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Streszczenie 
W artykule przedstawiono problematyk� wpływu przej�� granicznych na granicy zewn�trznej Unii 

Europejskiej na efektywno�� obsługi transportowej. Scharakteryzowano zewn�trzn� granic� Unii 
Europejskiej zlokalizowan� na terenie Polski. Omówiono infrastruktur� pod k�tem przepustowo�ci 
przej�� granicznych. Przedstawiono dane dotycz�ce ruchu granicznego oraz główne czasy wpływaj�ce 
na wydajno�� czasu obsługi transportowej. Omówiono sposoby szacowania czasu obsługi granicznej. 
Wprowadzono współczynniki okre�laj�ce wpływ poszczególnych składowych na całkowity czas obsługi 
transportowej. Wykonano obliczenia symulacyjne wpływu czasu obsługi granicznej na czas obsługi 
transportowej dla 6 charakterystycznych tras europejskich ze wzgl�du na ich długo��. 

WPROWADZENIE 
Pod poj�ciem ła�cucha dostaw nale�y rozumie� całokształt działa� ludzkich zwi�zanych z 

zapewnieniem przepływu od pierwotnego producenta do odbiorcy finalnego surowców, 
półwyrobów, prefabrykatów i produktów finalnych [4]. W ła�cuchu dostaw wyró�nia si� trzy 
główne strumienie: 
– strumie� produktów, 
– strumie� informacji, 
– strumie� �rodków finansowych [3]. 

Integraln� cz��ci� ła�cucha dostaw jest proces logistyczny, którego istotn� cz��ci� jest 
obsługa transportowa. 

W poni�szej pracy przedstawiono zagadnienia zwi�zane z obsług� transportow�
przedsi�biorstw prowadz�cych swoj� działalno�� na terenach zrzeszonych w Unii 
Europejskiej oraz w innych krajach. Polska ze wzgl�du na swoje poło�enie geograficzne jest 
zainteresowana wymian� handlow� głównie trzema krajami, które nie s� członkami Unii 
Europejskiej a mianowicie Rosj�, Białorusi� i Ukraina. Kraje te znajduj� si� na przedłu�eniu 
trzech korytarzy transportowych przechodz�cych przez Polsk� z zachodu na wschód i s� b�d�
odbiorcami finalnymi, b�d� krajami tranzytowymi dla ładunków z Europy. Ponadto ze 
wzgl�du na geograficzne poło�enie istnieje naturalna d��no�� do lokowania na terenach 
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Polski zarówno zakładów produkcyjnych, jak i centrów logistycznych nakierowanych na 
wschód. 

Głównym zadaniem obsługi transportowej jest pewno��, terminowo�� i jako�� dostaw. W 
pracy podj�to prób� oszacowania wpływu zewn�trznych granic Unii Europejskiej na 
realizacj� obsługi transportowej. Zwrócono szczególn� uwag� na terminowo�� dostaw, które 
mog� by� zaburzone wskutek działalno�ci przej�� granicznych. 

Przyj�to zało�enie, �e głównym miernikiem efektywno�ci obsługi transportowej b�dzie 
czas jej trwania. Dlatego wydzielono trzy grupy czasów podstawowych:  
1. czas załadunku i rozładunku pojazdu, 
2. czas przejazdu, 
3. czas wynikaj�cy z zaburze� losowych obsługi transportowej. 

W artykule poddano analizie głównie czas wynikaj�cy z zaburze� losowych obsługi 
transportowej spowodowany czasem przekraczania granicy. 

1. POLSKIE ZEWN�TRZNE GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ 
W Polsce długo�� granicy pa�stwowej wynosi 3 511,52 [km], w tym jest 439,74 [km] 

granicy morskiej. Granice zewn�trzne Unii Europejskiej znajduj�ce si� na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej mo�na podzieli� wg rodzaju przej�cia granicznego w nast�puj�cy 
sposób: 
- przej�cia lotnicze – 19, 
- przej�cia morskie – 18, 
- przej�cia drogowe – 17, 
- przej�cia kolejowe – 14, 
- przej�cia rzeczne – 1. 

