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Giriş. 

Nəqliyyat xalq təsərrüfatının ən mühüm və geniş sahələrindən olub,insan əməyinin yüngül-

ləşdirilməsində və əmək mədəniyyətinin yüksəldilməsində onun xidmətləri çox böyük-

dür.Elmi-texniki yeniliklərdən nəqliyyatın inkişafında geniş istifadə olunur.Nəqliyyatın 5 növü 

vardır: 

-su nəqliyyatı; 

-dəmiryol nəqliyyatı; 

-avtomobil nəqliyyatı; 

-hava nəqliyyatı; 

-boru kəməri nəqliyyatı. 

Bu nəqliyyat növləri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar.İnzibati təsərrüfat əhəmiyyətindən asılı 

olmayaraq bütün növlərdən olan nəqliyyat vasitələri bir-birinin işinə ciddi təsir göstə-rir.Ona 

görə də bütün nəqliyyat növlərinə vahid nəqliyyat sistemi kimi baxmaq daha məqsə-dəuyğun 

sayılır. 

   Avtomobil nəqliyyatı vahid nəqliyyat sistemində(VNS-də) ən mühüm və özünəməxsus 

nəqliyyat növü sayılır.Bu avtomobil nəqliyyatının yüksək manevretmə qabiliyyətinin, 

yolsuzluq şəraitində hərəkət edə bilmə xüsusiyyəti,yükləri və sərnişinləri qapıdan-qapıya çatdıra 

bilməsi və s.ilə izah olunur. 

   Avtomobil nəqliyyatının digər nəqliyyat növlərindən fərqi odur ki,bu nəqliyyat növü digər 

nəqliyyatlarla daha çox qarşılıqlı əlaqədə olur.Ona görə də avtomobil nəqliyyatı ilə daşınan 

yükün həcmi bütün növ nəqliyyatlarla daşınan yük həcminin 80%-ə qədərini təşkil edir. 

  Avtomobil nəqliyyatı texniki qurğu,avadanlıqlar,tikililər və nəqliyyat vasitələrinin toplu- 

sundan ibarətdir. 

  Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinə (ANV) avtomobillər,dartqılar,qoşqu və yarımqoşqular 

daxildir.Bunlar avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibi (ANHT)  adlanır. 

  Avtomobil daşımaları özündə 2 növ daşımanı birləşdirir:yük daşımaları və sərnişin daşı-

maları. 

  Avtomobil nəqliyyatı inkişaf etdikcə daşımalar ildən-ilə daha uzaq məsafələrdə yerinə yetirilir 

və ona görə daşımalarda avtomobil nəqliyyatının əhəmiyyəti daha da artır. 

 

  

 

 

 

 



 

Nəqliyyat prosesləri haqqında əsas anlayışlar. 

Nəqliyyat bilavasitə maddi məhsul istehsal etməyən xidmət növünə aiddir.Nəqliyyat xid- 

məti dedikdə təkcə yük və sərnişinlərin yerdəyişməsi yox,həmçinin nəqliyyat prosesinin tərkib 

hissələrinə aid olmayıb,onun hazırlanması və yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan əməliyyatlar da 

başa düşülür. 

 Nəqliyyat xidmətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

- yük və sərnişinlərin daşınması 

- yükləmə-boşaltma işləri 

- nəqliyyat vasitələrinin hazırlanması 

- nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi 

- digər xidmətlər 

Nəqliyyat xidməti yük və sərnişinlərin vaxta və fəzaya görə yerdəyişməsi prosesi və bu 

fəaliyyəti ilə əlaqədar olan işlərin görülməsidir. 

   Nəqliyyata maddi istehsal və ya xidmət sahəsi kimi yanaşılmada ikili fikir mövcuddur ki, 

buna da səbəb onun yaratdığı məhsulun xüsusiyyətləridir. 

Nəqliyyat digər maddi istehsaı sahələri kimi istehsal dəyəri yaratsa da ,yeni maddi məhsul 

yaratmır.Nəqliyyatda istehsal dəyərini onun hərəkət tərkibinin daşıma qabiliyyəti yaradır.Da-

şıma qabiliyyəti hərəkət tərkibini sayı və xarakteristikasından,yolun uzunluğundan və 

vəziyyətindən,istehsal-texniki bazanın gücündən,sürücülərin peşəkarlığından və s. asılıdır. 

 Nəqliyyat sənayesinin istehsal prosesi dedikdə,yüklərin və sərnişinlərin yerinin dəyişdiril-məsi 

başa düşülür. 

Göründüyü kimi nəqliyyat sənayesinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.Bu özünəməxsusluq 

odur ki,nəqliyyat nə xammal,nə də yeni məhsul yaratmır,o məhsulun keyfiyyətini və ya 

kəmiyyətini dəyişmədən tələbatçıya çatdırır. 

 Nəqliyyatın məhsulu istehsal(minmə) yerindən ,istehlak(düşmə) yerinə çatdırılmış yüklərin 

(sərnişinlərin)tonlarla (sərnişinlərlə) miqdarıdır. 

Bu məhsul başqa istehsal məhsullarından bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. 

  1.Məhsulun toplanmaq və yığılıb-saxlanmaq üçün yararlı olmaması. 

  2.Qeyri-maddilik,yəni istehlakçı nəqliyyatın məhsulunun maddi obyekti kimi hiss etmir. 

  3.Ayrılmazlıq-xidmətlə onu yaradanın ayrılmasının qeyri-mümkünlüyü. 

  4.Fərqlilik-yerinə yetirənin eyni olmamasına baxmayaraq 2 eyni xidmətin olmaması. 

  5.Nəqliyyat məhsulunun istehsalı və istehlakının vaxta görə üst-üstə düşməsi. 

  6.Vaxta görə qeyri-müntəzəmlik. 

Nəqliyyat sənayesinin məhsulları öz istehlak yerlərinə çatdırılana qədər tam istehlak dəyə-rinə 

malik olmurlar.Xammal,yarım-fabrikant,hazır məhsul,ya da təkrar istehsal prosesində iş-tirak 

edən digər məhsullar istehsal və ya təkrar istehsal yerlərinə çatdırılmaq üçün müəyyən qədər də 

olsa nəqliyyat məhsulu kimi çıxış etməyə məcbur olurlar. 

 Əgər yük istehlak yerinə çatdırılmayıbsa onda yerdəyişməyə sərf olunan həm HT,həm də əmək 

səmərəsiz istifadə olunmuşdur.Belə nəqliyyat prosesinin nəticəsində ya heçbir faydalı məhsul 

yaradılmamış,ya da əgər yük aralıq məntəqəyə çatdırılmışsa onda yarımfabrikat yara-dılmışdır. 



   Yük və sərnişinlərin yerdəyişməsinin həm nəqliyyatın istehsal prosesi həm də məhsulu kimi 

qəbul olunduğu təqdirdə yükün hər hansı səbəbdən geri qaytarılması zamanı bu anla- 

yışların fərqləndirilməsinə ehtiyac yaranır.Belə ki,yük geri qaytarıldıqda faktiki olaraq nəq-

liyyat işi görülmüş olsa da nəqliyyat məhsulu yaradılmamış qalır. 

Daşıma prosesi yüklərin yükləmə məntəqəsində yükləmə əməliyyatlarının,yükün 

yerdəyişməsinin və boşaltma  məntəqəsində boşaltma əməliyyatlarının məcmusudur. 

  Yüklərin daşıma prosesi ardıcıl olaraq təkrarlanan elementlərdən,hərəkət tərkibinin yükləmə 

yerinə verilməsi,yükləmə,yerdəyişmə və yüklərin boşaldılmasından ibarətdir.Bu elementlərin 

yüklərin tam çatdırılma əməliyyatlarını təşkil edən məcmusu daşıma tsikli və ya gediş adlanır. 

Nəqliyyat prosesi dedikdə daşıma proseslərinin çoxluğu başa düşülür. 

 

 

Bölmə I.Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibi(ANHT). 

               1.1.Hərəkət tərkibinin(HT-nin) əsas növləri və sinifləri. 

 

 Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibi dedikdə avtomobil nəqliyyatı vasitəsi başa düşülür. 

Yük ANHT-nə avtomobil,avtomobil-dartqı,qoşqu,yarımqoşqu və uzadılabilən qoşqular daxil- 

dir. 

 HT-dən yük daşımaları yerinə yetirənlərə nəqliyyat hərəkət tərkibləri deyilir. 

