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This work considers the dependence of linear navy reliability from intensity of 

ships’ handling. Here are also proposed some options, which can increase shedule’s 

stability. 
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В данной работе рассмотрена зависимость надежности расписаний 

линейного флота от интенсивности обработки судов. В ней также 

преложены некоторые варианты, способствующие повышению стабильности 

расписаний 
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Швидкість, з якою суда здійснюють завантаження і розвантаження, 

істотно впливає на термін виконання робіт і, отже, на потрібний розмір флоту. 

У даній статті також зазначається, що швидкість завантаження впливає і на 

надійність розкладів. Коли розклад нестійкий, може статися скупчення суден, 

що в свою чергу призводить до порушення частоти надання послуг, що 

надаються судами. Це суттєво впливає на середній рівень надійності всього 

ланцюга поставок. Якщо говорити про контейнерний флот, то для підтримки 

стабільності розкладів потрібна така швидкість завантаження суден, яка була б 

щонайменше в два рази вище інтенсивності надходження контейнерів в порт та 

їх скупчення на складських майданчиках. 

У багатьох літературних джерелах по судових і портових операціях 

розглядався широкий спектр аналітичних та імітаційних моделей, включаючи 

такі аспекти, як розклад роботи суден і причалів, вантажні плани, ефективність 



портового обладнання,  дострокова обробка транспортних засобів, зберігання 

на складських майданчиках, і інтермодальні транспортні системи. Тим не 

менш, незважаючи на те що багато аспектів судових і портових операцій 

широко обговорювалися в літературі, мало уваги було приділено фактору часу 

у вантажних операціях і їх ролі у підвищенні надійності лінійних розкладів. 

У даній статті розглядається стабільність лінійних розкладів, тобто 

судноплавних ліній, що надають постійні послуги на фіксованих маршрутах з 

конкретними портами і терміналами. Зрозуміло, що існує безліч причин, які 

здатні викликати відхилення в ході здійснення даного виду діяльності, проте в 

даній статті цікавить лише один, а саме: інтервал прибуття двох послідовних 

суден у заданий порт або термінал. 

Якщо припустити, що нема "провисань" в розкладі, збільшення інтервалу 

прибуття суден в першому порту призведе, в свою чергу, до збільшення 

інтервалів відправлення - які будуть тим більше чим більше інтервал прибуття 

суден у перший порт заходу. 

Аналогічний процес відбувається в наступних портах заходу, так що 

невелике збільшення інтервалу прибуття суден в першому порту заходу стає 

досить істотним, щоб порушити заплановані інтервали прибуття суден в 

останньому порту заходу і таким чином зірвати виконання розкладу. В цьому 

випадку, кожне наступне судно зіткнеться з такою ситуацією, що йому 

доведеться брати меншу кількість контейнерів на терміналі і таким чином 

витрачати менше часу в порту, ніж планувалося, а це означає, що він покине 

порт до закінчення призначеного часу і, таким чином зможе наздогнати головне 

судно. Якщо взяти до уваги дане явища і припустити, що суда не будуть 

обганяти один одного, то скупчення суден не відбудеться. Якщо розклад після 

будь-яких порушень буде відновлено в першому ж порту заходу, то в 

наступних портах заходу воно або зможе відновитися або не зможе. Як вже 

говорилося в цій статті, для того аби розклад міг стабілізуватися, швидкість, з 

якою контейнери можуть бути завантажені на судно повинна бути принаймні в 

два рази вище швидкості, з якою контейнери прибувають в кожен порт заходу. 



Якщо ця умова не виконується, то будь-яке відхилення в роботі лінійного 

флоту може безповоротньо порушити цілісність розкладу та дестабілізувати 

всю систему. 

В дійсності, час на шляху між портами завжди буде змінюватись. Тим не 

менш, очевидно, що стабільність розкладів в значній мірі залежить від 

швидкості завантаження і вивантаження. 

Навіть там, де розклади стабільні, інтервали прибуття суден на 

маршрутах слідування можуть істотно різнитися. Проте, темпи зростання 

інтервалів прибуття суден, можуть бути зменшені за рахунок прискорення 

швидкості, з якою контейнери будуть завантажуваитися і розвантажуватися. З 

чого можна зробити висновок про те, що продуктивність причальних кранів має 

важливе значення для стабільності лінійних розкладів.  
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