 jest liczba (2):  
 

𝜇(𝑡0) =  lim
𝛥𝑡→0

𝑃(𝑡0, 𝑡0 + 𝛥𝑡)

𝛥𝑡

= lim
𝛥𝑡→0

𝑃{𝜉 ≥ 𝑡0, 𝜉 < 𝑡0 + 𝛥𝑡}

𝛥𝑡 𝑃{𝜉 ≥ 𝑡0}

= lim
𝛥𝑡→0

𝑃{𝑡0 ≤ 𝜉 < 𝑡0 + 𝛥𝑡}

𝛥𝑡 𝑃{𝜉 ≥ 𝑡0}

= lim
∆𝑡→0

𝐵(𝑡0 + ∆𝑡) − 𝐵(𝑡0)

∆𝑡(1 − 𝐵(𝑡0))

=
𝑏(𝑡0)

1 − 𝐵(𝑡0)
 

(2) 

 
Kanał obsługi celnej pojazdów ciężarowych opisuje się następu-

jącymi charakterystykami [1,8]: 

 stopa przybycia λ – jest to przeciętna liczba przypadająca na jed-
nostkę czasu, rozkład Poissona; 

 stopa obsługi μ – przeciętna liczba klientów obsłużonych  
w jednostce czasu, rozkład wykładniczy; 

 liczba równoległych kanałów obsługi r; 

 intensywność ruchu ρ – stosunek liczby przybywających klientów 
do liczby obsłużonych klientów w jednostce czasu. Intensywność 
ruchu określa wzór (3): 

 

𝜌 =
𝜆

𝜇
 (3) 

 
W przypadku, gdy: 

 λ<μ - układ zmierza do stanu równowagi; 

 λ ≥ μ - układ jest niestabilny z tendencją do wydłużania się ko-
lejki. 

 
Przeciętną liczbę klientów oczekujących w kolejce oblicza się ze 

wzoru (4):  

𝑄 =
𝜌𝑟+1𝑃(𝑛 = 0)

(𝑟 − 𝜌)2(𝑟 − 1)!
 (4) 

 
Prawdopodobieństwo, że w systemie jest brak klientów n=0 na-

leży skorzystać ze wzoru (5):  

 

𝑃(𝑛 = 0) =
1

∑
𝜌𝑖

𝑖!

𝑟−1
𝑖=0 +

𝜌𝑟

(𝑟−𝜌)(𝑟−1)!

 (5) 

 
Prawdopodobieństwo, że w kolejce oczekuje n-klientów (6): 
 

𝑃(𝑛) = {

𝜌𝑛𝑃(𝑛 = 0)

𝑛!
 𝑑𝑙𝑎 𝑛 ≤ 𝑟

𝑟𝑟−𝑛𝜌𝑛𝑃(𝑛 = 0)

𝑟!
 𝑑𝑙𝑎 𝑛 > 𝑟

 (6) 

 
Prawdopodobieństwo, że w kolejce oczekuje więcej niż n0 klien-

tów (jeżeli n0 ≥ r - 1) (7): 

𝑃(𝑛 > 𝑛0) =
𝑟𝑟−𝑛0𝜌𝑛0+1𝑃(𝑛 = 0)

(𝑟 − 𝜌)𝑟!
 (7) 

 
Prawdopodobieństwo, że czas oczekiwania jest w kolejce jest 

dłuższy niż t0 (8): 
 

𝑃(𝑡 > 𝑡0) + 𝑃(𝑛 > 𝑟 − 1)𝑒−𝜇𝑡0(𝑟−𝜌) (8) 

2. GRAF STANÓW 

Nawiązując do klasyfikacji systemów kolejkowych wykorzystuje 
się zapis według notacji Kendalla. Obsługa celna pojazdów ciężaro-
wych rozpatrywana jest w 3 aspektach: 
1) we wstępnej weryfikacji zgłoszenia, mającej charakter wielosta-

nowiskowego systemu ze stratą M/M/r [6] o r-identycznych sta-
nowiskach obsługi. W tym samym czasie może być obsługiwa-
nych n-zgłoszeń. Strumień zgłoszeń i czasu obsługi mają rozkład 
markowski. Analizowany terminal oddziału celnego posiada 3 
stanowiska do obsługi; 

