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Tadeusz CISOWSKI 

OCENA EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW MIEJSKICH  

NA PODSTAWIE PARAMETRU ZŁOŻONOŚCI ICH MARSZRUTY  

 

W pracy przedstawiono rekomendacje dotyczące efektywności eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej na podstawie 

złożoności parametru ich marszruty. Dokonano klasyfikacji linii autobusowych w Radomiu. Przedstawiono operatywną korektę okresu 
eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej na bazie kategorii złożoności marszruty. Określono „umowną” liczbę autobusów przeznaczo-
nych do likwidacji. 

 

WSTĘP 

Analiza wskaźników pracy przewozowej autobusów komunikacji 
miejskiej pokazuje różnorodność poszczególnych linii oraz skrajną 
odmienność ich warunków eksploatacji. Linie komunikacji miejskiej 
różnią się również organizacją procesu przewozowego. Różnie 
przebiegają także trasy poszczególnych linii. Część linii przebiega 
przez centra miast, które charakteryzuje wysoka gęstość świetlnej 
regulacji ruchu drogowego, duża ilość skrzyżowań oraz znaczna 
intensywność potoku transportowego. Linie obsługujące peryferyjne 
dzielnice miast charakteryzują się małym prawdopodobieństwem 
postojów przed sygnalizatorami świetlnymi, mniejszą intensywno-
ścią ruchu ulicznego. Poszczególne marszruty różnią się pomiędzy 
sobą liczbą przystanków, średnim zapełnieniem, średnim przebie-
giem dobowym i rocznym itp. Czynniki te w zasadniczy sposób 
wpływają na pracę kierowców, ich obciążenie, stopień zużycia 
poszczególnych podzespołów taboru autobusowego, okres eksploa-
tacji i określają złożoność marszruty. Pod pojęciem złożoności 
marszruty będzie rozumiane działanie czynników wpływających na 
intensywność wykorzystania taboru na danej marszrucie (średnia 
prędkość eksploatacyjna, średni przebieg dobowy, czas gotowości 
do pracy, współczynnik wykorzystania pojemności) i parametry 
samej marszruty (liczba przystanków, skrzyżowań, sygnalizatorów 
świetlnych, zakrętów, stan nawierzchni, profil drogi itp.), intensyw-
ność ruchu drogowego. 
 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rekomendacji 
zwiększających efektywność eksploatacji autobusów komunikacji 
miejskiej na podstawie parametru złożoności ich marszruty. 

1. OGÓLNY PARAMETR ZŁOŻONOŚCI MARSZRUTY 
AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Kryterium charakteryzującym złożoność marszruty autobusów 
komunikacji miejskiej jest ogólny parametr złożoności marszruty, 
wyrażony następującym równaniem [3]: 

 
Pz = -0,314 – 0,059 Ve – 0,506L + 0,713 nz + 0,764  + 0,246ρ   (1) 

gdzie:  Ve – średnia prędkość eksploatacyjna, km/h; 
L – średnia odległość między przystankami, km; 
nz – względna liczba zakrętów, odniesiona do 1km;  

 – współczynnik wykorzystania pojemności; 
ρ – gęstość ruchu drogowego, liczba pojazdów na 100 m. 

 
Dane do obliczeń parametru złożoności marszruty można po-

zyskać z faktycznej eksploatacji autobusów miejskich w danym 
mieście. Do określenia współczynnika wykorzystania pojemności 
niezbędne są dane faktyczne, dotyczące każdej linii, w okresie 
szczytowym i pozaszczytowym. 

Współczynnik ten można określić następująco [3]: 
 

j =                                  (2) 

gdzie:   – współczynnik wykorzystania pojemności autobusu na i 

tym odcinku j- tej linii; 
 I – liczba odcinków na danej linii, przy czym odcinkiem bę dzie 
nazywana odległość pomiędzy dwoma przystankami danej linii. 

Współczynniki wykorzystania pojemności autobusów  okre-
ślany jest na podstawie pojemności taboru autobusowego, eksploa-
towanego na danej linii. 