Zewn�trzn� granic� l�dow� Unii Europejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi� granice z Federacj� Rosyjsk�, z Republik� Białorusi oraz z Ukrain�. Długo��
granicy polsko-rosyjskiej to 209,83 [km] i na tym odcinku zlokalizowanych jest 7 przej��
granicznych. Granica polsko-białoruska ma długo�� 418,24 [km], jest na niej 13 przej��
granicznych w tym jedno sezonowe-rzeczne. Długo�� granicy polsko-ukrai�skiej to 535,18 
[km], na tym odcinku znajduje si� 12 przej�� granicznych [2]. W tablicy 1 przedstawiono 
szczegółowy wykaz l�dowych przej�� granicznych stanowi�cych zewn�trzn� granic� Unii 
Europejskiej zlokalizowanych na tereni Polski. 

Zgodnie z ustaleniami II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie ustalono, 
i� przez terytorium Polski z zachodu na wschód b�d� przebiegały trzy korytarze transportowe, 
b�d� one obsługiwane przez polskie przej�cia graniczne. Dlatego te� nale�y przyj��, i�
wydajno�� infrastruktury tych przej�� b�dzie miała wpływ na efektywno�� obsługi 
transportowej ła�cucha logistycznego obsługuj�cego znaczn� cz��� poł�cze� gospodarczych 
mi�dzy Uni� Europejsk� a krajami Wschodu i Południa Europy [1]. 

W niniejszym artykule podj�to prób� oszacowania wpływu wydajno�ci przej��
granicznych na czas całkowitej obsługi transportowej. Ze wzgl�du na długo�� granicy oraz 
liczb� przej�� granicznych do analizy przyj�to cz��� polskiej zewn�trznej granicy UE tzn. 
granic� mi�dzy Polsk� a Ukrain�. 

Na polsko-ukrai�skiej granicy zlokalizowanych jest 6 przej�� drogowych oraz 6 przej��
kolejowych. Ruch towarowy odbywa si� na 9 przej�ciach granicznych. Rozpatrzono ruch 
towarowy obsługiwany przez pojazdy samochodowe przez 5 przej�� granicznych. Przej�cia 
graniczne pracuj� przez cał� dob� w systemie dwuzmianowym. 

Przej�cie graniczne Hrebenne posiada ł�cznie 28 pasów ruchu po stronie ukrai�skiej oraz 
16 pasów po stronie polskiej. Wg danych „Derzavnoji Prykordonnoji Sluzby Ukrainy” dla 
samochodów ci��arowych zaprojektowana przepustowo�� wynosi 250 pojazdów a faktyczna 
przepustowo�� – 260. 
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Przej�cie drogowe Korczowa-Krakowiec to 21 pasów ruchu po stronie polskiej oraz 20 po 
stronie ukrai�skiej. Dla samochodów ci��arowych po stronie polskiej wydzielonych jest po 5 
pasów ruchu zarówno na wjazd do RP jak i na wyjazd z RP. Przepustowo�� projektowa i 
faktyczna przej�cia Krakowiec wynosi 500 pojazdów. 

Dla przej�cia drogowego w Dorohusku zaprojektowana przepustowo�� samochodów 
ci��arowych wynosi od 150 do 200 pojazdów. Ukrai�skie słu�by graniczne podaj�
informacj�, �e przepustowo�� faktyczna wynosi od 500 do 600 pojazdów. Liczba pasów 
ruchu na Ukrainie wynosi 14, w Polsce - 23 [6]. 