2) obsługa zgłoszenia na sali odpraw, mająca charakter wielostano-
wiskowego systemu z kolejką o ilości m-miejsc M/M/r/m – sala 
odpraw posiada 8 stanowisk do obsługi napływających zgłoszeń, 
terminal może pomieścić jednorazowo do 230 pojazdów ciężaro-
wych; 

3) procedury kończące obsługę celną pojazdów ciężarowych – wie-
lostanowiskowy system z kolejką M/M/r – 2 stanowiska do ob-
sługi. 
Istnieją dwie sytuacje, które mogą się zdarzyć podczas dokony-

wania odprawy celnej. Jedna stanowi odrębny system obsługi z nie-
ograniczoną kolejką pojazdów ciężarowych skierowanych do kontroli 

 
Rys. 1. Schemat systemu masowej obsługi pojazdów ciężarowych w terminalu [opracowanie własne] 
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oraz druga, której nadany został priorytet obsługi (rys. 2). Dotyczy to 
w szczególności pojazdów ciężarowych przewożących ładunek:  

 ponadgabarytowy, np. konstrukcje wiatraka; 

 materiały niebezpieczne (np. materiały chemiczne, radioak-
tywne); 

 zwierzęta; 

 produkty szybko psujące się, wymagające odpowiednich warun-
ków transportu; 

 inne, wymagające niezwłocznej odprawy celnej. 
Wówczas przewożony ładunek jest obsługiwany w pierwszej kolejno-
ści. 
 

 
Rys. 2. Schemat procesu masowej obsługi ze zgłoszeniem z priory-
tetem [opracowanie własne] 
 

W przypadku pierwszej sytuacji, w której zgłoszenie jest dodat-
kowo obsługiwane, może pojawić się pętla, stanowiąca ponowną we-
ryfikację zgłoszenia do obsługi. Dane sytuacje nie będą analizowane.  

Analizie poddany zostanie pierwszy przypadek dotyczący obsługi 
celnej weryfikującej zgłoszenie do odprawy celnej pojazdu ciężaro-
wego. Wykorzystując dane zawarte wcześniej schemat systemu 
przedstawia się następująco (rys. 3): 
 

 
Rys. 3. Schemat systemu M/M/3 wstępnej obsługi celnej [opracowa-
nie własne] 
 

Należy przyjąć następujące założenia: 

 zgłoszenia na wejściu pojawiają się zgodnie z procesem Pois-
sona z intensywnością λ; 

 strumień wyjściowy jest określony przez intensywność μ; 

 na wyjściu znajduje się r niezależnych, jednakowych stacji; 

 obsługa ma charakter FIFO (First In First Out) - żądania obsłu-
guje się w kolejności ich przychodzenia (dotyczy wyłącznie 
wstępnej obsługi pojazdów ciężarowych wjeżdżających na teren 
terminala); 

 niezależne generowanie żądań przez źródła (użytkownicy przy-
jeżdżają o różnej porze); 

 czas obsługi żądania (obsługi celnej) ma rozkład wykładniczy; 

 pojemność systemu nie jest ograniczona. 
 

W stanie ustalonym proces przyjmuje stan n, jeśli w systemie 
znajduje się n jednostek. Kolejne stany systemu można opisać na-
stępującym schematem [2,6,11] (9): 
 