 Müxtəlif qeyri-nəqliyyat işləri görən hərəkət tərkibləri xüsusi nəqliyyat HT-ləri adlandırılır. 

Belə HT-lərinə avtokranlar,beton qarışdıranlar,yanğınsöndürənlər və s. aiddir. 

 Nəqliyyat HT-ləri təyinatına görə ümumi və xüsusiləşdirilmiş təyinatlı olurlar. 

 Ümumitəyinatlı HT-ləri kuzası bortlu platformalı tipli olurlar. 

  Xüsusiləşdirilmiş HT-lərinin kuzası bir yükün və ya eyni növ bir neçə yükün daşınması üçün 

xüsusi avadanlıqla təchiz olunur.Xüsusiləşdirilmiş HT-ləri hal-hazırda daşımalarda geniş tətbiq 

olunur. 

  Avtomobil və avtomobil dartqılar onlarda quraşdırılan mühərriklərin tipinə görə dizel,qaz 

turbinli,qazbalonlu,elektrik mühərrikli olurlar. 

 Keçiricilik qabiliyyətinə görə avtomobillər məhdud keçiricilikli və keçiriciliyi artırılmış olurlar. 

  Keçiriciliyi artırılmış avtomobillər aşagıdakı növlərə ayrılır:təkərli;yarımtəkərli,təkərli-

zəncirli və anfibiyalı. 

Təkərli avtomobillərin təkərlərinin sayı 2 rəqəmlə işarə olunur.Bu rəqəmlərdən I rəqəm 

təkərlərin ümümi sayını ,II rəqəm isə aparan təkərlərin sayını göstərir.Məsələn 4×4 göstərir 

ki,avtomobilin təkərlərinin sayı 4,aparıcı təkərlərin sayı 4-dür. 

  Qoşqular HT-ləri qoşqudan,yarımqoşqudan və uzadılabilən qoşqudan ibarətdir.Qoşqular 

oxlarının sayına görə 1 oxlu,2 oxlu və çox oxlu olurlar. 

  Yarımqoşqular yəhərli avtomobil-dartqılarla işləmək üçündür.Onlar 1 oxlu və 2 oxlu olur-

lar.Onlar arxa hissədə yerləşir,qabaq hissədə qoşqu tərtibatı yerləşir. 

  Uzadılabilən qoşqular uzunölçülü yükləri daşımaq üçün olub 1 oxlu və 2 oxlu olur.20-25 

m-dən uzun yüklərin daşınmasında idarəolunan uzadılabilən qoşquladan istifadə olunur. 

  Avtomobil qatar avtomobil və ya avtomobil-dartqıya bir və ya bir neçə qoşqunun qoşulma-

sıdır. 



  HT-ləri yükgötürmə qabiliyyətinə görə (YGQ) və kuzalarının tipinə görə siniflərə ayrılır. 

  Avtomobillərin nominal YGQ zavod hazırlayıcı tərəfindən müəyyənləşdirən və avtomobilin 

maksimal faydalı yükü olub texniki pasportunda göstərilir. 

Xüsusilə az YGQ-0,5t-na qədər 

az YGQ-0,5-2t-na qədər 

orta YGQ-2-8t-na qədər 

böyük YGQ-8-16t-a qədər 

xüsusilə böyük YGQ-16t-dan çox 

  Avtomobilin,qoşqu,yarımqoşqunun şassisi üzərində müxtəlif tip kuzalar quraşdırılır:bortlu; 

bortsuz platforma; özüboşaldan kuza; sisterna; furqon; paneldaşıyan; fermadaşıyan və s. 

 

1.2.HT-nin istismar keyfiyyətləri. 

 

HT-nin istismar keyfiyyətləri onun məhsuldarlığının artırılması və daşımaların maya dəyə-rinin 

azaldılması məqsədi ilə öyrənilir.HT-nin istismar keyfiyyətlərinə aşagıdakıları aid edirlər:yük 

tutumu; kütlədən istifadə; sürətlənmə xassəsi; hərəkət təhlükəsizliyi; yanacaq qənaətçiliyi; 

uzunömürlülük; möhkəmlilik; etibarlılıq; keçicilik; təmir sadəliyi; istifadə münasibliyi.  

   HT-nin istismar keyfiyyətlərini qiymətləndirərkən müxtəlif nəqliyyat,iqlim və yol şəraitləri 

nəzərə alınmalıdır. 

  Nəqliyyat şəraiti daşıma həcmi və onun partiyalılığı,yükün növü,daşıma məsafəsi yükləmə-

boşaltma(Y-B) şəraiti və daşımaların təşkili üsulu ilə xarakterizə olunur. 

 İqlim şəraiti havanın minimal,orta və maksimal temperaturu(ən çox isti və soyuq aylarda) qış 

dövrünün davametmə müddəti,qar örtüyünün qalınlığı yay dövründə havanın rütubətliliyi ilə 

xarakterizə olunur. 

  Yük tutumu avtomobilin bir dəfəyə daşıya biləcəyi yükün miqdarı olub avtomobilin yükgö-

türmə qabiliyyəti(YGQ) və kuzanın daxili ölçüləri ilə müəyyən olunur. 

  Müxtəlif yüklərin daşınması zamanı bəzən elə hal olur ki,kuzanın tutumundan tam istifadə 

olunmasına baxmayaraq HT-nin YGQ-dən tam istifadə olunmur,yaxud da YGQ- dəntam 

istifadə olunur ancaq tutumdan tam istifadə olunmur.Ona görədə YGQ-dən istifadə dərəcəsini 

və kuzanın tutumunu qiymətləndimək üçün xüsusi həcmi yükgötürmə və xüsusi kuza sahəsi 

anlayışlarından istifadə olunur. 

    Xüsusi həcmi yükgötürmə dedikdə avtomobilin nominal yükgötürməsinin kuzanın tam 

həcminə nisbəti başa düşülür və bu kəmiyyət hər bir model avtomobil üçün sabitdir. 

 

qX.H.YG=
𝑞𝑛

𝑉𝑘
=

𝑞𝑛

𝑎𝑏ℎ
 

 

qn-nominal YG. 

Vk-kuzanın tam həcmi,m3 

a-kuzanın eni, m 

b-kuzanın uzunluğu,m 

h-kuzanın hündürlüyü,m 



   Bəzi hallarda bortlu avtomobillərdə kuzanın tam həcmindən istifadə olunmur.Bu zaman 

faydalı həcm anlayışı daxil edilir.Onda: 

 

qX.H.YG = 
𝑞𝑛

𝑉𝑘𝑓
=

𝑞𝑛

𝑎𝑏(ℎ−ℎ𝑣)
 

 

Özüboşaldan avtomobillərdə :   VK.T=VK.F   olur. 

hv-nin yuxarı kənarından yükə qədər məsafədir.Bəzi hallarda isə yüngül və ədədi yüklərin 

daşınması zamanı yük kuzanın yuxarı kənarından hündürə yığıla bilir.Onda  

qX.H.YG  =
𝑞𝑛

𝑉𝑘𝑓
=

𝑞𝑛

𝑎𝑣(ℎ+ℎ𝑣)ɳ
 

burada  ɳ-kuzanın həcmindən istifadə əmsalıdır. 

  Kuzanın xüsusi sahəsi-nominal yükgötürmənin kuzanın döşəməsinin faydalı sahəsinə 

nisbətinə bərabərdir. 

fX.S  =  
𝑞𝑛

𝐹𝑘.𝑓
 = 

𝑞𝑛

𝑎𝑏ɳ
 

fX.S –hər hər bir model avtomobil üçün sabitdir.Bu kəmiyyət hər bir kvadratmetr  kuza sahəsində 

yerləşən yükün tonla minimal miqdarına və YGQ istifadənin təmin olunmasını göstərir. 

HT-nin kütləsindən istifadə əmsalı avtomobilin xüsusi kütləsinin nominal yükgötürməsinə 

olan kütləsinə bərabərdir: 

ɳq = 
𝑄𝑥

𝑞𝑛
 

  Bu əmsal avtomobilin 1t yükgötürməsinə düşən xüsusi kütləsini təyin etməklə yanaşı yeni 

model avtomobil hazırlanarkən metal sərfiyatını hesablamağa da kömək edir. 

HT-dən istifadənin münasibliyi dedikdə yük avtomobilin yükləmə-boşaltma üçün münasib-

liyi və s. başa düşülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə II.Yük dövriyyəsi və yük axınları. 

2.1.Yüklər və onların sinifləri. 

 



   İstehsal və istehlak olunan,daşımalar üçün verilən əşyalar toplusuna yük deyilir. 

