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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS DO  

ROZWIĄZYWANIA WYBRANYCH PROBLEMÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

 

Prawidłowo funkcjonujące i rozwijające się miasto wymaga sprawnego transportu. W ruchu miejskim dominujący jest trans-

port pasażerski, na który składa się transport publiczny i indywidualny. Transport publiczny powinien być jednak konkurencyjny 

w stosunku do indywidualnych środków transportu. Jednym z elementów zapewniających sprawne funkcjonowanie transportu 

publicznego jest jego infrastruktura. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wybranego fragmentu infrastruktury 

transportu zbiorowego. Istnieje wiele programów służących do symulacji procesów transportowych. Ze względu na istotne po-

dobieństwo zachodzących procesów w pętli autobusowej i transporcie wewnętrznym postanowiono wykorzystać do rozwiązania 

problemu program Enterprise Dynamics. W tym celu opracowano przy wykorzystaniu programu Enterprise Dynamics model 

analizowanego obiektu i na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych przeprowadzono szereg analiz dotyczących jego 

funkcjonowania. 

 

WSTĘP 

Transport miejski jest spoiwem, które łączy funkcjonalne ele-
menty miasta, między którymi zachodzą ścisłe zależności. Integruje 
w ten sposób spełniane przez ośrodek miejski funkcje. Transport ten 
jest podstawowym systemem zaspokajania zbiorowych potrzeb ko-
munikacyjnych pasażerów. Z perspektywy miasta zachowuje charak-
ter socjalny, co wynika z rozwiniętego systemu oferowanych pasaże-
rom uprawnień do ulg i przejazdów darmowych. Ma coraz większy 
udział w mobilności społeczeństwa, stanowiąc efektywną drogę ob-
niżenia wskaźnika zmotoryzowania i ograniczenia ciągłego zatłocze-
nia dróg całych aglomeracji. Komunikacja miejska jest przy tym naj-
większym rodzajem transportu pasażerskiego w Polsce, obejmując 
zasięgiem swojego funkcjonowania ponad 17 mln ludzi [7]. Przewo-
żąc rokrocznie 4 mld pasażerów, pokrywa zapotrzebowanie rynku 
przewozów pasażerskich na ok. 80% wszystkich przewozów. Prze-
pływy ludzi w obszarach zurbanizowanych determinowane są głów-
nie przez preferencje mieszkańców, dostępność oraz organizację ko-
munikacji publicznej, która wykracza poza jego granice, obejmując 
także dojazd ludzi do ośrodków miejskich. Jako że miasta wraz z roz-
wojem transportu samochodowego coraz częściej dotyka zatłoczenie 
i paraliż drogowy, organizacja transportu napotyka problemy. Po-
mimo rosnącego udziału transportu indywidualnego, będącego efek-
tem wzrostu zamożności społeczeństwa, zatłoczenie miast decyduje 
o tym, iż transport zbiorowy jest niezbędny w funkcjonowaniu miast. 
Rozwój transportu zbiorowego wynika ze wzrostu potrzeby komuni-
kacyjnej, chęci przemieszczania się jednostek bądź zbiorowości po-
między danymi miejscami w obszarze miejskim korzystając ze środ-
ków transportu. Następuje wraz z postępem społeczno-gospodar-
czym społeczeństwa i odznacza się pewnymi właściwościami: 
– stosunkowo niewielkie odległości podróży, które wynikają ze 

skoncentrowania na terenie danego obszaru zurbanizowanego, 
– powszechność występowania oznaczająca stosunkowo wysoką 

średnią liczbę przejazdów w obrębie miasta w przeliczeniu na 
mieszkańca, 

– możliwość występowania, a więc nagromadzenia potoków prze-
pływu pasażerów w danym kierunku i jednostce czasu. 

