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Kwalitologiczna ocena jakosci autobusow 
Prezentacja metody oceny jakosci wyrobow w kontekscie wyboru i satysfakcji pasazerow autobusdw 

Wprowadzenie 
lntensywnie rozwijajqce sig miasta na- 

potykajq na roinego rodzaju problemy, 
w tym problemy komunikacyjne. Szybko 
rosnqca liczba sarnochoddw osobowych 
ukazuje niedostosowanie rniastw zakresie 
liczby i jakoici ulic oraz dostgpno6ci 
miejsc parklngowych. Podejmowane $8 
oczywikie prbby rozw16pywaniatych pro- 
b l e m ~ ~ .  Zaliczye do nich moina koncep- 
cje szerszego zainteresowania mieszkah- 
cow transportem publicznym. Prowadzo- 
ne sq tet analizy, ktolych celem jest jegO 
oplymalizacja. Jednak dziatania te dotycq 
gt6wnle kwestli organizacyjnych, z a q -  
dzania i ekonomii. Obok tych zagadnieh 
warto jednak zastanowic sig nad technicz- 
no-uiytkow* sferq Srodkow transportu 
miejskiego. Producenci autobusbw pro- 
wadzq badania dotyczqce oczekiwah 
klientow. Starajq sig doskonalic swoje 
produkty. Ale kaide przedsigbiorstwo 
transportu miejskiego powinno samo do- 
konywac wyboru Srodka transportu 
i uwzglgdniat, czgsto specyficzne, ocze- 
kiwania rnieszkafic6w obstuaiwanvch 

niepewno4ciq. Nie sq to wigc obliczenia 
czgsto wykorzystywane prrez kupujqcych 
Srodki transportu. Podstawowq prze- 
szkodq sq braki szczeg&wej wiedzy na 
temat poszczeg6lnychzespoMw. W miq- 
ku z tym pojawia sig pytanie czy rnoina 
w inny spos6b dokonywac oceny jakoSci 
SrodkCvw transportu, tak aby w miarg do- 
kladnie, ale jednoczknie szybko oszaco- 
wac moiliwo$t spelnienia oczekiwah pa- 
saierow. Wydaje sic, t e  uproszczone 
rnetody oceny jakoSci wyrobow, moglyby 
stat sig tutaj elementem wspierajqcym 
proces decyzyjny zwiqzany z zakupem 
Srodka transpoltu miejskiego, a co zatym 
idzie zwigkszeniem konkurencyjnoSci 
transportu publicznego w odniesieniu do 
transportu indywidualnego. 

1. Metody oceny jakoSci 
lstnieje kilkanascie podstawowych 

rnetod ilo$ciowego okreslania poziomu 
jakoOci wyrob6w. Obliczenie poziomu ja- 
koSci, czyli skorzystaniez gotowych pro- 
cedur obliczeniowych, nie stwarza pro- 
b lem~.  Problemem iest dobar odpo- 

Metodata jest naj#ej stcwwana do 
oceny wyrobu gotowego &i&mymjqce 
go sig du& il6ciq stanow niemierzalnych. 
Gradacja &n w punktacji sformalizow&ej 
moze by15 ibina: dwu-, k?y-, pigcio-, dzie 
sigciostopniowa. Waine jest, aby liuba 
punktow dla kaidego stopnia byla st&. 
W pnypadku tej metody zaleca sig stoso- 
wanie pigdoatopniowej skali ocen (tab. 1). 

Przytakim stopniowaniu ocen w 6 r  na 
obliczanie poziomu jakosci wyrobu wyglq 
da nastgpujqco: 

H = G + K -  C (1) 

Czton Mwny G obiicza sig ze WON: 

gdzie: 

R=(9xa+7xb+4xc+Zxd+e- n) (3) 

C&n korekqjny Kwyliczasigzewzo~: 

teren6w. Chcqc zachgcic miekkahco iedniej metody. W dalszej czgSc~ zapre 
' I&ntowano kllka z nich: punldlcie sfor. do korzvstania z transDortu ~ubllczn 

ao. o ~ r i c z  m ian  or~anlzac~invch, na-rnalizowana, punktacie upros~czona gdzie: - .  . .. . 
leiatoby zwr6ciC uGgg na'k6powa i przy~pies;onq ocene trzystopniowi Sttda C = 0.05 dla wyrnagd nonnalnych, 
Srodkl trans~ortu rnieiskieao. Pomo a 3 ,  s. 531. Sa to tzw. metody punktacyl- aC = 0.1 dlawyrnagah zaostrzonych. 
w Wm zakresie moii b y ~ k w a l i t o l o g ~ n e .  Ich ~odskwowqzaleta jest to, i e  i- n - liczbarozpatryw&ych kryteriow, 
c z i i  nauka zajrnujqca sig badaniemja- 
koSci produM6w. 