  Yüklər bir sıra əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər,o cümlədən 

adına,ölçülərinə,fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə,yükləmə-boşaltma üsuluna,istehsalat prin-

sipinə görə və s. 

  Yükləmə-boşaltma üsuluna görə yüklər ədədi,səpələnən,süzülən yüklər olurlar. 

  Ədədi yüklər ölçüsü,kütləsi və forması ilə xarakterizə olunur.Onlar say və çəki ilə qəbul 

olunur. 

  Səpələnən yüklər-bu yüklər həcmi və kütləsi ilə hesablanır. 

  Süzülən(maye) yüklər-maye,yarımmaye olub sisternlərlə daşınır. 

  Ədədi yüklər taralı və tarasız olurlar. 

  Tara yüklərin mühafizəsini və yükləmə-boşaltma mexanikləşdirilməsini təmin edən 

birdəfəlik və dövrü olaraq istifadə edilən qablardır. 

Tara daşınan yükün növünə və xarakterinə uyğun olmalı standartın tələblərinə cavab 

verməli,yükləmə-boşaltma işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün kifayət qədər möhkəmliyi 

olmalı, çox yaruslu yığmaya yararlı olmalıdır. 

  Taralar hazırlandığı materialın növünə görə ağac,şüşə,metaldan,keramikadan,parçadan, 

kağız-kardon və s. olur. 

  Möhkəmliyinə görə taralar möhkəm,yarımmöhkəm,yumşaq olur. 

  Bəzən yüklər 2 növ taraya qablaşdırılır.Məsələn:limonad butulkaya,butulkalar isə yeşiklərə 

yığılır.Burada butulka tara,yeşik isə super tara adlanır. 

  Taralarda daşınan yüklərin 2 cür kütləsi olur.Neto-xalis kütlə,brutto-yükün tara ilə birlikdə 

kütləsi.Daşıma haqqı brutto kütləsinə görə ödənilir. 

  Daşıma şəraitindən və saxlanmasından asılı olaraq yüklər adi və spesifik olurlar. 

  Adi yüklərə aid yüklər üçün daşıma,yükləmə-boşaltma,saxlanma və s. üçün xüsusi şərait tələb 

olunmur.Daşıma üçün bortlu avtomobillərdən istifadə olunur. 

  Spesifik xüsusiyyətlərinə görə yüklər tez xarab olan,təhlükəli,anti-sanitar,canlı yüklər 

olurlar.Bu yüklərin daşınması xüsusi diqqət tələb edir. 

  Qabarit olmayan yüklərə h≤3,8 m,eni 2,5 m-dən az olan yüklər aiddir. 

  Uzunölçülü yüklər bortdan arxaya 2m-dəm çox çıxan yüklərdir.Onların daşınmasında 

uzadılabilən qoşqulardan istifadə olunur. 

  Böyük kütləli yüklər-1 yerin kütləsi 250kq-dan çox olur. 

Təhlükəlilik dərəcəsinə görə yüklər və 9 sinfə ayrılır. 

1) Partlayıcı  maddələr 
2) Maye  və  sıxılmış qazlar (xlor  qazı, butan, propan) 
3) Tez  alışan  mayelər (benzin, yanacaq  mazutu, bitum  birləşməsi) 
4) Tez  alışan  maddələr  və  metallar ( kibrit, fosfor, karbid  kalsium) 
5) Turşu  maddələr  və  perekis ( hidrogen  perekis, dibenzolperoksid) 
6) Zəhərli  maddələr (     turşusu, dezinfeksiya  vasitələri) 
7) Radioaktiv  və  infeksion  maddələr ( nitran  uran, tibbi  preparatlar) 
8) Aşındırıcı  və  korrozion  maddələr (  turşusu, qələvi  natrium) 
9) Diğər təhlükəli  yüklər (azbest, litium  batereyası, avtomobilin  təhlükəsizlik  yastıqları) 
HT-nin yükgötürmənin qabiliyyətindən istifadə dərəcəsinə görə yüklər 4 sinfə ayrılır. 

      I sinifə elə yüklər daxildir ki,HT-nin YGQ-dən istifadə əmsalı  



                                       0,91-1,0 

      II sinifdə bu əmsal   0,71-0,99 

      III sinifdə                  0,51-0,70 

      IV sinifdə                 0,41-0,50   olur. 

   Ədədi yüklər daşınarkən markalanır.Markalanma yükün üzərində xüsusi işarənin və ya 

yazının olmasına deyilir.Markalanma zavod-hazırlayıcı tərəfindən aparılır və yükün cinsini və 

adını göstərir. 

  Markalanma əmtəə,yük,nəqliyyat və xüsusi olur. 

Nəqliyyat markalanması yüklərin sayını,yükün verilən partiyasını,mal-nəqliyyat sənədinin 

nömrəsini və s.göstərir. 

 Xüsusi markalanma xüsusi şərait tələb edən yüklər üçün aparılır. 

 Markalanma şərti işarələmə,təhlükəli yüklər üçün isə müxtəlif şəkilli kağız yarlıqlar şəklində 

olur. 

 Markalanma yarlığı kağızdan,kartondan,parça,metal,plasmasdan və s. ola bilər. 

 

 

2.2.Daşıma həcmi və yük dövriyyəsi. 

 

Yük AN-nın işi iki əsas göstərici ilə xarakterizə olunur:yük daşıma həcmi,yük dövriyyəsi. 

Daşıma həcmi artıq daşınmış və ya müəyyən dövr ərzində daşınması zəruri olan yükün tonla 

miqdarıdır.Daşıma həcmi Q hərfi ilə işarə olunur. 

Yük dövriyyəsi artıq yerinə yetirilməsi və ya müəyyən dövr ərzində yerinə yetirilməli olan 

nəqliyyat işinin ton.km-lə miqdarını göstərir.Yük dövriyyəsi P hərfi ilə işarə olunur. 

Təcrübələr göstərir ki,bəzi yüklər istehsal olunduğu miqdardan dəfələrlə çox daşınır. 

Məsələn,istehsal olunmuş mal əvvəlcə anbarlara,sonra isə obyektlərə və ya mağazalara 

daşınır.Bu təkrar daşımalar göstərir ki,daşıma həcmi yükün faktiki miqdarından böyükdür.Bu 

təkrarlanma əmsalı ilə xarakterizə olunur. 

Təkrarlanma əmsalı faktiki istehsal olunmuş yükün daşıma həcminin bu yükün faktiki miq-

darına nisbətindən təyin olunur. 

KT =
𝑄

𝑄𝑓
 

KT >1 

Burada    Q-daşıma həcmi,ton 

              Qf-faktiki istehsal olunmuş yük 

  Təkrar daşımalar daşıma xərclərini artırır.Ona görə də səmərəli daşıma üsullarından istifadə 

etməklə təkrar daşımaları minimuma endirmək lazımdır. 

  Daşımaların davametmə dövründən asılı olaraq daşıma həcmi və yük dövriyyəsi saatlıq, 

sutkalıq,aylıq,rüblük və illik ola bilər. 

   İllik daşıma həcmi və yük dövriyyəsi aylar və illər üzrə müntəzəm paylanmır.Bu qeyri-

müntəzəmlik mövsümi yüklərin daşınmasında həm də iqlim şəraitindən asılı olaraq yarana bilər. 

Daşıma həcminin və ya yük dövriyyəsinin qeyri-müntəzəmlik dərəcəsi qeyri müntəzəmlik 

əmsalı ilə xarakterizə olunur. 



Qeyri-müntəzəmlik əmsalı müəyyən dövr ərzindəki yük həcminin və ya yük dövriyyəsinin 

maksimal qiymətinin orta qiymətinə nisbətinə bərabərdir. 

𝜂𝚤
q.m = 

𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑜𝑟
və ya  𝜂𝚤𝚤

q.m =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑜𝑟
 

 

Məsələ1.I rübdə  QI = 40000 t                             III rübdə QIII = 62000 t 

               II rübdə QII= 51000 t                            IV rübdə QIV = 47000 t 

              _________________________ 

𝜂𝚤
q.m =? 

Həlli: 

                 Qmax = 62000t 

 

                Qor =
40000+51000+62000+47000

4
 = 50000t 

 

𝜂𝚤
q.m =

𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑜𝑟
 =

12000

50000
 =1,24 

Məsələ 2.I rübdə PI = 480000t.km 

                  II rübdə PII =705000 t.km 

                  III rübdə PIII = 620000 t.km 

                  IV rübdə PIV = 714000 t.km 

               __________________________ 

𝜂𝚤𝚤
q.m =? 