𝑛 =  0: 𝜆𝑝0  = 𝜇𝑝1 , 
𝑛 =  1: 𝜆𝑝1  + 𝜇𝑝1  = 𝜆𝑝0  +  2𝜇𝑝2 ⇔ (𝜆 + 𝜇 ) 𝑝1  

= 𝜆𝑝0  +  2𝜇𝑝2 , 
𝑛 =  2: 𝜆𝑝2  +  2𝜇𝑝2  = 𝜆𝑝1  +  3𝜇𝑝2 ⇔ (𝜆 +  2𝜇 ) 𝑝2  

= 𝜆𝑝1  +  3𝜇𝑝3 , 
𝑛 =  3: 𝜆𝑝3  +  3𝜇𝑝3  = 𝜆𝑝2  +  4𝜇𝑝4 ⇔ (𝜆 +  3𝜇 ) 𝑝3  

= 𝜆𝑝2  +  4𝜇𝑝4 , 
… , 
𝑛 =  𝑘: 𝜆𝑝𝑟  +  𝑘𝜇𝑝𝑘  = 𝜆𝑝𝑘−1  +  𝑘𝜇𝑝𝑘+1

⇔ (𝜆 +  𝑘𝜇 ) 𝑝𝑘  
= 𝜆𝑝𝑘−1  +  𝑘𝜇𝑝𝑘+1 , 

𝑛 =  𝑘 + 1: 𝜆𝑝𝑘+1 +  𝑘𝜇𝑝𝑘+1  = 𝜆𝑝𝑘  +  𝑘𝜇𝑝𝑘+2

⇔ (𝜆 +  𝑘𝜇 ) 𝑝𝑘+1  
= 𝜆𝑝𝑘  +  𝑘𝜇𝑝𝑘+2 , 

… , 
𝑛 >  𝑘 + 1: 𝜆𝑝𝑛  +  𝑘𝜇𝑝𝑛 = 𝜆𝑝𝑛−1  +  𝑘𝜇𝑝𝑛+1

⇔ (𝜆 +  𝑘𝜇 ) 𝑝𝑛  
= 𝜆𝑝𝑛−1  +  𝑘𝜇𝑝𝑛+1 . 

(9) 

 
Prowadzi to do następujących ogólnych zależności (10):  

𝑝𝑛 = (
𝜌𝑛

𝑛!
) 𝑝0dla n < k 

𝑝𝑛 = (
𝜌𝑛

𝑘!𝑘𝑛−𝑘) 𝑝0dla n ≥ k 
(10) 

 
Graf funkcjonowania systemu z n-stanowiskami przedstawiono 

na rysunku 4. 
 

 
Rys. 4. Graf funkcjonowania systemu kolejkowego w procesie wstęp-
nej obsługi celnej [opracowanie własne] 
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia pustego systemu z jednym 
stanowiskiem można określić następująco (11): 

𝑝0 = (1 + 𝜌 + (
𝜌2

2
) + ⋯ + 𝜌𝑛𝑟! 𝑟𝑛−𝑟 + ⋯ )−1

= (∑
𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌2

(𝑟 − 𝜌)(𝑟 − 1)!
)−1,

𝑟−1

𝑛=0

𝜌

𝑟
=

𝜆

𝑟𝜇

< 1 
 
 

𝑝𝑛 =
𝜌𝑛

𝑛!
𝑝0 =

𝜆𝑛

𝑛! 𝜇𝑛 𝑝0   𝑑𝑙𝑎 𝑛 < 𝑟 

 

𝑝𝑛 =
𝜌𝑛

𝑟! 𝑟𝑛−𝑟
𝑝0 =

𝜆𝑛

𝑟! 𝑟𝜇𝑛−1𝜇𝑛
𝑝0   𝑑𝑙𝑎 𝑛 ≥ 𝑟 

(11) 

 
Znając wartości p0, λ, μ, można określić pozostałe parametry sys-
temu [1,6,11]: 

 faktyczna liczba jednostek w kolejce: 
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𝐾0 =
(

𝜆

𝑛
)2

𝜇(𝜇 −
𝜆

𝑛
)
 (12) 

  

 średnie wykorzystanie obsługujących stacji:  

𝑊𝑟 =
𝜆

𝑛
𝑊𝐵 = 𝜌, 𝑊𝐵 =

1

𝜇
 (13) 

 
gdzie WB to średni czas wykorzystania stacji obsługi; 

 średnie wykorzystanie systemu:  

