
Temat: Elastyczność systemu transportowego zadania. Zadania. (3)

Zadanie 1:

Korzystając ze wzoru oblicz niezawodność taboru trzech przewoźników w okresie półrocznym. 

Wybierz najbardziej niezawodny tabor.

Nt = Pt / P

Nt- niezawodność taboru

Pt – liczba terminowo wykonywanych przewozów

P – ogólna liczba przewozów

Przewoźnik A ogólna liczba przewozów
terminowo wykonane

przewozy

styczeń 140 135

luty 115 100

marzec 92 86

kwiecień 160 132

maj 172 157

czerwiec 170 160

Przewoźnik B ogólna liczba przewozów
terminowo wykonane

przewozy

styczeń 96 92

luty 94 89

marzec 96 93

kwiecień 94 88

maj 92 75

czerwiec 88 72

Przewoźnik C ogólna liczba przewozów
terminowo wykonane

przewozy

styczeń 217 204

luty 198 191

marzec 220 211

kwiecień 243 228

maj 231 208

czerwiec 214 203

Zadanie 2:



Korzystając ze wzoru oblicz czas obrotu tira na trasie kursu regularnego z miejsca załadunku do 

miejsca rozładunku i z powrotem.

Th = 2 ( th + t )

Th – czas obrotu na trasie

th – czas trwania kursu

t – czas postoju (załadunek/rozładunek)

 czas załadunku / rozładunku  - 2 godziny

 czas przejazdu od producenta do odbiorcy  - 7 godzin

Zadanie 3:

Korzystając ze wzoru oblicz interwał ruchu (odstęp czasu, w którym środki transportu obsługują tę 

samą trasę).Wykorzystaj czas obrotu na trasie z poprzedniego zadania.

IR = th /  xh

IR – interwał ruchu

xh – liczba pojazdów (środków transportu) na danej trasie

th – czas obrotu na trasie

 2 środki transportu

 czas obrotu na trasie z poprzedniego zadania

Zadanie 4:

Korzystając ze wzoru oblicz częstotliwość ruchu na danej trasie. Wykorzystaj interwał ruchu z

poprzedniego zadania.

Wh = 60 / IR

Wh – częstotliwość ruchu

60 – 60 minut, w ciągu których środki transportu przejeżdżają daną trasę

IR – interwał ruchu



Temat: Efektywność usług transportowych. Zadania. 

Zadanie 1: 

Oblicz średnią prędkość eksploatacyjną korzystając ze wzoru: 

Vh = Lh / Th 

Vh – prędkość eksploatacyjna 

Lh – droga przebyta 

Th – czas pracy pojazdu 

Pojazd wyjechał z Poznania o godz. 7.30, do Łodzi przybył o godz. 11.00, przebywając 205 km. 

Zadanie 2: 

Oblicz współczynnik wykorzystania czasu pracy środka transportu korzystając ze wzoru: 

Kp = Tj / Tp 

Kp - współczynnik wykorzystania czasu pracy środka transportu 

Tj – czas jazdy pojazdu (godz.) 

Tp – czas pracy pojazdu 

Pojazd wyjechał z Poznania o godz. 7.30, o godz. 9.00 wykonał półtoragodzinny postój w Kole na 

doładunku, do Łodzi przybył o godz. 12.30. 

Zadanie 3: 

Oblicz pracę przewozową korzystając ze wzoru: 

Qh = Qi* L 

Qh – praca przewozowa (t/km) 

Q – liczba pasażerów lub masa ładunku (tony) 

L – długość odcinka drogi 

Pojazd dokonał załadunku towaru w Poznaniu, wiózł 18 tonowy ładunek do Łodzi pokonując 205 km. 

Zadanie 4: 

Oblicz współczynnik wykorzystania ładowności korzystając ze wzoru: 

Kq = Qh / (Qpoj * L) 

Kq = współczynnik wykorzystania ładowności 

Q h – praca przewozowa 

Qpoj – pojemność pojazdu wyrażona w pasażerach lub tonach 

L – dłogość drogi wyrażona w km 

Pojazd wiózł 18 tonowy ładunek przy ładowności 20 t z Poznania do do Łodzi pokonując 205 km. 

 



 

 

 


