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1.1. Planowanie przewozów 

 

Proces planowania procesów transportowych jest jednym z najistotniejszych zadań w 

firmie transportowej. Jego właściwa organizacja zapewnia określonemu przedsiębiorstwu 

możliwość osiągania oczekiwanych zysków, a także stwarza szansę dalszego rozwoju. Zyski 

przedsiębiorstwa transportowego powstają dzięki spełnieniu oczekiwań klientów, a więc 

zaspokojeniu ich popytu na usługi przewozowe. Im lepiej będą zorganizowane procesy 

przewozowe, tym bardziej będą usatysfakcjonowani klienci, co zagwarantuje większy zysk 

uzyskiwany przez firmę. 

Procesy transportowe muszą być tak organizowane, by zrealizować wszystkie zlecenia 

transportowe. Jednak należy pamiętać, że w trakcie planowania procesów transportowych 

należy minimalizować koszty, które ponosi firma transportowa. W związku z tym 

organizowanie transportu jest bardzo trudne, ponieważ należy połączyć oczekiwania klientów 

z celami firmy transportowej. W trakcie organizowania procesów przewozowych 

najważniejsze są: 

 Odpowiednie dobranie pojazdu oraz kierowcy w celu zrealizowania określonego 

zadania przewozowego; 

 Wyznaczenie najkorzystniejszej trasy przewozu towarów albo ludzi z punktu A do 

punktu B. 

Organizowanie procesów przewozowych jest proste, jeżeli w firmie jest jeden albo dwa 

pojazdy, a także klika zleceń w ciągu tygodnia. Jednak sytuacja znacznie bardziej się 

komplikuje, jeżeli firma zaczyna się rozrastać i jest w niej coraz więcej środków transportu. 

Wtedy planowanie tras oraz przydział pojazdu do obsługi określonego zlecenia transportowego 

staje się bardzo czasochłonne oraz skomplikowane. W związku z tym w literaturze przedmiotu 

można odnaleźć szereg metod, które mają na celu wsparcie procesów planowania przewozów. 

Występuje metoda, która umożliwia odpowiednie dobrani pojazdu i/albo kierowcy do 

realizowania określonego zadania przewozowego. Niezwykle pomocne w przydzielaniu 

pracowników do zadań transportowych albo pojazdów są metody matematyczne. Optymalny 

przydział między ofertami a kandydatami dokonuje się w wyniku maksymalizacji albo 

minimalizacji danej funkcji celu, skonstruowanej jako miara efektywności przydziału. W 

związku z tym należy tak dobrać pojazd do realizacji określonego zadania, by osiągnąć jak 

największy zysk, lecz równocześnie zagwarantować właściwą jakość świadczonej usługi. W 

metodzie tej mierzona jest efektywność dla konkretnego przykładu. Miary, takie jak koszt albo 
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czas są minimalizowane, natomiast zysk jest maksymalizowany. Istotą metody przydziału jest 

generalna zasada, zgodnie z którą tylko jeden pojazd i/albo kierowca jest przydzielony do 

każdej z praca oraz każda z prac ma przydzielonego tylko jednego pracownika. Zakładając 

minimalizację kosztów problem przydziału może zostać zapisany następującą zależnością:1 

Koszt = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛 

Gdzie zmienne decyzyjne przyjmują postać: 

𝑥𝑖𝑗 = {
1 𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑖 − 𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑜𝑛𝑦 𝑑𝑜 𝑗 − 𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎

0 𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖𝑤𝑛𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘𝑢
 

cij – jednostkowy koszt realizacji j-tego zadania przez i-tego pracownika, i = 1,2, …, m; j = 1,2, 

…, n 

m – zbiór pracowników 

n – zbiór zadań do wykonania 

 W celu rozwiązania metody przydziału można posługiwać się opracowanym 

algorytmem (algorytmem węgierskim). Algorytm metody przydziału jest następujący: 

1. Skonstruować tablicę przydziału, która zawiera koszty dowolnego przydziału (albo inny 

wskaźnik efektywności); 

2. Znaleźć najmniejszą wartość w każdym wierszu, a potem odjąć ją od każdego z 

elementów w tym wierszu (w przypadku zadań minimalizujących). W przypadku zadań 

maksymalizujących określony parametr, z tablicy należy odnaleźć wartość największą 

oraz od niej odjąć każdy element macierzy. 

3. Znaleźć najmniejszą wartość w każdej kolumnie, a potem odjąć ją od każdego z 

elementów w tej kolumnie. 

4. Dokonać analizy macierzy powstałej w kroku trzecim. Narysować minimalną liczbę 

linię przechodzących przez wszystkie „zera” w macierzy. 

5. Ocenić ile powstało linii w kroku czwartym. Jeżeli macierz ma wymiar n x n oraz jeśli 

minimalna liczba w kroku czwartym wynosi dokładnie n wtedy można przeprowadzić 

przydział optymalny. Jeżeli minimalna liczba wykorzystanych w kroku czwartym linii 

jest mniejsza aniżeli n należy przystąpić do kolejnego kroku. 