Podstawowym zadaniem stawianym logistyce miejskiej w zakre-
sie systemu komunikacji miejskiej jest umożliwienie mieszkańcom 
swobody przemieszczania się, tzw. dostępności komunikacyjnej. Wy-
rażana jest ona przez dostępność instytucji i obiektów, których użyt-
kowanie warunkuje aktywność życiową mieszkańców, a które są 
miejscami rozdzielonymi w przestrzeni miejskiej. Istotnym przy tym 
jest stosunek kosztów jakie ponosi pasażer do odnoszonych przez 
niego korzyści z dotarcia do miejsca docelowego. Ponadto z punktu 
widzenia systemu logistycznego bierze się pod uwagę poziom kosz-
tów ponoszonych przez miasto aby zapewnić dostępność komunika-
cji. W związku z dostępnością komunikacyjną i popytem na transport 
wyróżnia się następujące czynniki, które determinują potrzeby prze-
wozowe mieszkańców obszarów zurbanizowanych [3]: 
– rozmiar aglomeracji miejskiej, włączając w to kształt i powierzch-

nię miasta oraz liczbę mieszkańców, 
– układ przestrzenno-funkcjonalny aglomeracji, w tym oddalenie 

miejsc zamieszkania od miejsc pracy, 
– stopień aktywności mieszkańców, 
– poziom zamożności mieszkańców, 
– struktura demograficzna i społeczna mieszkańców, z naciskiem 

na status społeczno-zawodowy oraz wiek mieszkańców, 
– ilość dostępnego wolnego czasu mieszkańców. 

Ze względu na to, iż transport indywidualny stanowi duże zagro-
żenie dla funkcjonowania obszarów zurbanizowanych, konieczne jest 
podejmowanie działań, które zmienią nawyki i preferencje komunika-
cyjne mieszkańców i zachęcą ich do korzystania z transportu publicz-
nego. Koncepcje poprawy sytuacji komunikacyjnej miast dzieli się na 
infrastrukturalne i organizacyjne. Pierwsze z nich polegają na tworze-
niu, rozbudowie i unowocześnianiu obecnej lub planowanej infra-
struktury, zarówno liniowej jak i punktowej, a więc rozwój istniejącej 
sieci, uruchamianie nowych linii czy modernizacja taboru. Ze strony 
organizacyjnej mowa jest o koordynacji i kompleksowej obsłudze sys-
temu transportowego, w tym łączeniu rozwiązań komunikacji tram-
wajowej, szynowej, z autobusową. Wszelkie rozwiązania wymagają 
wsparcia ze strony nowoczesnych technologii, tutaj największą rolę 
odgrywa telematyka. Oprócz wspomagania sterowania ruchem na 
skrzyżowaniach dla całego systemu miejskiego (np. zjawisko „zielo-
nej fali”), daje ona możliwości rozwiązań priorytetowych dla komuni-
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kacji zbiorowej, jak choćby zmianę sygnalizacji dla jej środków trans-
portu. Telematyka stanowi ponadto wsparcie w zakresie dostarcza-
nia informacji dla kierowców i pasażerów w postaci tablic świetlnych 
z informacjami o połączeniach, utrudnieniach czy opóźnieniach, ale 
też rozwiązań ułatwiających i usprawniających korzystanie z komuni-
kacji zbiorowej (m.in. zastosowanie biletów elektronicznych. 

1. TRANSPORT MIEJSKI W RZESZOWIE 

Rzeszów to największe miasto w Polsce południowo-wschod-
niej, o powierzchni 120,4 km2, zamieszkiwane przez 188900 miesz-
kańców [8]. Jest stolicą województwa Podkarpackiego. Rzeszów jest 
ważnym ośrodkiem gospodarczym, handlowym, przemysłowym, kul-
turalnym i akademickim. Miasto jest położone na skrzyżowaniu istot-
nych drogowych szlaków komunikacyjnych, blisko granic ze Słowacją 
i Ukrainą. Rzeszów ma wyraźnie ukształtowaną strefę zabudowy 
śródmiejskiej, która ma układ promienisto – koncentryczny, dzielnice 
przemysłowe i mieszkaniowe są widocznie rozgraniczone. Lewo-
brzeżna część Rzeszowa charakteryzuje się bardziej zwartą zabu-
dową. Tereny, na których świadczone są usługi publiczne i komer-
cyjne występują w ścisłym, historycznym centrum, a także na osie-
dlach gęsto zamieszkanych. W części prawobrzeżnej zabudowa 
zwarta przeważnie występuje przy głównych ciągach komunikacyj-
nych. Zabudowa komercyjna w wielu przypadkach jest lokowana na 
terenach znajdujących się przy trasach wlotowych do miasta.  