𝑈 = 𝑃(𝑛 > 0), 𝑈 = 1 − 𝑝0 − 𝑝1 − ⋯ − 𝑝𝑠−1 (14) 
 

 średnia liczba jednostek w systemie:  

𝐾𝑠 =

𝜆

𝑛

μ −
𝜆

𝑛

 (15) 

 

 średni czas jednostki w kolejce:  

𝑇0 =

𝜆

𝑛

μ(μ −
𝜆

𝑛
)

 (16) 

 

 średnia długość kolejki: 

𝐿𝑞 =
𝑃(0)𝑞𝑟+1

𝑟! 𝑟
[

1

(1 −
𝜌

𝑟
)2

] (17) 

 

 średni czas oczekiwania w systemie: 

𝑇𝑠 =
1

𝜇 −
𝜆

𝑛

 (18) 

 
Przystępując do analizy sytuacji, należy wyznaczyć wartości pa-

rametrów: intensywność zgłoszeń - λ, stopę obsługi - 𝜇. Zebrane 
dane w tabeli nr 1 ukazują liczbę pojazdów ciężarowych w przywozie 
do RP zwolnionych w systemie SOC-T w trakcie dwóch zmian (dzien-
nej i nocnej).  

 
Tab. 1. Zestawienie liczby pojazdów ciężarowych w przywozie do 

RP [14]  

Data 
Liczba pojazdów ciężarowych zwolnionych w systemie SOC-T 

Zmiana dzienna Zmiana nocna 

16.10.17 406 370 

17.10.17 321 412 

18.10.17 340 381 

19.10.17 270 463 

20.10.17 316 287 

21.10.17 362 395 

22.10.17 380 461 

Razem 2395 2769 

 
W trakcie 14 zmian obsłużono łącznie 5164 pojazdów ciężaro-

wych. Rysunek 5 ukazuje intensywność obsługi napływających zgło-
szeń w przeliczeniu pojazd/min. każdego badanego dnia. 
 

 
Rys. 5. Intensywność obsługi zgłoszeń na zmianie dziennej i nocnej 
[opracowanie własne]  
 

Należy przyjąć, że każde zgłoszenie jest obsługiwane oraz co 
minutę przyjeżdża pojazd, czyli intensywność strumienia zgłoszeń  
w takim przypadku wynosi 1 pojazd/min. Stopę obsługi μ należy przy-
jąć na poziomie 2 pojazdów/min. 

Po uzyskaniu tych parametrów można obliczyć intensywność 

przepływu klientów przez system-𝜌, zgodnie z wzorem (7): 

𝜌 =

𝜆

𝑛

𝜇
=

𝜆

𝑛𝜇
=

1

6
= 0,166 = 16,7% 

λ <  𝜇 
𝜌 < 1 

Wartość parametru 𝜌 wskazuje, iż układ jest stabilny. Przy po-

danych założeniach średnia liczba oczekujących klientów 𝐾𝑜  oraz 
średnia liczba klientów obecnych w systemie 𝐾𝒔 obliczona zostanie 
kolejno na podstawie wzorów (12) i (15). Parametrami określającymi 
czas spędzany przez klientów w kolejce i w systemie są średni czas 
oczekiwania obliczony na podstawie wzoru (16) oraz średni czas 
przebywania w systemie (18). Jednakże, gdy tempo przybywania 
klientów zbliża się do tempa obsługi, czas oczekiwania na obsługę i 
kolejka wydłużają się. W rzeczywistości rosną one wykładniczo. Ry-
sunki 6 i 7 pokazują kolejno zależność średniego czasu jednostki w 
kolejce oraz w systemie od liczby przyjeżdżających pojazdów w ciągu 
minuty obsługiwanych na 1 stanowisku i na 3 stanowiskach. 