Średnia odległość pomiędzy przystankami określona jest na-
stępująco: 
 

Lj = Lmj / Nj                                           (3) 
gdzie:  Lmj – długość linii, km; 
Nj – liczba przystanków na j- tej linii; 
Liczba przystanków na j-tej linii ma wynosi: 

 
Nj = nt + 0,5(ns + nsk)                 (4) 

 
gdzie:  nt – liczba postojów technologicznych; 
ns – liczba sygnalizatorów świetlnych; 
nsk – liczba skrzyżowań z drogą główną; 
Względną liczbę zakrętów na j- tej linii można określić następująco: 

 
nzj = Nzj / Lmj                             (5) 

 
gdzie:  Nzj – liczba zakrętów na j- tej linii; 
Lmj – długość linii j, km. 

Gęstość ruchu drogowego, dotyczy danej linii, należy określić 
dla okresu szczytowego i pozaszczytowego z następującego wyra-
żenia: 

 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 
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 = (ρij / nj)                (6) 

gdzie:  ρij – gęstość ruchu na i-tym odcinku j- tej linii; 
nj –ilość odcinków na j- tej linii; 
K – liczba linii komunikacji autobusowej w danym mieście. 

Średnia gęstość ruchu na na j- tej linii określona jest następu-
jąco: 

 = (  + ) / 2              (7) 

gdzie:   – średnia gęstość ruchu w okresie szczytowym; 

 – średnia gęstość ruchu w okresie pozaszczytowym. 

 
W tabeli 1 przedstawiono obliczenia parametru złożoności 

marszruty autobusowej komunikacji miejskiej w Radomiu. 
 

Tab. 1. Parametr złożoności marszruty autobusów miejskich 

2. KLASYFIKACJA LINII AUTOBUSOWYCH NA 
PODSTAWIE PARAMETRU ZŁOŻONOŚCI 
MARSZRUTY 

Analiza materiału statycznego przedstawionego w tabeli 1, a 
także obliczenia wykonane dla innych miast pokazują ze wartości 
ogólnego parametru złożoności marszruty autobusu miejskiego 
znajdują się w przedziale  (-3; 3). Biorąc pod uwagę wyniki badań 
dotyczących klasyfikacji warunków eksploatacji komunikacji miej-
skiej [3 ] należy przyjąć, że liczba kategorii złożoności linii autobu-
sów miejskich powinna wynosić 5. Mając powyższe na uwadze 
można podzielić przedział wartości parametru złożoności marszruty 
autobusu miejskiego na pięć kategorii. 

Wyniki tego podziału przedstawiono w tabeli 2. 
 
 
 
 

Nr marszruty 
Prędkość eksploatacyj-

na; km/h 

Średnia odległość 
między przystankami; 

km 

Względna liczba 
zakrętów odnie-
siona do 1 km 

Współczynnik wyko-
rzystania pojemności 

autobusu 

Gęstość 
ruchu 

poj/100m 

Parametr 
złożoności 
marszruty 

1 16,58 0,550 1,250 0,513 1,3 0,032 

2 16,76 0,486 0,748 0,365 2,6 -0,097 

3 15,62 0,740 0,743 0,417 0,9 -0,540 

4 15,76 0,364 1,667 0,513 2,0 0,644 

5 15,36 0,429 0,466 0,400 1,7 -0,381 

6 14,71 0,472 0,706 0,226 3,0 -0,007 

7 14,11 0,437 1,402 0,417 1,3 0,271 

8 15,77 0,484 1,167 0,487 2,3 0,280 

9 15,50 0,427 1,330 0,383 1,2 0,091 

10 15,77 0,938 0,533 0,435 1,0 -0,760 

11 16,93 0,500 1,120 0,313 2,8 0,161 

12 16,41 0,485 1,290 0,209 1,7 -0,030 

13 15,56 0,870 0,287 0,278 1,4 -0,910 

14 17,10 0,483 0,833 0,348 2,2 -0,166 

15 17,47 0,576 0,806 0,252 2,0 -0,377 

16 20,44 0,600 1,022 0,435 1,1 -0,492 

17 17,09 0,475 1,053 0,278 1,0 -0,254 

18 11,48 0,356 0,909 0,313 1,6 0,110 

19 17,13 0,533 1,020 0,252 1,1 -0,404 

20 25,55 0,850 0,342 0,435 1,0 -3,960 

 