Położenie na skrzyżowaniu różnych szlaków komunikacyjnych, 
jest z jednej strony dużym atutem, stwarza możliwości do rozwoju 
miasta, a co za tym idzie całego regionu. Jednakże duże nasilenie 
ruchu powoduje występowanie zjawiska kongestii na sieci transpor-
towej. Oprócz ruchu mieszkańców miasta zaspokajających codzien-
nie swoje potrzeby przewozowe ponad połowa osób pracujących w 
Rzeszowie mieszka poza granicami miasta. Dodatkowo ok. 50% 
uczniów uczących się w szkołach średnich dojeżdża spoza Rze-
szowa. Ponadto na rzeszowskich uczelniach studiuje ok. 44 tys. stu-
dentów, których spora część porusza się komunikacją miejską.  

Publiczny transport miejski w Rzeszowie obsługiwany jest przez 
autobusy. Autobus jest środkiem transportu, który nie wymaga bu-
dowy dodatkowej infrastruktury korzystając z istniejącej sieci drogo-
wej. Na obszarze miasta Rzeszów główny nadzór nad organizowa-
niem, planowaniem oraz zarządzaniem publicznym transportem 
zbiorowym sprawuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 
Głównym przewoźnikiem realizującym zadania transportowe na tere-
nie miasta jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK). 
Przedsiębiorstwo funkcjonuje pod taką nazwą od 1958 r. Wraz z roz-
wojem miasta, rozwijało się także MPK, które przewoziło coraz więcej 
pasażerów. „Złote czasy” dla MPK przypadły na rok 1984 kiedy to 
ilość przewiezionych pasażerów wyniosła 83 mln. W 1985 r. MPK ob-
sługiwało 44 linie, z czego aż 8 nocnych, jeżdżących także poza mia-
sto. Okres przemian ustrojowych był trudny dla MPK, coraz mniej 
osób korzystało z usług przewoźnika. Sytuacja spadku ilości przewie-
zionych pasażerów utrzymywała się do 2013 roku. W chwili obecnej 
sieć transportu publicznego organizowanego przez miasto Rzeszów 
tworzy 57 linii autobusowych. W ciągu roku na terenie Rzeszowa z 
usług komunikacji miejskiej korzysta około 34 miliony pasażerów.  

W celu poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w Rze-
szowie wprowadzano do systemu komunikacyjnego miasta szereg 
rozwiązań mających za zadanie stworzenie Inteligentnego Systemu 
Transportowego. Pod pojęciem „Inteligentny System Transportowy” 
znajduje się wiele różnorakich rozwiązań technologicznych oraz 
technik zarządzania transportem. Celem IST jest wzrost efektywno-
ści systemu drogowego oraz ochrona uczestników ruchu i środowi-
ska. W ramach korzyści, jakie można zaobserwować z wprowadze-

nia IST [6] można wyodrębnić zwiększoną przepustowość ulic, więk-
sze bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skrócenie czasu podróży 
komunikacją miejską oraz spadek zużycia energii, zminimalizowanie 
kosztów utrzymania i renowacji dróg, a także kosztów związanych 
z zarządzaniem taborem. Niezwykle istotnym aspektem jest również 
zmniejszenie emisji spalin, a co za tym idzie dbanie o środowisko. 
Dla pasażerów istotne znaczenie ma większy komfort jazdy, dzięki 
czemu częściej korzystają z komunikacji miejskiej [6, 7].  

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 zrealizowano następujące działania: 
– przebudowa poszczególnych skrzyżowań oraz wprowadzenie 

zmian w organizacji ruchu drogowego,  
– System Zarządzania Transportem Publicznym, umożliwia zarzą-

dzanie flotą,  
– E-bilety – wprowadzenie biletów (kart) elektronicznych, 
– E-info – informowanie pasażerów o przybyciu autobusu dzięki ta-

blicom na przystankach oraz wprowadzenie biletomatów,   
– System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – wspo-

maga zarządzanie ruchem na terenie miasta. 
Obecnie flota pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-

cyjnego w Rzeszowie składa się łącznie ze 180 pojazdów, z czego 
80 zostało zakupionych po roku 2012.  

2. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE 
MODELOWANIE I SYMULACJĘ PROCESÓW 

W literaturze jak i w rozwiązaniach praktycznych zastosowanie 
ma wiele rozwiązań wykorzystywanych do modelowania procesów 
logistycznych. W erze informatyzacji powszechnie stosowane są me-
tody modelowania i symulacji komputerowej wykorzystujące prze-
znaczone do tych celów oprogramowanie. Oprogramowania obecne 
na rynku są coraz bardziej dostępne i charakteryzują się również 
większą uniwersalnością. Metody modelowania i symulacji kompute-
rowej stosuje się wtedy, gdy uzyskanie rozwiązania metodami anali-
tycznymi jest zbyt skomplikowane, a bezpośrednie eksperymentowa-
nie na systemie rzeczywistym jest zbyt pracochłonne, kosztowne lub 
niemożliwe do przeprowadzenia. Modelowanie i symulacja procesów 
umożliwia przeprowadzenie ich analizy oraz prześledzenie sposobu 
funkcjonowania, trwającego niekiedy wiele lat, w o wiele krótszym 
czasie, nawet w ciągu kilku sekund. Zastosowanie modeli symulacyj-
nych umożliwia zweryfikowanie przyjętych założeń jeszcze przed ich 
zastosowaniem oraz wychwycenie wszelkich nieprawidłowości, które 
mogą wystąpić w czasie trwania rzeczywistego procesu. W większo-
ści przypadków dostępne na rynku oprogramowanie pozwala na bu-
dowanie modeli z gotowych obiektów, dla których należy określić pa-
rametry wejściowe, związki z innymi obiektami oraz prawidłowość 
przebiegu procesu. Po zbudowaniu modelu symulacyjnego przepro-
wadza się na nim badania symulacyjne. Proces zachodzący w trakcie 
eksperymentu jest odzwierciedleniem procesu rzeczywistego. Bada-
nie procesu za pomocą modeli symulacyjnych umożliwia analizowa-
nie charakterystyk procesu zachodzącego podczas trwania ekspery-
mentu symulacyjnego oraz umożliwia określenie wpływu parametrów 
wejściowych na zachowanie modelowanego procesu. Podczas sy-
mulacji procesu można przeprowadzić większą liczbę eksperymen-
tów wykorzystując do tego różne wartości parametrów wejściowych. 
Otrzymane wyniki, które najczęściej przedstawiane są w formie ra-
portów i wykresów poddawane są dalszej analizie i pozwalają na wy-
branie optymalnego rozwiązania. Opracowany model symulacyjny 
może być również poddawany ciągłym modyfikacjom, a dla powsta-
łych nowych wersji modelu można przeprowadzić kolejne ekspery-
menty symulacyjne. Wykorzystanie narzędzi komputerowych do mo-
delowania i symulacji znacznie skraca czas analizy modelowanego 
procesu, a tym samym pozwala na szybkie podjęcie decyzji [1, 2].  
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Narzędzia do modelowania symulacyjnego są zróżnicowane 
pod względem dostępnych opcji i możliwości, a w związku z tym rów-
nież i ceny. Przy wyborze oprogramowania należy kierować się ce-
lem symulacji oraz rodzajem procesu poddawanego analizie.  W 
przypadku procesów logistycznych najbardziej rozpowszechnione są 
narzędzia: Enterprise Dynamics, Flexsim, Dosimis, Arena, Visual Si-
mulation. 