Həlli: 

Pmax =714000t.km 

Por =
480+705+620+714

4
 =630000t.km 

𝜂𝚤𝚤
q.m =

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑜𝑟
 =

714000

630000
 =1,13 

Yük dövriyyəsinin və daşıma həcminin qeyri-müntəzəmliyi HT-dən qeyri-müntəzəm istifadə 

olunmasına və ANM-nın işinin mürəkkəbləşməsinə səbəb olur.Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq 

üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər,o cümlədən HT-lərini yük daşınacaq digər ərazilərə 

aparmaqla bunu aradan qaldırmaq olur. 

 

 

 

 

 

 

2.3  Yük axını 

 

Yük  axını  məlum  istiqamətdə,  müəyyən  dövr  ərzində  daşınan  yükün  tonla   miqdarıdır. 
Yük  axını  qrafiki  olaraq  kartoqramma,  epür  və  cədvəl  şəklində  verilə  bilər. 



Kartoqramma  yük  daşımalarının  həqiqətən  həyata  keçirildiyi  ərazinin  qrafiki  təsviridir. 
Kartoqrammada  xəritədə  şərti   miqyasla  daşınan  yükün  miqdarı,  onların  daşınma  istiqaməti  
və  hərəkət  trassası  cizgi  formasında  qeyd  olunur.  Şək.  
  Yük  axınının  epürü  düzbucaqlı  koordinat  sistemində  qurulur:  üfüqi  düz  xətt  üzərində  
şərti  miqyasla  çatdırılma  məntəqələri  qeyd  olunur ( bu  zaman  hərəkət  tərkibinin  faktiki  
əyrixətli  hərəkəti  düz  xətli  hərəkət  kimi   qəbul  olunur) ;  şaquli  düz  xətt  üzərində  müəyyən  
miqyasla  daşınan  yükün  həcmi  qeyd  olunur. 
Yük  axınının  cədvəl  formasında  verilməsi  müxtəlif  sayda  informasiyanın  sistemləşdiril- məsi  
baxımından  sərfəlidir:  istiqamətlər  üzrə  daşıma  həcmi,    ayrıca  məntəqə  üzrə   daşıma  
həcminin  paylanması (gələn,  göndərilən  və  tranzit) , yerinə  yetirilən  nəqliyyat  işinin  həcmi. 
   Yük  axınını  öyrənmək  üçün  yükgöndərən  və  yükalan  məntəqələr  arasında  yükdəyiş -
mələr  haqqında  məlumatlar  verilmiş  şaxmat  şəkilli  cədvəl  tərtib  olunur.  Yük  axınının  
epürünü  qurmaq  üçün  şaxmat  şəkilli  cədvəldən  və  yükgöndərən,  yükalan  məntəqələrin  
yerləşməsi  sxemindən  istifadə  olunur.  
   Epürdə  yük  axınının  istiqaməti  şərti  olaraq  düz  və  əks  istiqamətlər  kimi  göstərilir. Ən  
çox  yük  daşınan  istiqamət   düz  istiqamət  qəbul  olunur.  
Düz  istiqamətdəki  yük  axının  qiymətinin  əks  istiqamətdəki  yük  axınının  qiymətinə  nisbəti  
yük  axınının  istiqamətlər  üzrə  qeyri  müntəzəmlik  əmsalı  adlanır. 
Yük  axınının  epürü  qurularkən  iki  hal  nəzərdən  keçirilir :  yük  əmələgətirən  və  yük  
qəbuledən  məntəqələr  bir  xətt  üzərində  yerləşir;  yük  əmələgətirən  və  yük  qəbuledən  
məntəqələr  bir  xətt  üzərində  yerləşmir. 
 
                                       a)      A—— B——C——E—— F——D 
                                       b)       A—— B——C——E—— F 
                                                                        ↓D 
                                                                      Şəkil1. 
 
  Məsələn,  əgər  bütün  məntəqələr  bir  düz  xətt  üzərində  yerləşmiş  olarsa  və  məntəqələr  
arasında  yükdəyişməsi  cədvəl1-də  verilənlərlə   xaraterizə  olunarsa  onda  yük  axınının  epürü  
şəkil2- dəki  kimi olur. 
       Yük  axınının  epürünün  qrafiki  təsvirindəki  hər  bir  düzbucaqlının  sahəsi  həmin  ərazidəki  
ton·km-lə  yük  dövriyyəsini  ifadə  edir. 
        Epürün  bütövlükdə  sahəsi  daşımaların  yerinə  yetirildiyi  xətt  üzrə  yük  dövriyyəsini  (ton 
· km-lə )  ifadə  edir. 
                           P= Q1 l1 + Q2 l2 + ...+ Qn ln=                                                                          Ümumi  
daşıma  həcmi  (tonla)  bütün  göndərilən  və  alınan  yüklərin  cəmidir: 
                           Q= Q1+ Q 2+ ... + Qn = ∑ Q i 
Orta  daşıma  məsafəsi  ( kilometrlə )  

   ly= 
𝑃

𝑄
 

  Beləliklə  yük  axınının  epüründən  hər  bir  məntəqədən  göndərilən  yükün  miqdarını;  hər  
məntəqəyə  gələn  yükün  miqdarını;  hər  bir  məntəqədən  keçən  tranzit  yükün  miqdarını;  
hər  bir  sahədəki  və  bütün  xəttəki  daşıma  həcmini ;  hər  sahədəki  və  bütün  xəttəki  yük  
dövriyyəsini;  orta   yük  daşıma  məsafəsini  təyin  etmək  olar. 
Şəkil 2-dən  görünür  ki,  AF  istiqamətdə , yəni  düz  istiqamətdə  yük  axını  
 



 
 
 
 
Cədvəl 1. 

Məntəqələrdən 

 

Məntəqələrə Cəmi  

Göndərilən    A   B C E F 

A 

 

B  

 

C 

 

E 

 

F 

X 

 

100 

 

100 

 

- 

 

300 

150 

 

X 

 

250 

 

150 

 

- 

200 

 

100 

 

X 

 

200 

 

150 

- 

 

200 

 

200 

 

X 

 

350 

250 

 

400 

 

150 

 

250 

 

X 

600 

 

800 

 

700 

 

600 

 

800 

Cəmi gələn 500 550 650 750 1050 3500 

 

 

Şəkil 1-də göstərildiyi kimi məntəqələr bir xətt üzrə yerləşdikdə həmin məntəqələr arasında yük 

axını cədvəl 1-də verildiyi kimi olur.Bu halda yük axınının epürü  şəkil 2-də göstəril-diyi kimi 

olur.                                                                                                 

 

                         ← 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil.2 

Buradan görünür ki,AF istiqamətində yük axını  

QAF =150+200+250+100+200+400+200+150+250=1900t  

əks istiqamətdə 

QFA=300+150+350+150+200+100+250+100=1600 t 

QAF>QFA 

Hər bir məntəqədən göndərilən yükün miqdarı 

                                                       QA=250+250+150 

250(C) 200(E) 350(F) 

100(B) 100(C) 150(E) 

100(C) 150(E) 150(F) 

 

A            B           C  300(F)  E          F          

 

                              250(A)  

200(A) 400(B) 

150(A)   150(C) 

200(B) 150(C) 250(E) 

100(B) 200(C) 



QB=400+200+100+100 

QC=150+200+250+100 

                                                        QE=250+200+150 

                                                        QF=300+150+150 

Ümumi:göndərilən yükün miqdarı 

QÜM=QA+QB+QC+QE+QF=3500t 

Hər bir məntəqəyə gələn yükün miqdarı 

QA=300(F)+100(C)+100(B)=500 t 

QB=150(A)+150(E)+250(C)=550 t 

QC=200(A)+100(B)+200(E)+150(F)=650 t 

QE=200(B)+200(C)+350(F)=750 t 

QF=250(A)+400(B)+150(C)+250(E)=1050 t 

 

Bölmə III.Avtonəqliyyat müəssisələri (ANM) və HT-nin əsas texniki istismar göstəriciləri  

3.1.HT parkından istifadə göstəriciləri. 

 

   Nəqliyyat prosesi başlanğıc və son əməliyyatları özündə birləşdirən yüklərin yerdəyişməsi 

prosesinə deyilir. 

