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Kwalitologiczna ocena jakosci autobusow
Prezentacja metody oceny jakosci wyrobow w kontekscie wyboru i satysfakcji pasazerow autobusdw
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Metoda punktacji uproszczonej (PU)
Dowykonaniaobliczenupmszczonych
moina stosowat nast$pujqcywzor na poziom jakosci wyrobu:
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gdzie:
P - liczba punktow uzyskana przez wyrob
wedkg dowoinej gradacji ocen,
P,
- liczba punktow moiliwa do zdobycia 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 kryteriowjakosci, More bgdziesig
oceniato,
0 ocena punktowa kryteriow jakosci,
O obliczanie wartosci cztonu gtownego
oraz korekcyjnego,
O dobranie wartobi C,
0 obliczenie poziomujakoSci wyrobu i interpretacja wyniku 13, s. 581.

Prryspieszonaocena trzystopniowa
(POT)
Metoda ta zwana inaczej metodq Budzytiskiego opracowana zostala do obliczania poziomujakoici wyrobu w pwpadku, gdy nie posiada on kryteriow na poziomie0,l i 0,3 w pigciostopniowejskali ocen.
Wykorzystuje on tylko trzy najlepsze stany: 0,9; 0,7 i 0,5. Pojawienie sig kryteriow
o niiszym poziornie uniemoiliwiawykorzystanie tej metody.
Wzor og6lny ma postac

gdzie:
n - ogolna liczba rozpabywanychktyteriow:
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 odczytywaez przygotowanych
tabel lub wykresow, co przy6pieszauzyskaniewyniku.

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

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

2. Przykladowa ocena
wybranych autobusow
Dla lepszegozobrazowania metod oce
ny jakosci wyrob6w przeprowadzono
wstgpne badania. Ich celem nie byto wykazanie, M6ry z modeli autobusowjest lepszy, a wykazanie celowosci stosowania
punktacji sformalizowanej, jako metody
wspomagania decyzji przy wyborze $rodka 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 S a n C i (fot. I);Aulosan
A8V Wetlina City (fot. 2).
Powdano dziesigcioosobowy zespM
ekspertow (klientow, pasaierow transportu miejskiego). Zesp&, w rarnach burzy
mozgow wybrat kryteria, Morymi powinno
kierowak sig prry wyborze autobusu. Byiy
to: minimalnaliQbamiejsc,liczbamiejscsiedqcych, liczba d m i , rodzaj wejSC (stopniowe, bezstopniowe), progi na dlugosci
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autobusu, liczba kasownikow, iloscuchwytow drafkow, klimatyzacja (ogrzewanie,
chdzenie), uchylanieokien, aspektyekologiczne, dostosowanie dla osob niepetnosprawnych (diwig, informacja gtosowa), informacje dla pasaierow, uktady zapewniajqce plynnq jazdg, automat do zakupu biletow.
Eksperciwykazali praktycznietylko kryteria uzytkowe autobusu, kt6re majq znaczenie 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 ekspertow powinien sktadaC sig nie tylko
z pasaierow. Cena nie powinna wchodzic
w sktad kryteriow. Moina przeprowadziC
odrgbnq analizg cenowo jako6ciowq. ktora pozwoliwybraC autobus pod wzglgdem
ceny i jego jakosci.
W analizowanym przypadku poproszono ekspertow o oceng hipotetycznegospetniania oczekiwah pasaierow przez autobusy: Autosan A0808M SanCity iAutosan A8V
Wetlina City. Badaniaodnoszono do warunkow miejskich charakteryzujqcych sig
zwartqzabudowq, powierzchniqmiasta ok.
200 kmz i ok. 180 tys. mieszkancow. Oceny dokonano w ramach punktacjisformalizowanej w skali pigciostopniowej.Przyznawan0 od 1 (ocena najniisza) do 5 punktow (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 oparciu o wzory 1-4 wyliczono jakosC analizowanych autobusow, ktora wynosi odpowiednio:
0 dla autobusuAutosan 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. Zaobseiwowany poziom0,4 odbiega nieco od
tych wartosci. Moie to Swiadczyc o niedoskonaiym interpretowaniuoczekiwan pasaierow. Mimo, i e lepszym pod wzglgdem
jakoiciowym w tej analizie okazat sig
Autosan A0808M SanCity, to roznice nie
byly natyleznaczqce, aby dyskwalifikowaly w oczach pasaierow autobus Autosan
A8V Wetlina City. Niemniej jednak przedstawiona ocena jakosci autobusow, oparta
na eksperckiej ocenie pasaierow, moie dostarczy6 wielu cennych informacji o kryteriach, na ktore pasaier zwraca przede
wszystkim uwage oraz moie pom6c producentom i zarzqdzajqcym transportem
miejskim w przekonywaniu mieszkancow
do korzystania z tej formy komunikacji.
Wyniki oceny mogtyby by6 oczywiscie inne, gdyby zmieniono warunki oceny,

np. zesp6t ekspertow czy porownywane autobusy.
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