3. MODELOWANIE WYBRANYCH PROBLEMÓW  
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ PRZY ZASTOSOWANIU 
OPROGRAMOWANIA ENTERPRISE DYNAMICS 

Enterprise Dynamics jest programem umożliwiającym tworzenie 
modeli do symulacji procesów m.in. transportowych, produkcyjnych, 
składowania i dystrybucji. Wszystkie te procesy mieszczą się w sze-
rokim obszarze logistyki. Budowa modelu symulacyjnego polega na 
wybraniu i rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni roboczej pro-
gramu, określeniu powiązań pomiędzy obiektami oraz wprowadzeniu 
parametrów wejściowych dla poszczególnych obiektów. Definiowane 
dla poszczególnych obiektów parametry wejściowe mogą być opi-
sane za pomocą wartości stałej, rozkładu prawdopodobieństwa lub 
wyrażenia zapisanego w języku programowania 4DScript. Język pro-
gramowania 4DScript dostępny w pakiecie programu Enterprise Dy-
namics pozwala także na tworzenie własnego interfejsu użytkownika 
oraz realizację własnych obiektów i tworzenie własnych funkcji [4, 5].  

Określenie powiązań pomiędzy obiektami ma na celu zdefinio-
wanie kierunku przepływu strumieni. Oprócz możliwości budowy mo-
deli symulacyjnych Enterprise Dynamics daje również sposobność 
prowadzenia badań symulacyjnych opracowanych modeli. Otrzy-
mane z przeprowadzonych eksperymentów wyniki mogą być prezen-
towane za pomocą raportów oraz wykresów. 

Nierozłącznym elementem działania komunikacji miejskiej we 
wszystkich miastach są wybrane miejsca służące do zatrzymania, a 
także postoju autobusów. W miejscach tych zachodzi wymiana pasa-
żerów – wejścia oraz wyjścia z pojazdów. Wraz z rozwojem miasta i 
powstawaniem nowych osiedli konieczne staje się rozszerzenie za-
sięgu komunikacji miejskiej, a co za tym idzie wydłużenia istniejących 
linii autobusowych lub doprowadzenia na dane osiedle nowych linii. 

W niniejszym artykule program Enterprise Dynamics został wy-
korzystany do zbadania funkcjonowania wybranej pętli autobusowej 
znajdującej się na jednym z rzeszowskich osiedli. Analizowana pętla 
została przedstawiona na schemacie z rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat pętli autobusowej 

 
W chwili obecnej pętla obsługuje trzy linie autobusowe. Dla 

dwóch z nich jest to przystanek końcowy/początkowy. Dla jednej linii 
dla części kursów jest to przystanek stały na realizowanej trasie, ale 
w ramach tej linii są też kursy dla których przystanek jest przystan-
kiem końcowym/początkowym.  

 
Rys. 2. Model pętli autobusowej w programie Enterprise Dynamics  

 
W tym celu został stworzony w programie Enterprise Dynamics 

model w/w pętli (rys. 2). Analizie poddany został okres jednego dnia 
roboczego. Założono, że czas przyjazdu autobusów będzie wartością 
zmienną. W rzeczywistości oznacza to, że nie wszystkie kursy będą 
punktualne. Część z nich może być opóźnionych. Losowość uzy-
skano dzięki wprowadzeniu odpowiedniego rozkładu prawdopodo-
bieństwa przy opisie czasu przyjazdu autobusów. 

Dla tak opracowanego modelu przeprowadzono szereg symula-
cji. Uzyskane z nich wyniki pozwoliły na określenie m.in. stopnia za-
jętości poszczególnych miejsc postojowych analizowanej pętli auto-
busowej. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawione zostały w 
tabeli 1. 

  
Tab. 1. Stopień zajętości stanowisk postojowych  

Godzina 4:00-24:00 6:30-8:30 14:00-16:00 

Stanowisko 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Zajęte 63% 39% 16% 68.7% 67% 11% 71.3% 48.3% 28.5% 