   Nəqliyyat proseslərinə daxil olan elementlər aşağıdakılardır: 

-yüksək ANV-nin yükləmə məntəqəsinə verilməsi və yüklənməsi 

-ANV-nin yüklə hərəkəti 

-yükün boşaldılması 

-boş Anv-nin yenidən yükləmə məntəqəsinə və ya ANM-nə qayıtması 

   HT-nin işinin planlaşdırması,hesablanması və anlizi üçün bir sıra göstəricilərin sistemindən 

istifadə olunur. 

  HT-dən istifadə dərəcəsini xarakterizə edən göstəriciləri aşağıdakılardır: 

1.HT-nin texniki hazırlıq əmsalı-𝛼𝑇 

2.HT-nin xəttə çıxış əmsalı-𝛼Ç 

3.YGQ-dən istifadə əmsalı-ɳ 

4.Yürüşdən istifadə əmsalı-𝛽 

5.Gedişin orta uzunluğu-lor.g 

6.Orta yükdaşıma məsafəsi-lor.d 

7.Yükləmə-boşaltma vaxtı-ty-b 

8.Naryadda olma vaxtı- Tn 

9.Texniki sürət-vt 

10.İstismar sürəti-vi 

   HT-nin işinin nəticə göstəriciləri 

1.Gedişlərin sayı-ng 

2.Yüklü yürüş- Ly 

3.Ümumi yürüş-Lüm 

4.HT-nin məhsuldarlığı tonla-𝑊𝑄 

                               ton.km -𝑊𝑃 



5.Daşıma həcmi ton-Q 

6.Yük dövriyyəsi ton.km-P 

  HT parkı HT-nin avtomobil nəqliyyatı müəssisəsidir.Parkın siyahı sayı (invektor sayı)HT-nin 

parkının invektor kitabındakı sayına deyilir. 

  Texniki vəziyyətinə görə park istismara hazır HT-lərindən,təmir və texniki xidmətdə olan-

lardan ibarətdir. 

AS=Ai.h+AT 

Burada AS-parkın siyahı avtomobil sayı 

             Ai.h-istismara hazır avtomobillər 

              AT-təmirdə olan avtomobillər 

 

  İstismara hazır avtomobillər öz növbəsində istismarda olan və istismara hazır olub,üzürlü 

səbəbdən boş dayanan HT-lərinə ayrılır,yəni 

Ai.h=Ai+Ab.d 

Ai.-istismarda olan HT-ləri 

Ab.d-üzürlü səbəbdən boş dayanan HT-ləri 

  Parkın hesabatını aparmaq üçün “avtomobil gün”göstəricisindən istifadə olunur. 

DT= 365 gün olub. ilin təqvim günlərinin sayıdır. 

DT=Di+Db.d 

Di.h=Di+Db.d     onda 

DT= Di+ Db.d+Dt 

ADt=ADi+ADb.d+ADt 

Di.h-HT-nin istismara hazır günləri 

Di-HT-nin istismarda olduğu günlər 

Db.d-HT-ninistismara hazır olub üzürlü səbəbdən boş dayandığı günlər 

Dt - HT-nin təmirdəolduğu günlərdir. 

ADt –siyahı “avtomobil gün”lərin 

ADi.h- parkın istismara hazır “avtomobil gün”lərin  

ADb.d– üzürlü səbəbdən parkda boş dayanma “avtomobil ⋅gün”lərin sayıdır. 

    HT-nin texniki hazırlıq əmsalı (𝛼𝑇)HT- nin daşımalara hazırlıq dərəcəsini xarakterizə edir. 

  Dt təqvim günlərində 1 avtomobil üçün  

𝛼𝑇 =
𝐷𝑖.ℎ

𝐷𝑡
 

HT-parkının bir iş günü üçün  

𝛼𝑇 = 
𝐴𝑖.ℎ

𝐴𝑠
 

Park üçün DT  təqvim günü 

      𝛼𝑇 =
𝐴𝐷𝑖.ℎ

𝐴𝐷𝑡
 

HT-nin xətlə çıxış əmsalı 



𝛼Ç=
𝐷𝑖

𝐷𝑡
 

Parkın bir iş günü üçün  

𝛼Ç =
𝐴𝑖

𝐴𝑠
 

Park üçün Dt  təqvim günləri üçün  

𝛼Ç =
𝐴𝐷𝑖

𝐴𝐷𝑇
 

 

 
 

Məsələ 1. Verilir AS=250avt 

                            AT=50 avt 

                            _________ 

𝛼𝑡 = ? 

Məsələ 3. Verilir AS =350avt 

𝛼Ç = 0,72 

                              ________ 

𝐴𝑖=?  𝐴𝑡=? 

 

3.2.1HT-nin yükgötürmə qabiliyyətindən (YGQ) istifadə. 

 

    HT-nin yükgötürmədən istifadə dərəcəsi 2 əmsalla xarakterizə olunur: 

1).YGQ-dən istifadənin statiki əmsalı -γst 

2).YGQ-dən istifadənin dinamiki əmsalı-γd 

   Bir gedişdə  

γst =
𝑞𝑓

𝑞𝑛
 

olur. 

 Burada qf– bir gedişdə faktik daşınan yükün tonla miqdarıdır. 

               qn- HT-nin nominal YGQ-dir. 

HT-nin nominal YGQ zavod hazırlayıcı tərəfindən müəyyənləşdirilən və onun texniki pas-

portunda qeyd olunan YGQ-dir. 

  Gün ərzində bir əmsal  

γst =
𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑛𝑔
 = 

∑ 𝑞𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑞𝑛𝑛𝑔
 

Burada 𝑄𝑓- gün ərzindəki faktiki daşıma həcmi 

             ng– gün ərzindəki gedişlərin sayıdır 

 HT- nin YGQ- dən istifadənin dinamiki əmsalı bir gedişdə  



γd = 
𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦

𝑞𝑛𝑙𝑦𝑦
 =

 𝑞𝑓

𝑞𝑛
 = γstolur,yəni 

bir gedişdə γd=γstolur. 

HT-nin YGQ-dən istifadənin dinamiki əmsalı faktiki yerinə yetirilən nəqliyyat işinin tam km-lə 

miqdarının yerinə-yetirilməsi mümkün olan nəqliyyat işinin tam km-lə miqdarına nisbətinə 

bərabərdir. 

γd=
𝑃𝑓

𝑃𝑚ü𝑚𝑘
 =

∑ 𝑞𝑓𝑖𝑖 𝑙𝑦𝑦𝑖

𝑞𝑛 ∑ 𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖
 

Gün ərzində bu iki əmsal o vaxt bərabər olur ki,hər gedişdə qfi=const olsun 

γd = 
𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦1+𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦2+⋯+𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦𝑛

𝑞𝑛𝑙𝑦𝑦1+𝑞𝑛𝑙𝑦𝑦2+⋯𝑞𝑛𝑦
 =

𝑞𝑓 ∑ 𝑙𝑦𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑞𝑛 ∑ 𝑙𝑦𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑞𝑓

𝑞𝑛
 = ɳst 

 yəni γst=γd 
Gediş məsafələri lygi=const olarsa  

γd =
𝑞𝑓1𝑙𝑦𝑦+𝑞𝑓2𝑙𝑦𝑦+⋯+𝑞𝑓𝑛𝑙𝑦𝑦

𝑞𝑛𝑙𝑦𝑦+𝑞𝑛𝑙𝑦𝑦+⋯+𝑞𝑛𝑙𝑦𝑦
 =

𝑙𝑦𝑦 ∑ 𝑞𝑓𝑖

𝑙𝑦𝑦 ∑ 𝑞𝑛
 =

𝑄𝑓

𝑞𝑛𝑛𝑔
   →  γd= γst 

Yerdə qalan hallarda bu əmsallar bərabər olmur. 

 

Məsələ 1. Verilir: qn=12 t 

qf= 7,2 t 

                              ________ 

γst =? 
 

 

3.2.2.HT-nin yürüşündən istifadə . 

 

 Yürüş – HT-nin müəyyən vaxt ərzində  qət etdiyi  məsafəyə deyilir. 

  HT-nin ümumi yürüşü məhsuldar və məhsuldar olmayan 2 hissədən ibarətdir. 

  HT-nin yüklü yürüşü məhsuldar yürüş adlanır. 

  HT-nin ANM-dən birinci yükləmə məntəqəsinə qədər olan yürüş I sıfırlı yürüş adlanır(lS1) 

HT-nin axırıncı boşaltma məntəqəsindən ANM-nədək olan yürüşü  II sıfırlı yürüş (lS2) adlanır. 

  HT-nin boşalma məntəqəsindən növbəti yükləmə məntəqəsinə qədər olan yürüşü boş yürüş (lb) 

adlanır. 