 
Rys. 6. Zmiany średniego czasu jednostki w kolejce od liczby przy-
jeżdżających pojazdów na 1 stanowisku i na 3 stanowiskach [opra-
cowanie własne] 
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Rys. 7. Zmiany średniego czasu oczekiwania jednostki w systemie 
od liczby przyjeżdżających pojazdów na 1 stanowisku i na 3 stanowi-
skach [opracowanie własne] 

 
Zauważyć można, że obsługa napływających zgłoszeń przez 

jedno stanowisko powoduje wydłużenie czasu oczekiwania jednostki 
zarówno w kolejce jak i w systemie. Uruchomienie 3 stanowisk po-
woduje skrócenie czasu oczekiwania i równomierny czas obsługi 
zgłoszeń.  

3. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI 
SYSTEMU 

Efektywność można rozpatrywać według różnych punktów od-
niesienia w zależności od potrzeb i specyfiki działania danej jed-
nostki. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść mających na celu 
pomiar efektywności, które bazują na finansowych wynikach działa-
nia, przyjmuje się, że pomiar efektywności powinien odbywać się przy 
wykorzystaniu wskaźników zarówno finansowych, jak i niefinanso-
wych, jakościowych i ilościowych. Pomiar wyników za pomocą klu-
czowych wskaźników efektywności służy uzyskaniu wiedzy o wyni-
kach działania jednostki (lub wyszczególnionego systemu) oraz ich 
poprawienie. Wiedza na temat prawidłowości funkcjonowania okre-
ślonych obszarów może spowodować modyfikację strategii jednostki 
[7]. 

Do oceny efektywności funkcjonowania systemu mogą być za-
stosowane wskaźniki nieekonomiczne [3], takie jak: 

 wskaźnik wykorzystania urządzenia (stanowiska): 

𝑘𝑊 =
𝑇𝑝

𝑇𝑢 + 𝑇𝑜

 (19) 

gdzie: 
Tp – czas pracy urządzenia (stanowiska), 
Tu+To – łączny czas przebywania urządzenia (stanowiska) w podsys-
temie użytkowania (U) i obsługiwania (O). 

 wskaźnik gotowości: 

𝑘𝐺 =
𝑇𝑧

𝑇𝑧 + 𝑇𝑛

 (20) 

gdzie: 
Tz – czas przebywania urządzenia (stanowiska) w stanie zdatności, 
Tn – czas przebywania urządzenia (stanowiska) w stanie niezdatno-
ści 

 wskaźnik efektywności podsystemu obsługiwania: 

𝑘𝐸𝑂𝑇 =
𝑇𝑂𝑇

𝑇𝑂𝑇 + 𝑇𝑏

 (21) 

gdzie: 
TOT – rzeczywisty (czynny) czas wykonywania prac obsługowych, 

Tb – czas biernych postojów urządzenia w podsystemie obsługiwa-
nia. 

Innym sposobem odzwierciedlenia funkcjonowania systemu jest 
użycie teorii krzywych doświadczenia, opartej na statystyce stosowa-
nej. Twierdzenie opiera się na fakcie, że kiedy ludzie i systemy uczą 
się wykonywać zadania bardziej efektywnie, zdobywają większe do-
świadczenie, wówczas poziom produktywności rośnie w przewidy-
walnym tempie. 

Zwiększenie produktywności można osiągnąć za pomocą po-
prawy wyników przy niezmienionej ilości wykorzystywanych zasobów 
lub zmniejszając ilość zasobów bez pogarszania wyników. Krzywą 
doświadczenia można zdefiniować następująco [1]: 

𝑇𝑛 = 𝑇1𝑛𝑏 (22) 

gdzie: 
𝑇𝑛 - nakłady pracy potrzebne do wytworzenia n-tej jednostki pro-
duktu, 
𝑇1 - nakłady potrzebne do wytworzenia pierwszej jednostki pro-
duktu; 
b - ln(stopa doświadczenia)/ ln2. 

Tempo zdobywania doświadczenia określa się za pomocą 
współczynnika doświadczenia. Wzrost produktywności często zau-
ważyć można na podstawie dużej liczby obserwacji. 

 
Założono, że czas obsługi jednego zgłoszenia wynosi 2,5 min. 