Tab. 1. Wykaz przej�� granicznych 

NAZWA GRANICA 1. RODZAJ 
PRZEJ�CIA RODZAJ RUCHU 

Białowie�a-Piererow Białoru� Drogowe osobowy 
Bobrowniki-Bierestowica Białoru� Drogowe osobowy, towarowy 
Czeremcha-Wysokolitowsk Białoru� Kolejowe osobowy, towarowy 
Kukuryki-Kozłowiczy Białoru� Drogowe towarowy 
Ku�nica-Bruzgi Białoru� Drogowe osobowy, towarowy 
Ku�nica-Grodno Białoru� Kolejowe osobowy, towarowy 
Połowce-Pieszczatka Białoru� Drogowe osobowy 
Rudawka-Lesnaja Białoru� Rzeczne osobowy 
Siemianówka-Swisłocz Białoru� Kolejowe towarowy 
Sławatycze-Domaczewo Białoru� Drogowe osobowy 
Terespol-Brze�� Białoru� Drogowe osobowy, towarowy 
Terespol-Brze�� Białoru� Kolejowe osobowy, towarowy 
Zubki-Bierestowica Białoru� Kolejowe towarowy 
Bezledy-Bagrationowsk Federacja Rosyjska Drogowe osobowy, towarowy 
Braniewo-Mamonowo Federacja Rosyjska Kolejowe osobowy, towarowy 
Głomno-Bagrationowsk Federacja Rosyjska Kolejowe towarowy 
Gołdap-Gusiew Federacja Rosyjska Drogowe osobowy, towarowy 
Gronowo-Mamonowo Federacja Rosyjska Drogowe osobowy, towarowy 
Grzechotki-Mamonowo II Federacja Rosyjska Drogowe osobowy, towarowy 
Skandawa-	eleznodoro�nyj Federacja Rosyjska Kolejowe towarowy 
Dorohusk-Jagodzin Ukraina Drogowe osobowy, towarowy
Dorohusk-Jagodzin Ukraina Kolejowe osobowy, towarowy 
Hrebenne-Rawa Ruska Ukraina Drogowe osobowy, towarowy 
Hrebenne-Rawa Ruska Ukraina Kolejowe osobowy 
Hrubieszów-Włodzimierz W. Ukraina Kolejowe osobowy, towarowy 
Korczowa-Krakowiec Ukraina Drogowe osobowy, towarowy 
Kro�cienko-Chyrów Ukraina Kolejowe osobowy 
Kro�cienko-Smolnica Ukraina Drogowe osobowy, towarowy 
Medyka-Szegini Ukraina Drogowe osobowy, towarowy 
Przemy�l-Mo�ciska Ukraina Kolejowe osobowy, towarowy 
Werchrata-Rawa Ruska Ukraina Kolejowe towarowy 
Zosin-Ustiług Ukraina Drogowe osobowy 


ródło: Opracowanie własne 
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 Przej�cie drogowe w Medyce posiada po dwa stanowiska odpraw dla samochodów 
ci��arowych na kierunku wjazdowym oraz wyjazdowym. Po stronie ukrai�skiej znajduje si�
ł�cznie 15 pasów ruchu, faktyczna przepustowo�� przej�cia wynosi 200 pojazdów a 
projektowa 120. 

W gminie Ustrzyki Dolne zlokalizowane jest przej�cie graniczne Kro�cienko-Smolnica. 
Na tym przej�ciu prowadzone s� wspólne kontrole polskich i ukrai�skich słu�b celnych i 
granicznych. Ł�czna liczba pasów ruchu wynosi 11, 2 pasy odprawy granicznej s�
wyznaczone do obsługi samochodów ci��arowych (po jednym pasie na kierunku wjazdowym 
i wyjazdowym) [5]. 

Prace modernizacyjne współfinansowane prze UE na polskich i ukrai�skich  przej�ciach 
granicznych s� uko�czone lub w trakcie realizacji. Tylko jedno przej�cie graniczne ma 
wspóln� odpraw� i jest w cało�ci zlokalizowane na terytorium RP. Pozostałe przej�cia maj�
odpraw�  podwójn� w układzie: przej�cie nr 1 – terytorium oddzielaj�ce – przej�cie nr 2. Na 
rys.1 przedstawiono typowy układ podwójnego przej�cia granicznego. 

Rys. 1. Widok przej�cia granicznego Korczowa-Krakowiec [6]

W ostatnich latach mo�na zaobserwowa� rosn�c� tendencj� przekrocze� granicy 
zewn�trznej UE zarówno w ruchu osobowym jak i ruchu towarowym. Liczba przekrocze�
granicy przez pojazdy ci��arowe została zamieszczona w tablicy 2. 