Tab. 2. Kategorie złożoności marszruty autobusów miejskich 
Kategoria 
złożoności 
marszruty 

Przedział wartości  
ogólnego parametru  

złożoności marszruty Pz 

1 Pz ≤ -1,8 

2 Pz ∈ (-1,8; -0,6⟩ 
3 Pz ∈ (-0,6, 0,6⟩ 
4 Pz ∈ (0,6; 1,8⟩ 
5 Pz > 1,8 

 
Klasyfikację złożoności linii komunikacji miejskiej w Radomiu 

przedstawiono w tabeli 3. 
 

Tab. 3. Klasyfikacja złożoności linii komunikacji miejskiej  
w Radomiu. 

Nr linii 
Kategoria 
złożoności 

Nr linii 
Kategoria 
złożoności 

1 3 11 3 

2 3 12 3 

3 3 13 2 

4 4 14 3 

5 3 15 3 

6 3 16 3 

7 3 17 3 

8 3 18 3 

9 3 19 3 

10 2 20 1 

 

3. OPERATYWNA KOREKTA OKRESU EKSPLOATACJI 
AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA BAZIE 
KATEGORII ZŁOŻONOŚCI MARSZRUTY 

Operatywna korekta okresu eksploatacji może dotyczyć 
wszystkich typów autobusów komunikacji miejskiej. Jej realizacja 
wymaga zastosowania następujących zależności [ 4]: 
 

LRK =  · K1 · K2 · K3                  (8) 

LOE = 1,8 ·  · K1 · K2 · K3          (9) 
 
gdzie:  LRK – przebieg do remontu kapitalnego, tyś. km; 

   – norma przebiegu do remontu kapitalnego, tyś. km; 

  LOE – okres eksploatacji autobusu, tyś km; 
  K1 – współczynnik uwzględniający warunki eksploatacji i kategorii 
złożoności marszruty; 
  K2 – współczynnik uwzględniający modyfikację taboru i organizację 
jego pracy; 
  K3 – współczynnik uwzględniający warunki klimatyczne.  

 
Wartości współczynników K1 i K2 zawarte są w instrukcji eks-

ploatacji autobusów poszczególnych typów. 
 

(8) 
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Wartości współczynnika K1 przedstawione są w tabeli 4. [4 ] 
Biorąc pod uwagę powyższe założenia określimy przebiegi ty-

powych autobusów komunikacji miejskiej w ciągu całego okresu ich 
eksploatacji. 
 

Jeżeli przyjmiemy, że  = 500 000 km, to norma przebiegu 

autobusów w ciągu całego okresu ich eksploatacji wynosi: 

 = 1,8 ·  = 1,8 · 500 000 = 900 000 km             (10) 

Operatywna korekta normy przebiegu autobusów w ciągu całe-
go okresu eksploatacji z uwzględnieniem kategorii złożoności mar-
szruty wynosi: 
– dla 1 kategorii złożoności marszruty 

 

 = 1,8 ·  · K1 · K2 · K3 = 1,8 · 500 000 · 0,8 ·1,0 · 1,0 = 

 720 000 km 
 
 

– dla 2 kategorii złożoności marszruty 
 

 = 1,8 ·  · K1 · K2 · K3 = 1,8 · 500 000 · 0,78 ·1,0 · 1,0 = 

702 000 km 
 

 
 
 