  HT-nin məhsuldar olmayan yürüşü sıfırlı və boş yürüşlərin cəmindən ibarətdir. 

  Bir gediş ərzindəki ümumi yürüş  

lg=ly.g+lbolur 

Gün ərzindəki sıfırlı yürüş  

lS=lS1+lS2olur 

HT-nin gün ərzində ümumi yürüşü 

Lüm=Lg+Ls 

Lg=Ly+Lb=∑ 𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖 +∑ 𝑙𝑏𝑐𝑖  



Lüm=∑ 𝑙𝑦𝑦𝑖 + ∑ 𝑙𝑏𝑖 + lS1 +lS2 =Ly+Lb+Ls 

BuradaLy- gün ərzindəki yüklü yürüş; km 

              Lb- gün ərzindəki boş yürüş; km 

              Lg- gün ərzindəki gedişlərdəki yürüş; km 

𝑙𝑦𝑦- gediş ərzindəki yüklü yürüş. km-lə 

HT-nin yürüşdən istifadə əmsalı (𝛽) yüklü yürüşün ümumi yürüşə nisbətindən təyin olunur. 

Bir gedişdə 

𝛽𝑔=
𝑙𝑦𝑦

𝑙𝑔
 =

𝑙𝑦𝑦

𝑙𝑦.𝑦+𝑙𝑏
 

Gün ərzində 

𝛽=
𝐿𝑦

𝐿ü𝑚
 =

𝐿𝑦

𝐿𝑦+𝐿𝑏+𝐿𝑠
   olur 

 

Məsələ1.Lüm=170 km                          Həlli: 

ng=3                                 Ly=90km    ly.g=30   lg=54 m 

𝛽=0,53                                  Lüm=Ly+Lb+Ls      lb=24 

               lS=8km                                   𝛽𝑔 =
30

24+30
=0,55 

               ________ 

𝛽𝑔=? 

Məsələ 4. Ly=150km 

Vi=25km saat⁄ ; Tn=10 saat 

𝛽 =? 

 

3.3.Gedişin orta uzunluğu və orta daşıma məsafəsi.Yükləmə-boşalma vaxtı. 

 

  Gedişin orta uzunluğu gün ərzindəki yüklü yürüşün gedişlərin sayına nisbətindən təyin 

olunur,yəni 

lorg =
𝑙𝑔

𝑛𝑔
olur 

  Orta daşıma məsafəsi 1t yükün orta daşıma məsafəsi olub 

lord =
𝑃

𝑄
 

ifadəsindən təyin olunur. 

Bir gedişdə       lorg=lord 

Belə ki,             

                         lord=
𝑃𝑔

𝑄𝑔
 = 

𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦

𝑞𝑓
 =𝑙𝑦𝑦=lorg 

Gün ərzində lorg və lord 1 avtomobil üçün o vaxt bir-birinə bərabər olur ki,müxtəlif miqdarda 

yüklər eyni məsafəyə,yaxud eyni miqdarda yük hər gedişdə müxtəlif məsafələrə daşınır. 



lord = 
𝑃

𝑄
 = 

𝑞𝑓1𝑙𝑦𝑦+𝑞𝑓2𝑙𝑦𝑦+⋯+𝑞𝑓𝑛𝑙𝑦𝑦

𝑞𝑓1+𝑞𝑓2+⋯+𝑞𝑓𝑛
 =

𝑙𝑦𝑦 ∑ 𝑞𝑓𝑖

∑ 𝑓𝑖
=𝑙𝑜𝑟𝑔 

lord = 
𝑃

𝑄
= 

𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦1+⋯+𝑞𝑓𝑙𝑦𝑦𝑛

𝑞𝑓+𝑞𝑓1+⋯+𝑞𝑓𝑛
 =

𝑞𝑓(𝑙𝑦𝑦1+𝑙𝑦𝑦𝑛)

𝑞𝑓𝑛𝑞
 =

𝐿𝑦

𝑛𝑔
 =lorg                 olur 

 

HT-nin yükləmə boşaltma vaxtı (𝑡𝑦𝑏  ) dedikdə ANV-nin yükləmə-boşaltma məntəqələrində 

dayanma vaxtı başa düşülür. 

Bir gedişdə  

𝑡𝑦𝑏  =𝑡𝑦+𝑡𝑏olur. 

Burada  𝑡𝑦- yükləmə  vaxtı; 

𝑡𝑏- boşaltma vaxtıdır. 

HT-nin yükləmə-boşaltma vaxtına eyni zamanda məntəqələrində manevretməsi,sənədlərin 

tərtibi,yüklərin çəkilməsi yaxud sayılması,tentin açılıb-bağlanması,blomplama və onun 

yoxlanmasına və s. sərf olunan  əlavə vaxtlarda daxildir. 

 Yükləmə-boşaltmada gözləmə vaxtı mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

 Belə ki,yükləmə-boşaltma işlərinin mexanikləşdirilməsi səviyyəsindən və bu işlərin təşkilindən 

asılı olaraq gözləmə vaxtını nəzərə alınmayacaq səviyyəyə endirmək olar,yaxud bu vaxt 

əhəmiyyətli dərəcədə böyük ola  bilər. 

 

Məsələ 1. Ver: lyy1=42 km               

                         lyy2=64 km 

                         lyy3=30 km 

                         __________ 

                           lorg=? 

 

Məsələ 2. Ver: qf1=8t                    lyy1=30 km 

                         qf2=9 t                   lyy2=28 km 

                         qf3=11t                  lyy3=24 km 

                         _______ 

                          lord=? 

 

3.4.Hərəkət tərkibinin iş vaxtı və hərəkətin orta sürətləri. 

 

   HT-nin iş vaxtı,yəni Tn –naryadda olma vaxtı hərəkət tərkibinin ANM-dən çıxıb ANM-nə 

qayıdanadək keçən vaxt ilə ölçülür. 

Tn=Thər+Ty-b 

   Bu zaman sürücünün nahar fasiləsi nəzərə alınmır. 

   Əgər iş günü ərzində HT-nin nasazlığından xətdə boş dayanırsa,onda Tn aşağıdakı kimi olar: 

Tn=Thər+Tyb+Tb·t 



Burada Tb·t–texniki nasazlıqdan boş dayanma vaxtıdır. 

   Naryadda olma vaxtının eyni zamanda marşrutda olma vaxtı və sıfırlı yürüşə itirilən vaxtın 

cəmi kimidə göstərmək olar: 

Tn=Tm+Ts 

Burada Tm-HT-nin marşrutda olma vaxtı 

             Ts- sıfırlı yürüşə sərf olunan vaxt. 

 HT-nin texniki surəti ANV-nin orta sürətidir. 

VT =
𝐿

𝑇ℎə𝑟
 

L-məsafəsi Thər-müddətində gedilən məsafədir. 

  HT-nin istismar surəti (Vİ) hərəkət tərkibinin iş günü ərzində keçdiyi məsafənin naryadda olma 

vaxtına nisbətindən təyin olunur. 

Vİ =
𝐿

𝑇𝑛
 =

𝐿

𝑇ℎə𝑟+𝑇𝑦𝑏+𝑇𝑏·𝑇
 

Buradan görünür ki, 

Vİ  ˃ VT       olur. 

 

Məsələ 1. Verilir: VT=28 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡⁄                       Həlli: 

                              Tn= 8 saat                                Lüm=VT ·Tn=28 · 6 =168 

                               Ty-b = 2 saat                              Vİ=
𝐿ü𝑚

𝑇𝑛
 =

168

8
=21𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡⁄  

                                Vİ=? 

 

Məsələ 2.Verilir:Tn=10saat                   Məsələ 3.Verilir: Lüm= 120 km 

                             Ty-b =2,8 saat                                            Tn= 8 saat 

                             Lüm=144 km                                             __________ 

                             ____________                                           Vİ=? 

VT=? 

 

 

Məsələ 4.Verilir:Tn= 8 saat                        

                             Ty-b = 3 saat                      

                             Vİ=25 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡⁄  

                             ____________                 

VT=? 

 

 

 

3.5.HT-nin məhsuldarlığı. 

 



  HT-nin (yaxud HT parkının) məhsuldarlığı dedikdə onun vahid zamanda daşıdığı yükün 

tonlarla və ya gördüyü nəqliyyat işinin ton.km-lərlə miqdarı başa düşülür. 