Tab. 2. Liczba przekrocze� granicy w ruchu towarowym na granicy polsko-ukrai�skiej 

Kraj Rok 
Transport samochodowy 

Wjazd do RP 
[liczba pojazdów] 

Wyjazd z RP 
[liczba pojazdów] 

Tranzyt 
[liczba pojazdów] 

- Ukraina
2009 271 961 287 422 18 142 
2010 325 959 353 397 22 220 
2011 335 817 392 834 21 940 

�ródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z danych statystycznych obserwowany jest wzrost liczby przekrocze� od kilku 
do kilkunastu procent rocznie. Powoduje to stałe wydłu�anie czasu oczekiwania na odpraw� a 
co za tym idzie wydłu�enie całkowitego czasu obsługi transportowej. Sytuacja ta w 
najbli�szym czasie nie ulegnie radykalnej poprawie ze wzgl�du na planowany zbyt mały 
przyrost przej�� granicznych. 
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2. WPŁYW WYDARZE� LOSOWYCH NA CZAS OBSŁUGI 
TRANSPORTOWEJ 

Proces obsługi transportowej jest procesem składaj�cym si� z kilku podstawowych 
składowych czasów realizacji. W dotychczasowej praktyce obliczeniowej przyjmowano 
najcz��ciej zało�enie, �e model nie podlega zakłóceniom losowym. Jednak�e praktyka 
wykazuje, i� istniej� dwie grupy zakłóce� wpływaj�cych znacz�co na czas obsługi 
transportowej: 
– grupa pierwsza to zakłócenia zwi�zane z przejazdem pojazdu na trasie (s� to zakłócenia 

wynikaj�ce z nast�puj�cych przyczyn: awaria pojazdu, warunki pogodowe, zatory 
drogowe, kontrole drogowe, prace drogowe itp.); 

– grupa druga to przestoje zwi�zane z pokonywaniem granicy pa�stwowej.  
Poni�ej przedstawiono główne składowe czasu obsługi transportowej. 
Czas załadunku – zT  - składa si� z nast�puj�cych składowych: 

– czas oczekiwania na załadunek – ozT , 
– czas załadunku – zmT . 

zmozz TTT +=                                                            (1) 
Rzeczywisty czas przejazdu – pT  – składa si� z nast�puj�cych czasów: 

– czas jazdy – jrT , 
– czas odpoczynku – joT . 

jojrp TTT +=                                                            (2) 
Wydarzenia losowe – wT  - składa si� z sumy poszczególnych czasów wydarze�

losowych napotkanych podczas obsługi transportowej:

�
=

=
n

i
wiw TT

1

                                                           (3) 

gdzie: 
i  - numer wydarzenia losowego, ni ,...,2,1= . 

Czas odprawy granicznej – gT  –  składa si� z dwóch zasadniczych elementów:  
– z czasu obsługi na pierwszym przej�ciu granicznym (np. polskim przej�ciu granicznym) - 

1gT , 
– z czasu obsługi na drugim przej�ciu granicznym (np. na przej�ciu granicznym kraju 

s�siedniego) - 2gT . 

21 ggg TTT +=                                                            (4) 
Nale�y pami�ta�, �e oba te czasy mog� si� znacznie ró�ni� ze wzgl�du na specyfik�

przepisów granicznych obowi�zuj�cych w krajach b�d�cych s�siadami Polski. 
Czas obsługi na pierwszym przej�ciu granicznym - 1gT - obejmuje nast�puj�ce składowe: 

– czas oczekiwania przed przej�ciem – 1gopT , 
– czas oczekiwania na przej�ciu – 1gonpT , 
– czas obsługi granicznej – 1gogT , 
– czas obsługi celnej – 1gocT . 

11111 gocgoggonpgopg TTTTT +++=                                           (5) 
Czas obsługi na drugim przej�ciu granicznym - 2gT - to: 
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– czas oczekiwania pomi�dzy przej�ciami – 2/1gompT , 
– czas oczekiwania na drugim przej�ciu granicznym – 2gonpT , 
– czas obsługi granicznej – 2gogT , 
– czas obsługi celnej – 2gocT , 
– czas opuszczenia przej�cia granicznego – 2gopT . 

22222/12 gopgocgoggonpgompg TTTTTT ++++=                                     (6) 

Czas rozładunku – rT  – składa si� z nast�puj�cych składowych: 
– czas oczekiwania na rozładunek - orT , 
– czas rozładunku - rmT . 

rmorr TTT +=                                                          (7) 
Całkowity czas obsługi transportowej wynosi: 

rgwpzc TTTTTT ++++=                                               (8) 

3. METODY OKRE�LANIA CZASU OBSŁUGI GRANICZNEJ 
Istnieje mo�liwo�� oszacowania czasu obsługi granicznej w oparciu o zało�enia 

teoretyczne zwi�zane z przepustowo�ci� projektow� przej�cia granicznego lub te�
oszacowanie rzeczywistego czasu oczekiwania w oparciu o badania kierowców. Nale�y przy 
tym pami�ta�, �e czas obsługi granicznej jest czasem zmiennym i wpływa na niego szereg 
czynników. 