6. Dokonać ponownej analizy tablicy, która powstała w kroku czwartym. Znaleźć 

najmniejszą linię w tablicy, przez którą nie przechodzi żadna linia: 

a) Odjąć liczbę od każdej innej liczby, przez którą nie przechodzi żadna linia; 

b) Dodać liczbę do każdej liczby, przez którą przechodzą dwie linie; 

                                                 
1 M. Wasiak, Uwarunkowania projektowania długodystansowych przewozów ładunków transportem 

samochodowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 97/2013 s. 531 – 543. 
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c) Pozostałe liczby pozostawić niezmienione; 

7. Krok szósty utworzył nową tablicę. Należy teraz powrócić do kroku czwartego oraz 

zastosować go do nowo powstałej tablicy. Ostatecznie uzyskuje się tablicę, dla której 

krok piąty gwarantuje optymalne rozwiązanie. 

Po przydzieleniu pojazdu do realizowania określonego zadania należy wyznaczyć 

najlepsze trasy przewozu. Za metodę można przyjąć metodę wyznaczenia trasy najkrótszej. 

Przez zapoznaniem się z tą metodą należy przybliżyć kilka podstawowych pojęć, związanych 

ze sferą problemów sieciowych. Sieć jest to połączenie wielu punktów o różnej lokalizacji. 

Natomiast punkt sieci jest to punkt sieci, który charakteryzuje się określonymi parametrami, 

np. wielkością popytu albo podaży, liczbą pojazdów, współrzędnymi geograficznymi. Z kolei 

gałąź jest to odcinek, który łączy dwa sąsiednie węzły. Odcinek ten charakteryzuje się 

przepustowością, kongestią ruchu, wielkością przewozów oraz długością. Gałęzie oraz sieci 

mogą mieć niekreślone albo określone kierunku no. Przepływów. Wówczas występują grafy 

(sieci) skierowane albo niekierowane. Jeżeli nastąpi połączenie ze sobą kliku gałęzi, wówczas 

można mówić o drodze.2 

Problem najkrótszej ścieżki przez sieć stanowi typowy problem, z którym codziennie 

spotykają się osoby odpowiedzialne za organizowanie procesów transportowych. Problem ten 

dotyczy wyznaczenia drogi z punktu nadania do punktu odbioru tak, by: 

 Zminimalizować długość drogi; 

 Zminimalizować czas; 

 Zminimalizować koszty. 

Do rozwiązania problemu najkrótszej ścieżki z punku nadania A1 do punktu odbioru 

B1 można wykorzystać następujący algorytm: 

 Wyznaczyć odległości (albo inne parametry) między poszczególnymi punktami sieci; 

 Znaleźć węzeł najbliższy punktowi nadania A1; 

 Znaleźć drugi najbliższy węzeł w odniesieniu do punktu nadania A1; 

 Znaleźć kolejne najbliższe węzły w stosunku do A1; 

 Za każdym razem należy skreślić gałąź sieci należącą na najkrótszej ścieżce z 

wcześniejszego wierzchołka do następnego-najbliższego wierzchołka, który został 

właśnie zidentyfikowany. 

                                                 
2 W. Drewek, Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych według międzynarodowej 

konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR), Logistyka nr 5/2012, s. 26 – 32. 
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Następnym problemem w trakcie planowania trasy jest maksymalny przepływ przez 

sieć. Problem ten umożliwia zidentyfikowanie maksymalnego przepływu strumienia w sieci, 

który może przejść od punktu nadania do punktu odbioru, w ustalonym czasie. Przykładem 

przepływu strumienia może być liczba pasażerów, którzy podróżują w określonym czasie na 

określonej linii albo liczba pojazdów, które pokonują dany odcinek w ustalonym czasie. W 

projekcie sieci transportowe określane są maksymalne przepustowości określonych gałęzi sieci, 

a więc górne granice przepływu w określonym kierunku w danym czasie. Przepustowości są 

uzależnione od wielu czynników m.in. liczby pasów ruchu, ewentualnych prac drogowych, 

aktualnego stanu nawierzchni. Przepustowości muszą być tak projektowane, by zagwarantować 

swobodny przejazd pojazdów przy maksymalnym natężeniu ruchu.3 Maksymalny przepływ 

przez sieć stanowi sumę przepływów dopuszczalnych, a więc takich, które mogą być 

skierowane przez określoną sieć alternatywnymi ścieżkami z punktu nadania do punktu 

odbioru. W trakcie analizy przepływów obowiązuje zasada równoważności przepływów, tzn. 

przepływ, który wpływa do węzła sieci jest równy przepływowi, który wypływa z tego węzła. 

Rozwiązują problem maksymalnych przepływów przez sieć można wykorzystać następujący 

algorytm: 

1. Założyć wstępnie, iż do żadnej gałęzi sieci nie przypisano żadnego przepływu; 

2. Znaleźć dowolną drogę z punktu nadania do punktu odbioru, dla której minimalna 

przepustowość gałęzi jest większa od zera; 

3. Znaleźć najmniejszą przepustowość na drodze (w kierunku przepływu) T. Potem 

przepływ T należy przypisać do wszystkich gałęzi na drodze. 

4. Zredukować wszystkie przepustowości na drodze w kierunku przepływu o wartość T. 

5. Powiększyć wszystkie przepustowości na drodze w kierunku przeciwnym; 

6. Powrócić do korku 2; 

7. Maksymalny przepływ stanowi sumę wszystkich przepływów T, które zostały 

przypisane w trakcie wykonywania kroku 3. 

 

                                                 
3 Z. Tarapata, Zastosowanie metod wyznaczania przepływu w sieciach do planowania manewru wojsk, Biuletyn 

Instytutu Systemów Informatycznych nr 2/2008, s. 31 – 44. 