Po pewnym czasie pracownik na stanowisku wykonywał czynności 
szybciej i bardziej efektywnie – czas obsługi zgłoszenia zmniejszył 
się do 2 minut. Wówczas czas trwania obsługi to 80% czasu trwania 
obsługi przed zdobyciem doświadczenia. Oznacza to, że jest to 80-
procentowa krzywa doświadczenia. W celu oszacowania zmian  
w czasie obsługi klienta dane podstawiono do wzoru 23: 

𝑇1 = 𝑇11𝑏 (23) 

 

𝑇1 = 2,5 ∗ (1
ln(0,8)

ln 2 ) = 2,5[𝑚𝑖𝑛] 

𝑇30 = 2,5 ∗ (30
ln(0,8)

ln 2 ) = 0,83[𝑚𝑖𝑛] 

Za pomocą tego równania powstała krzywa doświadczenia, 
która zawiera szacowany czas obsługi dla pierwszych 30 przybyć po-
jazdów. 

  

 
Rys. 8. Krzywa doświadczenia 80% doświadczenia pracownika na 
stanowisku obsługi [opracowanie własne] 

 
Krzywa doświadczenia zawiera kolejne sumaryczne wartości n*b 

dla przedziału n od 1 do 30 oraz zmiany czasu obsługi klienta w sys-
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temie. Rysunek 8 przedstawia czasu obsługi w zależności od kolej-
nego przybywającego pojazdu do systemu. Wraz ze wzrostem liczby 
obsłużonych pojazdów zmniejsza się czas ich obsługi. W miarę jak 
przybywają kolejne zgłoszenia, czas ten krótszy o bardzo małe war-
tości. Na początku wzrost produktywności jest bardzo szybki, jednak 
później jest zauważalny progresywny wzrost. Pracownik jest w stanie 
zwiększać swoją efektywność w miarę zdobywania doświadczenia, a 
tym samym stopniowo zmniejszać czas obsługi dla kolejno przyby-
wających zgłoszeń. Jednakże, gdy liczba zgłoszeń ciągle wzrasta w 
czasie godzin pracy, człowiek odczuwa zmęczenie i jego efektyw-
ność pracy spada. Innymi czynnikami wpływającymi na stopień ob-
sługi jest również poziom weryfikacji zgłoszeń. Podane założenia 
mogą się znacznie różnić w porównaniu z rzeczywistym obiektem, 
gdzie czasy obsługi i czas napływających zgłoszeń są zróżnicowane 
i niejednakowe. 

4. TECHNOLOGIE WPŁYWAJĄCE NA OBSŁUGĘ 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

Stale rosnące zapotrzebowanie na przewozy sprawia, że dla 
przedsiębiorców szczególne znaczenie mają systemy wspomaga-
jące odpowiednio koordynację procesów przewozowych. Firmy 
transportowe wykorzystują na coraz szerszą skalę telematykę oraz 
programy lub aplikacje, z pomocą których dokładnie można prowa-
dzić kontrolę realizowanych procesów, jak również w optymalny spo-
sób zarządzać flotą transportową [5]. Również na przejściach gra-
nicznych działa wiele różnych rozwiązań technologicznych, począw-
szy od monitoringu, przez system kontroli dostępu, po technologie, 
które służą do wykrywania obiektów będących przedmiotem prze-
mytu. Wszystkie one umożliwiają Służbie Celnej odprawiać oraz pod-
dawać kontroli dziennie dziesiątki tysięcy pojazdów ciężarowych 
przekraczających granicę. 

Technologia skanowania pojazdów falami rentgenowskimi jest 
rozwiązaniem zapewniającym sprawne dokonywanie kontroli pojaz-
dów. Skaner umożliwia kontrolę całych pojazdów prześwietlając nie-
ruchome pojazdy, które są wprowadzone do hali lub przejeżdżają 
przez bramę RTG (rys. 9).  