Czynnikiem pierwszym jest projektowa przepustowo�� przej�cia granicznego, czynnikiem 
drugim jest rzeczywista obsada personalna zarówno stra�y granicznej jak i słu�by celnej.  
Czynnikiem trzecim jest teoretyczna wydajno�� osobowa obsługi zało�ona dla stra�y 
granicznej i słu�by celnej. Czynnikiem czwartym jest rzeczywista wydajno�� osobowa 
pracowników stra�y granicznej i pracowników słu�by celnej. Czynnikiem pi�tym jest termin 
przekraczania granicy (okresy przed�wi�teczne, pora roku, pora dnia itd.). 

Istniej� trzy metody oceny rzeczywistego czasu obsługi granicznej. Metoda pierwsza jest 
oparta o teoretyczn� przepustowo�� przej�cia granicznego i liczebno�� pojazdów 
znajduj�cych si� przed przej�ciem granicznym. Metoda druga pozwala na dokładniejsze 
okre�lenie czasu obsługi granicznej i oparta jest o teori� kolejkow�. Metoda trzecia jest to 
metoda ankietowa polegaj�ca na rzeczywistym pomiarze czasów pobranym od kierowców 
korzystaj�cych w danym dniu z danego przej�cia granicznego. 

Wyszczególnione metody s� trudne do zastosowania przy planowaniu czasu obsługi 
transportowej, jednak�e wydaje si� celowe uwzgl�dnienie u�rednionych czasów obsługi 
granicznej w okre�leniu ich wpływu na całkowity czas obsługi a  w efekcie na terminowo��
dostaw. 

4. WPŁYW CZASU OBSŁUGI GRANICZNEJ 
W celu okre�lenia wpływu czasu obsługi granicznej na całkowity czas obsługi 

transportowej przyj�to nast�puj�ce zało�enia: 
1. Uwzgl�dniono sumaryczny czas załadunku i rozładunku i przyj�to jako warto�� stał�. 
2. Czas przejazdu nie przekracza 1 tygodnia i składa si� z nast�puj�cych po sobie czasów 

jazdy i odpoczynku. 
3. Nie wyst�piły �adne wydarzenia losowe w czasie jazdy. 
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4. Czas obsługi granicznej oszacowano w oparciu o dane historyczne dla wybranego 
przej�cia granicznego. 

Wprowadzono współczynniki pozwalaj�ce na okre�lenie wpływu poszczególnych 
elementów czasu obsługi na całkowity czas obsługi transportowej. 
a) Współczynnik czasu załadunku i rozładunku - zrW : 

c

rz
zr T

TTW +
=                                                   (9) 

b) Współczynnik czasu przejazdu - pW : 

c

p
p T

T
W =                                                           (10) 

c) Współczynnik zdarze� losowych - lW : 

c

w
l T

T
W =                                                            (11) 

d) Współczynnik czasu obsługi granicznej - gW : 

c

g
g T

T
W =                                                             (12) 

Dotychczasowa praktyka wykazuje, i� współczynniki zrW  oraz pW  s� łatwe do okre�lenia 
i zale�� głównie od sprawno�ci organizatora procesu przewozowego. Współczynnik lW  jest 
całkowicie przypadkowy i niezale�ny od wysiłków organizatora przewozu ani administracji 
transportowej. Natomiast współczynnik gW  mo�e mie� bardzo du�y wpływ na czas całkowity 
obsługi transportowej i jest zale�ny tylko i wył�cznie od sprawno�ci administracji 
pa�stwowej w tym słu�b granicznych i celnych. Poni�ej przedstawiono wpływ czasu obsługi 
granicznej na całkowity czas obsługi transportowej dla 6 tras europejskich z uwzgl�dnieniem 
granicy. Trasy dobrano w ten sposób aby była zró�nicowana ich długo�� i s� one nast�puj�ce: 
1. Lizbona – Lwów – 3700 [km]; 
2. Pary� – Lwów – 1950 [km]; 
3. Hamburg – Lwów – 1250 [km]; 
4. Gda�sk – Lwów – 750 [km] 
5. Warszawa – Lwów – 390 [km]; 
6. Lublin – Lwów – 220 [km]. 