Tab. 4. Wartości współczynnika K1 

Kategoria warunków 
eksploatacji 

Kategoria złożoności 
marszruty 

Współczynnik K1 

przebiegu do przeglą-
du technicznego 

zakresu remontu 
przebiegu do remontu 

kapitalnego 
zużycia części zapa-

sowych 

1 - 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 - 0,9 1,1 0,9 1,1 

3 

1 0,8 1,2 0,8 1,25 

2 0,78 1,24 0,78 1,28 

3 0,76 1,28 0,76 1,31 

4 0,74 1,32 0,74 1,34 

5 0,72 1,36 0,72 1,37 

4 

1 0,7 1,4 0,7 1,4 

2 0,68 1,42 0,68 1,45 

3 0,66 1,44 0,66 1,5 

4 0,64 1,46 0,64 1,55 

5 0,62 1,48 0,62 1,6 

5 - 0,60 1,5 0,6 1,65 

 
– dla 3 kategorii złożoności marszruty 
 

 = 1,8 ·  · K1 · K2 · K3 = 1,8 · 500 000 · 0,76 ·1,0 · 1,0 = 

684 000 km 
 

– dla 4 kategorii złożoności marszruty 
 

 = 1,8 ·  · K1 · K2 · K3 = 1,8 · 500 000 · 0,74 ·1,0 · 1,0 = 

666 000 km 
 

– dla 5 kategorii złożoności marszruty 
 

 = 1,8 ·  · K1 · K2 · K3 = 1,8 · 500 000 · 0,72 ·1,0 · 1,0 = 

648 000 km 

4. OKREŚLENIE „UMOWNEJ” LICZBY AUTOBUSÓW 
PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI 

„Umowną” liczbą autobusów wykreślonych z rejestru danej linii 
można określić z następującej zależności [3 ]: 

 

Nm =                                          (11) 

gdzie:   – przebieg roczny na danej linii, km 

 – przebieg faktyczny do momentu wykreślenia z rejestru z 

uwzględnieniem kategorii złożoności marszruty, km 
 

W tabeli 5 przedstawiono obliczenia planu „umownie” wykre-
ślonych autobusów komunikacji miejskiej w Radomiu. 
 

Tab. 5. Plan „umownej” liczby autobusów przeznaczonych  
do likwidacji w Radomiu 

Nr linii 
Parametr 
złożoności 
marszruty 

Kategoria 
złożoności 

Przebieg do 
likwidacji 

„Umowna” 
liczba autobu-

sów 

1 0,032 3 547200 1,04 

2 -0,097 3 547200 0,41 

3 -0,540 3 547200 0,0 

4 0,644 4 532800 0,12 

5 -0,381 3 547200 0,13 

6 -0,007 3 547200 0,51 

7 0,271 3 547200 0,12 

8 0,280 3 547200 1,14 

9 0,091 3 547200 1,02 

10 -0,760 2 561600 0,28 

11 0,161 3 547200 0,14 

12 -0,030 3 547200 0,66 

13 -0,910 2 561600 0,15 

14 -0,166 3 547200 1,15 

15 -0,377 3 547200 0,50 

16 -0,492 3 547200 1,05 

17 -0,354 3 547200 0,39 

18 0,110 3 547200 0,21 

19 -0,404 3 547200 0,42 

20 -3,960 1 576000 0,46 

 Razem 12,83 

 
Z tabeli 5 wynika, ze „umowna” liczba autobusów przeznaczo-

nych do likwidacji w Radomiu wynosi 13. 

(11) 
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ZAKOŃCZENIE 

Przedstawiona metodyka złożoności marszruty pozwala w 
praktyce określać kategorię złożoności danej linii komunikacji miej-
skiej i na jej podstawie przeprowadzać korektę operatywną podsta-
wowych norm eksploatacyjnych autobusów miejskich w celu zwięk-
szenia efektywności ich pracy. Metodyka ta może przyczynić się 
również do bardziej uniwersalnej klasyfikacji warunków eksploatacji 
autobusów komunikacji miejskiej. 

Wydaje się że dalsze badania w tym zakresie powinny koncen-
trować się na poszukiwaniu konkretnych operatywnych decyzji 
zwiększających i stymulujących efektywność funkcjonowania komu-
nikacji miejskiej.  
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Rating urban bus operation based on parameter complexity of 
their routes 

This paper presents the recommendations to increase the 
efficiency of public buses operating on the basis of the param-
eter complexity of their routes. Were classified bus lines in 
Radom. Presented operative correction of the life of city buses 
categories based on the complexity of the route. Referred to 

"imaginary" number of city buses in Radom, destined for 
liquidation. 
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