 

 
Rys. 9. Technologia RTG w terminalu samochodowym [opracowanie 
własne] 
 

Służba Celna może kontrolować samochody ciężarowe z ka-
biną, autobusy, busy i samochody osobowe. W przypadku zwiększo-
nego natężenia ruchu na granicy, urządzenie w trybie dynamicznym 
może również prześwietlać tylko część ładunkową ciężarówki bez ka-
biny [12]. Technologia zastosowana w skanerze daje możliwość sku-
tecznego prześwietlenia ładunków ukrytych nawet za kilkudziesięcio-
centymetrową warstwą stali. Skanery typu RTG 2010 z podwójną 
energią [13] dzięki zastosowaniu technologii naprzemiennego emito-
wania promieniowania rentgenowskiego niskiej i wysokiej energii, 

mają zdolność odróżniania materiałów nieorganicznych i organicz-
nych. Ma to szczególne znaczenie w celu zwiększenia efektywności 
wykrywalności towarów akcyzowych. 

Innowacyjnym rozwiązaniem mogłoby stać się zastosowanie 
urządzeń laserowych, które wpływałyby na szybkość i dokładność 
podczas kontroli pojazdów ciężarowych [10]. Użycie wskaźników la-
serowych o średnicy wiązki mającej do kilku milimetrów i długości fali 
czerwonej wynoszącej 650 nm umożliwia wyznaczenie położenia 
konkretnego elementu z dużą precyzją. Obecnie dostępna jest sze-
roka gama czujników laserowych, służących do detekcji obiektów o 
wielkości od 0,2 mm. Dzięki metodzie autokolimacji, zastosowanej w 
laserowych czujnikach refleksyjnych istnieje możliwość dokładnej lo-
kalizacji obiektu. Z kolei zastosowanie skanerów laserowych, daje 
możliwość odczytu danych o przewożonych ładunkach na podstawie 
kodów kreskowych. Informacje o przewożonych towarach powinny 
znaleźć odwołanie w przesyłanej dokumentacji przez agencje celne. 
Wówczas skanery laserowe znajdują racjonalne zastosowanie w 
usprawnieniu pracy podczas obsługi celnej pojazdów ciężarowych. 

PODSUMOWANIE 

Analiza systemów masowej obsługi wymaga informacji o mo-
mentach przybycia klientów, o czasie ich obsługi a także o zachowa-
niach klientów. Do opisu jednokanałowego systemu jednofazowego 
służą wzory do oceniania parametrów dla modelu kolejek. Jeżeli zgło-
szenia napływają w nieokreślonych odstępach czasu, to sposób ich 
napływu i pomiaru można opisać odpowiednimi rozkładami prawdo-
podobieństwa. Przy tworzeniu modeli kolejek zakłada się, że czas 
obsługi będzie albo stały albo zmienny. Pojazdy przyjeżdżają do sys-
temu i pozostają w nim, dopóki nie zostaną obsłużone niezależnie od 
długości kolejki i czasu oczekiwania. W danym przypadku obsługi cel-
nej, gdzie strumień zgłoszeń jest losowy, należy wziąć pod uwagę 
różne stany, w jakim znajduje się system oraz czas, w jakim zgłosze-
nia są obsługiwane. Zazwyczaj większy ruch panuje pod koniec ty-
godnia na zmianie dziennej. 

Ustalenie podstawowych wartości parametrów ukazuje na roz-
wiązanie problemu kolejek, które sprowadza się do wskazania naj-
lepszego układu czynników kontrolowanych przez kierownictwo ob-
serwowanej jednostki. Związane jest to z usprawnieniami pracy sta-
nowiska obsługi poprzez zwiększanie jego wydajności, bądź zwięk-
szanie liczby stanowisk roboczych. 
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Modeling the system of mass service  
in customs service on truck service 

Paper discussed the application of mass service theory on 

the example of customs handling of trucks in terminals located 

in the eastern border of the state. This article mainly shows the 

assumptions of the mathematical model about the mass-ser-

vice system, the system state graph and parameters used to 

evaluate the functioning of the system. The analysis includes a 

separate area for pre-verification of applications coming into 

the system. The article shows different technologies related to 

customs handling. 
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