Przyj�to czasy obsługi granicznej do 72 godzin. 
Na rys. 2 przedstawiono wykres wpływu czasu obsługi granicznej na warto��

współczynnika gW  dla zało�onych tras przejazdu. 
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Rys. 2. Wpływ czasu obsługi granicznej na warto�� współczynnika gW

Na rys. 3 przedstawiono zale�no�� współczynnika gW  oraz długo�ci tras przejazdu dla 4 
charakterystycznych czasów obsługi granicznej: 2 [h], 24[h], 48 [h] oraz 72 [h]. 

Rys. 3. Zale�no�� współczynnika gW  od długo�ci tras 
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PODSUMOWANIE 
Jednym z podstawowych mierników prawidłowego funkcjonowania ła�cucha dostaw jest 

poziom zadowolenia klienta wynikaj�cy m.in. z trzech podstawowych parametrów: jako�ci 
dostaw, pewno�ci dostaw oraz terminowo�ci dostaw. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie 
globalizacji ła�cuchów dostaw. Jednym z wa�niejszych elementów ła�cucha dostaw jest 
obsługa transportowa, która mo�e przebiega� sprawnie b�d� by� zaburzana przez czynniki 
losowe. Jednym z takich czynników wpływaj�cych powa�nie na zaburzenie ła�cucha dostaw 
s� przej�cia graniczne zewn�trznej granicy UE. Istotnym parametrem okre�laj�cym 
efektywno�� obsługi transportowej jest czas obsługi granicznej ładunków. Czasy te s� do��
znaczne i mog� przyjmowa� warto�ci od kilku do kilkudziesi�ciu godzin, co znacz�co 
wpływa na całkowity czas obsługi transportowej a tak�e na terminowo��, pewno�� i jako��
dostaw. 

Przedstawione w pracy obliczenia i wprowadzone współczynniki czasowe obsługi 
wykazuj�, i� czas obsługi granicznej zawsze wpływa negatywnie na całkowity czas obsługi 
transportowej, a jego wpływ jest uzale�niony od długo�ci trasy. Im krótsza trasa tym wpływ 
ten gwałtownie ro�nie. Ma to bardzo du�y wpływ na obsług� transportow� realizowan� z 
terenów Polski. Czasy obsługi granicznej s� bardzo trudne do zaplanowania w procesie 
planowania obsługi transportowej ze wzgl�du na losowy charakter ich wyst�powania. Dlatego 
te� konieczne jest opracowanie skutecznej metody prognozowania czasów obsługi granicznej 
z uwzgl�dnieniem terminu przejazdu oraz pory dnia. Długofalowe rozwi�zanie zwi�zane jest 
z działaniami na szczeblu UE, tzn. budowa nowych przej�� granicznych oraz 
doprowadzeniem do wspólnych odpraw granicznych, co znacznie skróci czas obsługi 
granicznej. Ze strony polskiej powinny by� podj�te działania organizacyjne zapewniaj�ce 
zawsze pełn� obsad� stanowisk oraz wysok� wydajno�� zatrudnionych pracowników stra�y 
granicznej i słu�by celnej. 
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF EFFICIENCY 
BORDER CROSSINGS INFRASTRUCTURE ON 
EFFECTIVENESS OF TRANSPORT SERVICE 
ON EXAMPLE THE EXTERNAL BORDER OF 

THE EUROPEAN UNION  

Abstract 
The article presents the issues of the impact of border crossings at the external border of the 

European Union on the efficiency of the transport service. The article characterizes the external 
border of the European Union located on Polish territory. Infrastructure are discussed in terms of the 
capacity of border crossings. border traffic data are presented and the main times affecting the 
performance of transport service time. Discusses how to estimate service time at the border. 
Introduced coefficients determining the impact of the component times on the overall transport service 
time. Were performed simulation calculations influence of border service time for the time of transport 
service for 6 typical European routes on account of their length. 
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