  Bir gedişdə  bir HT-nin daşıdığı yükün miqdarı  

𝑊𝑄𝑔
=qn·γst   ton 

Gördüyü nəqliyyat işinin miqdarı 

𝑊𝑃𝑔
=𝑊𝑄𝑔

·ly·y=qn·γst·lyy    ton.km 

olur. 

Gedişlərin sayı. Hər bir yerinə-yetirilən gediş 

tg=th+ty-bqədər vaxt itirilir. 

Burada th–hərəkət vaxtıdır. 

 th=
𝑙𝑦𝑦

𝛽𝑔·𝑉𝑇
 

Onda gediş vaxtı 

 tg=
𝑙𝑦𝑦

𝛽𝑔·𝑉𝑇
+ ty-b 

 HT-nin marşrutda olma vaxtı 

TM=Tn- Ts 

olduğundan gün ərzində gedişlərin sayı: 

ng = 
𝑇𝑛−𝑇𝑠

𝑡𝑔
 =

𝑇𝑀

𝑡𝑑
=

𝑇𝑀
𝑙𝑦𝑦

𝛽𝑔𝑉𝑇
+𝑡𝑦𝑏

= 
𝑇𝑀·𝛽𝑔·𝑉𝑇

𝑙𝑦𝑦+𝛽𝑔·𝑉𝑡·𝑡𝑦𝑏
 

ng =
𝑇𝑀·𝛽𝑔·𝑉𝑇

𝑙𝑦𝑦+𝛽𝑔·𝑉𝑡·𝑡𝑦𝑏
olur 

𝛽g-ni 𝛽 ilə əvəz etsək             

ng =
𝑇𝑀·𝛽·𝑉𝑇

𝑙𝑦𝑦+𝛽·𝑉𝑡·𝑡𝑦𝑏
olar. 

 

   HT-nin gündəlik və növbə ərzindəki məhsuldarlığı. 

  Gündəlik məhsuldarlıq: 

𝑊𝑄= 𝑊𝑄𝑔
·ng=qn·γst·

𝑇𝑛𝛽𝑉𝑇

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑇∙𝑡𝑦𝑏
 

 

𝑊𝑄=
𝑇𝑛𝛽𝑉𝑇·qn·γst

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑇∙𝑡𝑦𝑏
 

1 km yüklü yürüşdə nəqliyyat işi 

Wt.km =qn·γst·1km=qn·γst 

1 gündə yerinə-yetirilən ümumi nəqliyyat işi 

                                                                    𝑊𝑃=Wt.km·Ly 

 Ly=ng·lyy=
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
=

𝑇𝑀∙𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦

𝑙𝑦𝑦+𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑡𝑦𝑏
 

 

                                                        𝑊𝑃=Wt.km·ng·lyy=
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
=

𝑇𝑀∙𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑

𝑙𝑦𝑦+𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑡𝑦𝑏
 

𝛾𝑑

𝛾𝑠𝑡
=

𝑙𝑜𝑟𝑑

𝑙𝑜𝑟𝑔
→ γd·lorg=lord·γst 



Onda 

 𝑊𝑃=
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙ɳ𝑑 ·𝑙𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
=

𝑇𝑀∙𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑·𝑙𝑜𝑟𝑑

𝑙𝑦𝑦+𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑡𝑦𝑏
 olur. 

 

  HT-nin saatlıq məhsuldarlığı 

𝑊𝑄𝑠𝑎𝑎𝑡
 =

𝑊𝑄

𝑇𝑛
𝑊𝑃𝑠𝑎𝑎𝑡

= 
 𝑊𝑃

𝑇𝑛
 

Beləliklə  𝑊𝑄 =
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙·𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

                  𝑊𝑃 =
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
         olduğundan 

Onda         𝑊𝑄𝑠𝑎𝑎𝑡
 =

𝛽·𝑉𝑇∙𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

𝑊𝑃𝑠𝑎𝑎𝑡
 =

𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

 

     HT-nin 1 avt.ton məhsuldarlığı 

𝑊𝑄𝑠𝑎𝑎𝑡
=

 𝑊𝑄

𝑞𝑛
𝑊𝑃𝑠𝑎𝑎𝑡

=
 𝑊𝑃

𝑞𝑛
      →  

𝑊𝑄𝑠𝑎𝑎𝑡
 =

𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
𝑊𝑃𝑠𝑎𝑎𝑡

= 
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

 

    Parkın məhsuldarlığı.Parkın müəyyən dövr ərzində məhsuldarlığı. 

Tonla Q=AS·Aİ·  𝑊𝑄 =AD·𝛼ç· 𝑊𝑄𝑠𝑎𝑎𝑡
 =

𝐴𝑆∙𝐷𝑇∙𝛼ç𝑇𝑛∙𝛽∙𝑉𝑇∙𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑏
 

P=ADi· 𝑊𝑃 = 𝐴𝑆 ∙ 𝐷𝑇 ∙ 𝛼ç ·  𝑊𝑃  = 𝐴𝑆 ∙ 𝐷𝑇 ∙ 𝛼ç ·
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
= 𝐴𝑆 ∙ 𝐷𝑇 ∙ 𝛼ç ·

𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑 ·𝑙𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
   

t.km 

 

 

 

3.6.Hərəkət tərkibinin məhsuldarlığına ayrı-ayrı göstəricilərin təsiri. 

 

HT-vahidinin məhsuldarlığı aşağıdakı kimi ifadələrdən təyin olunur: 

 𝑊𝑄=
𝑇𝑀·𝛽·𝑉𝑇∙𝛾𝑠𝑡𝑞𝑛

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
ton 

 𝑊𝑃=
𝑇𝑛·𝛽·𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
=

 𝑇𝑀∙𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑙𝑦𝑦·𝑞𝑛∙𝛾𝑑·𝑙𝑜𝑟𝑑

𝑙𝑦𝑦+𝛽𝑔∙𝑉𝑇∙𝑡𝑦𝑏
t.km 

     Bu ifadələrə daxil olan hər bir göstərici hərəkət tərkibi vahidinin məhsuldarlığına təsir 

göstərir.Bu göstəricilərin məhsuldarlığa təsirini həm riyazi asılılıq kimi,həm də əyani göstərmək 

üçün qrafiki asılılığını təsvir etmək olar.Bunun üçün absis oxu üzərində baxılan göstəricinin 

qiymətlərini,ordinat oxu üzərində isə baxılan göstəricinin müxtəlif qiymət-lərindəki 

məhsuldarlığının qiymətlərini qeyd edirik.Koordinat proyeksiyalarından keçən xətt göstəricinin 



məhsuldarlığa təsirinin qrafiki olaraq təsvir edir. O cümlədən bir neçə göstərici-nin 

məhsuldarlığa təsirinin qarışıq qrafiki də tətbiq oluna bilər. 

    Məhsuldarlığın ifadələrindən görünür ki,7 göstəricidən 3-ü-qn,ɳst (və ya ɳd),Tn ancaq kəsrin 

surətində yerləşir.Ona görə də düsturda qn·ɳst·Tn hasilini dəyişən,qalanlarını isə sabit qəbul 

etsək,onda 

U=const·qn·γst·Tn 

yazmaq olar. 

Burada  

Const=
𝛽∙𝑉𝑇

𝑙𝑦𝑦+𝛽∙𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

qəbul olunmuşdur.Göründüyü kimi məhsuldarlıq bu halda qn·ɳst·Tn hasilindən xətti asılıdır. 

Bu asılılığın qrafiki isə koordinat başlanğıcından keçən düz xətdir.Bu düz xəttin absis oxundan 

maillik bucağı sabit qəbul olunan göstəricilərin məhsuldarlığa təsirinin xarakteri 

mürəkkəbdir.Qrafiki olaraq bu təsirlər müxtəlif yanlı hiperbola ilə təsvir olunur.𝛽,Vt artdıqca 

məhsuldarlıq artır,ty-b artdıqca isə məhsuldarlıq azalır,lyg artdıqca W artır,U isə azalır. 

Bu qrafiklər aşağıdakı şəkildəki kimi olur. 

 

U                                   U                                U 

 

 

 

               qn∙ɳst∙Tn𝛽                                VT 

U                                   U                                 W 

 

 

 

                     ty-b                                    ly.g                                 ly.g 

 

Parkın məhsuldarlıqları Q=𝐴𝑆 ∙ 𝐷𝑇 ∙ 𝛼ç· 𝑊𝑄və P=𝐴𝑆 ∙ 𝐷𝑇 ∙ 𝛼ç·𝑊𝑃 ifadələrindən görünür ki, 

məhsuldarlıq AS-dən xətti asılı olaraq dəyişir. 