Generalna zasada obliczania jakoSci 
wyrobow zloionych m6wi, i e  jakoscwyr* 
bu jest surnq jakcSci poszczegolnych ze- 
spoh5w i podzespd6w. Takie obliczenia sq 
czamchtonne, pracochbnne i kosztowne, 
a uzyskany wynik jest obarczony pewnq 

zwalaji policzyc jako60 bardzo szybko 
i w stosunkowo prosty spodb. Przed- 
stawiono r6wniet uproszczone rnetody- 
ki prowadzenia oceny jakosci wyrob6w. 

Punktacla sformalizawana (PS) 
Metcda obliczania poziornu jakdci wy- 

robu czpto jest stosowana ze wzglgdu na 
prostotg. Jej wadq jest brak zaleceh ujed- 
nolicajqcych, co ubudnia interpretacjg wy- 

a- liczba przyznanych ocen 5 punkbwych. 
b - limba przyznanych ocen 4 punktowych, 
c - liczba przyznanych ocen 3 punktowych, 
d - linba przymanych ocen 2 punktowych, 
e - liczba przyznanych ocen I punktowych. 

W pny- dokumentwania moina 
stcmwacwtej rnetodzie nastepujqcy zapis: 

,a!,. I. niku obliczeh. Moie by6 ona realizowana 
w dwojaki sposob: gdzie: 
+ zwykly - ocena stan6w kryteri6w jest 0, ... - poziorn jakoSci wyraiony ulamkiem 

dokonywana wedtug uznania ocenia- dziesimym, 
jqcego, K- klasa jakoSci, 

9 uwarunkowany - ocena stanow kryte- n, - n, - n, - numery kryteriow zaniiaja; 
riow nie jest dowolna, l e u  zaleiy od cych jak6C zakwalikowane odpowiednio 

r r d d b : J . ~ , n . m a : ~ ~ ~ @ -  QciSle okreslonych warunk6w - kryte- do g ~ p y  oocenie najniiszej, niskiej i Sred- 
M. Wvd OfmM Wvd7wniua ' 'msmskiei 
~ 2 0 0 l .  s. Sil rialny wzorzec jakosci. niej [2, s. 571. 



Metoda punktacji uproszczonej (PU) 
Dowykonaniaobliczen upmszczonych 

moina stosowat nast$pujqcy wzor na po- 
ziom jakosci wyrobu: 

P H =-. C 
" p., 

(6) 

gdzie: 
P - liczba punktow uzyskana przez wyrob 
wedkg dowoinej gradacji ocen, 
P,, - liczba punktow moiliwa do zdoby- 
cia przy danej gradacji ocen 
C = 0,05 dla odbiorow normalnych, 
C = 0,l dlaodbiorow zaostrzonych. 

Przebieg postgpowania w przypadku 
metody PS i PU jest nastepujqcy: 
O wyMr kryteriow jakosci, More bgdzie sig 

oceniato, 
0 ocena punktowa kryteriow jakosci, 
O obliczanie wartosci cztonu gtownego 

oraz korekcyjnego, 
O dobranie wartobi C, 
0 obliczenie poziomu jakoSci wyrobu i in- 

terpretacja wyniku 13, s. 581. 

Prryspieszona ocena trzystopniowa 
(POT) 

Metoda ta zwana inaczej metodq Bu- 
dzytiskiego opracowana zostala do obli- 
czania poziomu jakoici wyrobu w pwpad- 
ku, gdy nie posiada on kryteriow na pozio- 
mie0,l i 0,3 w pigciostopniowej skali ocen. 
Wykorzystuje on tylko trzy najlepsze sta- 
ny: 0,9; 0,7 i 0,5. Pojawienie sig kryteriow 
o niiszym poziornie uniemoiliwiawykorzy- 
stanie tej metody. 

Wzor og6lny ma postac 

gdzie: 
n - ogolna liczba rozpabywanych ktyteriow: 
b - liczba kryteriow na poziomie 0,9; 
k - liczba kryteriow na poziomie 0,7; 
p - iiczba kryteriow na poziomie 0,5 [2, 
s. 591. 

Wynikowy poziom jakoSci moina 
w praktyce odczytywae z przygotowanych 
tabel lub wykresow, co przy6pieszauzyska- 
niewyniku. 

Fot 7. Autobus Autosan A0808M SanCily a) widok z zewnrjtrz, b) widok wnqtrza 

2. Przykladowa ocena 
wybranych autobusow 

Dla lepszego zobrazowania metod oce 
ny jakosci wyrob6w przeprowadzono 
wstgpne badania. Ich celem nie byto wy- 
kazanie, M6ry z modeli autobusow jest lep- 
szy, a wykazanie celowosci stosowania 
punktacji sformalizowanej, jako metody 
wspomagania decyzji przy wyborze $rod- 
ka transportu, ktory prawdopodobnie b p  
dzie satysfakcjonowal klientow. 

