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Раціональні  схеми доставки  дрібнопартіонних вантажів  у  транспортній

системі міста Кременчук при доставці швидкопсувних вантажів з урахуванням

умов перевезень, особливостей роботи автомобільного транспорту при доставці

вантажів,  що  потребують  врахування  обмежень  по  вантажомісткості

транспортного засобу. 

Процес  перевезень  дрібнопартіонних  (швидкопсувних)   вантажів  у

транспортній  системі  з  центральним  навантажувальним  пунктом  в  міських

умовах експлуатації.

Закономірності  процесу  перевезень  дрібних  вантажів  у  розвізочно  -

збірній  транспортній  системі  з  центральним  навантажувальним  пунктом  в

Наведено  методику  поєднання  маршрутів,  а  також  за  допомогою  методики

Веліканова Д. П. був обраний найбільш ефективний транспортний засіб.

Проведений розрахунок комерційної ефективності проекту.  

КЛЮЧОВІ  СЛОВА: дрібнопартіонні  вантажі,  швидкопсувний  вантаж,

суміщений маршрут, математичні моделі, додатковий час, заявки. 