Puste 37% 61% 84% 31.3% 33% 89% 28.7% 51.7% 71.5% 

 
W tabeli tej przedstawiony został stopień zajętości poszczegól-

nych miejsc postojowych. Okres obserwacji obejmował 20 godzin (od 
godz. 4:00 do godz. 24:00), w ciągu których z pętli korzystało 157 
kursów realizowanych przez trzy linie autobusowe. Stopień zajętości 
stanowiska 1 wynosił 63%, stanowiska 2 - 39%, natomiast stanowi-
ska 3 - 16%. Przeprowadzone symulacje wykazały również istnienie 
sytuacji w których do pętli zajeżdża czwarty autobus. Średni czas 
oczekiwania autobusu na zwolnienie jednego z miejsc postojowych 
wynosił 1.5 s. Mimo, że jest to niewielka wartość to cała sytuacja jest 
bardzo niekorzystna ponieważ w pętli są miejsca postojowe tylko na 
trzy autobusy kończące trasę. Przyjazd kolejnego autobusu powo-
duje, że parkuje on na drugim pasie blokując tym samym dojazd do 
przystanku stałego autobusom kontynuującym swoją trasę. Analo-
giczne analizy zostały również przeprowadzone dla dwóch szczytów 
porannego w godzinach 6:30-8:30 oraz popołudniowego w godzi-
nach 14:00-16:00. Dla szczytu porannego stopień zajętości poszcze-
gólnych miejsc postojowych wynosił: stanowisko1 - 68.7%, stanowi-
sko 2 - 67%, stanowisko 3 - 11%. W analizowanym okresie pętla ob-
służyła 26 kursów. W przypadku drugiego szczytu stopień zajętości 
wynosił: stanowisko 1 - 71.3%, stanowisko 2 - 48.3%, stanowisko 3 - 
28.5%. Podczas badanego okresu pętla obsłużyła 23 kursy. W tym 
przypadku również zaistniała sytuacja, w której wszystkie miejsca po-
stojowe są zajęte, a do pętli zajeżdża kolejny autobus. Czas oczeki-
wania autobusu na zwolnienie miejsca postojowego wynosił w tym 
przypadku średnio 4s. 

Przeprowadzone analizy miały również na celu wskazanie przez 
jaki okres czasu zajęte były 2 lub 3 stanowiska postojowe jednocze-
śnie. Wyniki przedstawione zostały na wykresie z rysunku 3. 
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Rys. 3. Stopień jednoczesnej zajętości stanowisk postojowych 

 
Do rozważań przyjęto okres obserwacji wynoszący 20 godzin. 

Wyznaczono łączny czas zajętości stanowisk pomiarowych. Przez 
62% tego czasu wykorzystywane było tylko jedno stanowisko. Dwa 
stanowiska postojowe były zajęte jednocześnie przez 34% analizo-
wanego okresu czasu, natomiast trzy przez 4%. 

PODSUMOWANIE 

Bardzo ważną rolę w prawidłowym  funkcjonowaniu systemu ko-
munikacji miejskiej odgrywa infrastruktura transportu zbiorowego. W 
momencie, gdy nie będzie ona działać właściwie, transport publiczny 
nie będzie w stanie funkcjonować poprawnie. Jednym z jej elemen-
tów są pętle autobusowe. Niezwykle istotne w projektowaniu pętli, 
jest dostosowanie jej wielkości do liczby linii autobusowych, jakie ko-
rzystają z pętli oraz częstotliwości, z jaką na zatoczce pojawiają się 
kolejne kursy. W artykule przeprowadzono analizę funkcjonowania 
wybranego fragmentu infrastruktury transportu zbiorowego. W tym 
celu przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Enterprise Dyna-
mics badania symulacyjne. Pozwoliły one na określenie stopnia za-
jętości poszczególnych miejsc postojowych w pętli autobusowej w 
wybranych okresach czasowych. Opracowany model oraz uzyskane 
dane mogą być wykorzystane przy planowaniu zmian w rozkładach 
linii oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia no-
wych linii, które miałaby korzystać z badanej pętli. Zastosowanie pro-
gramu Enterprise Dynamics do rozwiązywania wybranych zadań z 
obszaru komunikacji miejskiej okazało się skuteczne i poprawne.  
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Example of the application of the Enterprise Dynamics soft-
ware for solving the selected public communication problems  

A properly functioning and developing city requires effi-

cient transportation. Urban transport is dominated by passen-

ger transport, which consists of public and private transport. 

However, public transport should be competitive with individ-

ual means of transport. One of the elements ensuring smooth 

functioning of public transport is its infrastructure. The article 

analyzes the functioning of the chosen part of the public 

transport infrastructure. For this purpose, Enterprise Dynam-

ics software was used to develop the model of the analyzed ob-

ject. A number of analyzes have been carried out on the basis 

of the simulations. 
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