W pierwszej kolejnosci zdecydowano, 
i e  badania zostanq przeprowadzone dla 
dwoch wybranych autobusow miejskich 
,ednego producenta. Wyorano autobusy: 
Autosan A0808M SanCi (fot. I) ; Aulosan 
A8V Wetlina City (fot. 2). 

Powdano dziesigcioosobowy zespM 
ekspertow (klientow, pasaierow transpor- 
tu miejskiego). Zesp&, w rarnach burzy 
mozgow wybrat kryteria, Morymi powinno 
kierowak sig prry wyborze autobusu. Byiy 
to: minimalnaliQbamiejsc, liczba miejscsie- 
dqcych, liczba dmi ,  rodzaj wejSC (stop- 
niowe, bezstopniowe), progi na dlugosci 

Fot 2. Autobus Autosan ; a) widokzzewmgtrz, b) widok wnetm 



1 autobusu, liczba kasownikow, iloscuchwy- 
tow drafkow, klimatyzacja (ogrzewanie, 

I chdzenie), uchylanie okien, aspektyeko- 
logiczne, dostosowanie dla osob niepet- 
nosprawnych (diwig, informacja gtoso- 
wa), informacje dla pasaierow, uktady za- 
pewniajqce plynnq jazdg, automat do za- 
kupu biletow. 

Eksperci wykazali praktycznie tylko kry- 
teria uzytkowe autobusu, kt6re majq zna- 
czenie dla pasaierow. Nie uwzglgdniono 
takich kryteriow, jak np. moc, pojemnosc 
silnika, gwarancja czy cena. Kryteria takie 
(oprocz ceny) wtqczyC moina do szerszej 
analizy jakosci, ale wowczas zesp6i eks- 
pertow powinien sktadaC sig nie tylko 
z pasaierow. Cena nie powinna wchodzic 
w sktad kryteriow. Moina przeprowadziC 
odrgbnq analizg cenowo jako6ciowq. kto- 
ra pozwoli wybraC autobus pod wzglgdem 
ceny i jego jakosci. 

W analizowanym przypadku poproszo- 
no ekspertow o oceng hipotetycznego spet- 
niania oczekiwah pasaierow przez autobu- 
sy: Autosan A0808M SanCity i Autosan A8V 
Wetlina City. Badania odnoszono do warun- 
kow miejskich charakteryzujqcych sig 
zwartqzabudowq, powierzchniq miasta ok. 
200 kmz i ok. 180 tys. mieszkancow. Oce- 
ny dokonano w ramach punktacji sformali- 
zowanej w skali pigciostopniowej. Przyzna- 
wan0 od 1 (ocena najniisza) do 5 punk- 
tow (ocena najwyisza). Ze wzglgdu na 
wystgpujqce roinice zdah zdecydowano 
sig na wykorzystanie techniki gtosowali 
wielokrotnych, w wyniku Morych ustalono 
oceny kryteriow jak w tab. 2. 

Na podstawie danych ztab. 2 i w opar- 
ciu o wzory 1-4 wyliczono jakosC analizo- 
wanych autobusow, ktora wynosi odpo- 
wiednio: 
0 dla autobusu Autosan A0808M SanCii: 

H = 0,423 
O dlaautobusu Autosan A8V Wetlina City: 

H = 0,399 
Statq C przyjgto rownq 0,05. 

Wnioski 
Autobusy oceniane przez ekspertow 

metodq punktacji sformalizowanej, tylko 
z pozycji pasaierow, nie osiqgn$y dobrych 
wynikow. Czgsto przyjmuje sig, i e  poziom 
0,6 czy 0,7 jest poziomem pozwalajqcym 
uznaC spelnianie oczekiwah klientow. Za- 
obseiwowany poziom 0,4 odbiega nieco od 
tych wartosci. Moie to Swiadczyc o niedo- 
skonaiym interpretowaniu oczekiwan pasa- 
ierow. Mimo, i e  lepszym pod wzglgdem 
jakoiciowym w tej analizie okazat sig 
Autosan A0808M SanCity, to roznice nie 
byly natyleznaczqce, aby dyskwalifikowa- 
ly w oczach pasaierow autobus Autosan 
A8V Wetlina City. Niemniej jednak przed- 
stawiona ocena jakosci autobusow, oparta 
na eksperckiej ocenie pasaierow, moie do- 
starczy6 wielu cennych informacji o kryte- 
riach, na ktore pasaier zwraca przede 
wszystkim uwage oraz moie pom6c pro- 
ducentom i zarzqdzajqcym transportem 
miejskim w przekonywaniu mieszkancow 
do korzystania z tej formy komunikacji. 

Wyniki oceny mogtyby by6 oczywi- 
scie inne, gdyby zmieniono warunki oceny, 

np. zesp6t ekspertow czy porownywa- 
ne autobusy. 
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