 

Bölmə IV.Avtomobil nəqliyyatında yükləmə-boşaltma işləri (Y-B işləri) 

4.1.Yükləmə-boşaltma məntəqələri və anbarlar. 

 

  Y-B işləri yükün YG məntəqədə HT-nə yüklənməsi və YA məntəqədə HT-dən boşaldılması 

ilə əlaqəli olan kompleks əməliyyatlara deyilir. 

  HT-nin Y-B altında ümumi boş dayanma vaxtı bir gediş ərzində bir sıra elementləri özündə 

birləşdirir.Y-B-da gözləmə,HT-nin Y-B məntəqələrində manevretməsi,yükləmə,boşaltma 

işlərinin yerinə yetirilməsi,sənədlərin tərtib olunması,tentin açılıb-bağlanması,bortun açılıb-

bağlanması,blomplanması və s. 



  Y-B-da gözləmə vaxtı bəzi hallarda o qədər böyük olmur,bəzən isə əhəmiyyətli dərəcədə 

böyük olur və Y-B vaxtının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.Y-B işlərinin dəqiq təşkil edilməsi 

nəticəsində gözləmə vaxtını minimuma endirmək  və hətta tamamilə aradan qaldırmaq olar. 

    Manevretmə vaxtı HT-nin tipindən,HT-ilə Y-B mexanizmi arasında qəbul edilmiş dayanma 

sxemindən və manevretmə meydançasının ölçüsündən və texnik vəziyyətindən asılıdır. 

  Y-B vaxtı həmçinin HT-nin tipindən  və YGQ-dən yükün növündən,miqdarından və 

yükləyicinin səviyyəsindən,onun məhsuldarlığından və s. asılıdır. 

   Sənədlərin tərtib olunması vaxtını sənədləşdirməsi prosesini sadələşdirmək və Y-B işləri ilə 

uyğunlaşdırmaqla azaltmaq olar. 

   Y-B məntəqələri elə obyektə deyilir ki,burada Y-B işləri və daşıma sənədlərinin tərtib 

olunması yerinə-yetirilir. 

   Y-B məntəqələrinin tərkibində Y-B postları və Y-B meydançası olur.Bu meydança və 

postlarda bilavasitə avtomobillərin yüklənməsi və ya boşaldılması işləri yerinə yetirilir.Bu 

postlar  uyğun  Y-B maşın,mexanizm və qurğuları ilə təchiz olunmalıdır.Y-B meydançası 

məntəqədə avtomobillərin manevretməsi və məntəqəyə giriş üçündür.Məntəqədə yükləri 

saxlamaq üçün ,çeşidləmək üçün anbarlar,çəki qurğusu,xidmət və məişət tikililəri ,zəruri 

inventarlar,qurğular olmalıdır ki,Y-B əməliyyatlar həyata keçirilə bilsin. 

Postlarda yükləmə-boşaltma cəbhəsi həddində yan,yan-yana və pilləvari sxemləri tətbiq 

olunur.(şəkil 1.)           

 a).                  Lc                b).             Lc                          c).            Lc 

                       a                                      b                        

 

 

Şəkil 1. 

 

  I sxem(şəkil 1.a) avtomobil və avtoqatarların cəbhə həddində yükləmə və boşaltma işləri 

avtomobillər manevtetmədən hərəkət etməsi baxımından əlverişlidir. 

  II sxem(şəkil 1.b) daha geniş yayılmışdır. 

  III sxem (şəkil 1.c) Y-B maşın və mexanizmlərindən istifadə baxımından əlverişlidir. 

 

I sxem üçün 

Lc=A(H+a)+a 

II və III sxemlər üçün isə 

Lc=A(B+b)+b 

  Burada A-avtomobillərin sayı,H-avtomobillərin uzunluğu,B-avtomobilin eni,a;b-avtomobillər 

arasındakı məsafə olub adətən a˃1m,b˃1,5m olmalıdır. 

 

 

 



4.2.Anbarlar. 

  Yüklərin saxlanması onların daşınması,ehtiyatların idarə edilməsi və anbarlama əməliyyatları 

ilə sıx bağlıdır.İstifadə olunan daşımaçı,ehtiyatların səviyyəsi və tə-ləb olunan anbarların 

arasında birbaşa əlaqə vardır.Göstərilən əməliyyatlar həmçi-nin yükləmə-boşaltma işləri ilə də 

bağlıdırlar. 

  İstənilən material axınlarının yerdəyişməsi onların lazım olan miqdarının müəy-yən yerlərdə 

cəmlənməsi olmadan mümkün deyildir.Cəmlənmə istənilən loqistik sistemin ayrılmaz bəndi 

olan anbarlarda aparılır.Bu obyektlərdə qəbul olunan və yola salınan yük partiyalarının 

böyüklüyünə,tərkibinə,göndərmə vaxtına və s.para-metrlərinə görə dəyişdirilməsi hesabına yük 

axınlarının şəkildəyişməsi baş verir.Malların anbarlardan keçməsi əmək və maddi vəsaitlər 

sərfinə səbəb oldu-ğundan onların dəyərinin artmasına gətirib çıxarır.Ona görə də anbarların 

fəaliyyəti material axınlarının hərəkətinin optimallaşdırılmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. 

  Anbar-müxtəlif məhsulların qəbulu,yerləşdirilməsi,saxlanması,istehsalat və şəxsi istehlak 

üçün hazırlanması,komplekləşdirilməsi və istehlakçılara təhvil verilməsi üçün nəzərdə tutulan 

bina,tikili və qurğulardır.Anbarların tərifini daha geniş şəkildə vermək olar:anbar-yüklərin 

keyfiyyətinin qorunması və material axınlarının vaxta,həcmə və assortimentə görə 

hamarlanması məqsədilə onların saxlanmasına uyğunlaşdırılmış,qorunan məhdud 

fəzadır.Müasir anbarlar özünün müəyyən struk-turu olan və müxtəlif funksiyalar yerinə yetirən 

texniki qurğulardır. 

   “Anbar təsərrüfatı” termini altında aşağıdakı tərtib hissələrin məcmusu başa düşülür: 

• Anbar (anbar binası və ərazisi); 

• Yükləmə,boşaltma sistemləri (yükləmə-boşaltma üçün avadanlıq,avtomobillərin və dəmir 

yol nəqliyyat vasitələrinin yanaşması üçün şərait və s.); 

• Daxili nəqliyyat sistemi (konveyerlər,avto və elektroyükləyicilər və s.); 

• Yüklərin emalı sistemi (ştrix-kodlama sistemi,paket yaratma və qablaşdırma,çeşidləmə 

xətləri və s.); 

• Yüklərin saxlanması sistemləri (stellajlar,xüsusi tutumlar,yüklərin keyfiyyətini saxlamaq 

üçün xüsusi avadanlıq) 

• Yüklərin anbar uçotu sistemləri (əl və avtomatlaşdırılmış). 

Anbar təsərrüfatı aşağıdakıları təmin edir: 

• Məhsul,material və xammalın keyfiyyətinin qorunması; 

• İstehsalat və nəqliyyatın işinin ritmikliyi və təşkil səviyyəsinin artırılması; 

• Müəssisələrin ərazisindən istifadənin yaxşılaşdırılması; 

• Nəqliyyat vasitələrinin boş dayanmasının və nəqliyyat xərclərinin aşağı salınması. 

   Məhsulların anbarlanması istehsal,nəqletmə və istehlak tsiklində olan qeyri-müntəzəmliklərlə 

əlaqədardır.Müxtəlif növ anbarlar yüklərin müvəqqəti saxlanması və istehsalatın lazımi 

miqdarda materiallarla vaxtlı-vaxtında təchiz edilməsi üçün nəqliyyat-yük axınlarının və ya 

istehsal prosesinin əvvəlində,ortasında və sonunda yaradıla bilərlər (şəkil 13.2).Məhsulun mü-

vəqqəti anbarlanması (toplanması) istehsalat və nəqliyyatın xarakteri ilə təyin edilir.Müvəqqəti 

anbarlanma istehsal və istehlak prosesində materiallara olan tələbatla onların həqiqi miqdarı 



arasındakı vaxt,fəza,kəmiyyət və keyfiyyət uyğunsuzluqlarını dəf etməyə imkan verir.Yüklərin 

anbarlanması əməliy-yatlarından başqa anbarlarda daxili nəqliyyat,yükləmə,boşaltma,çeşidlə- 

mə,komplektləşdirmə və bir sıra texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirilir.Ona görə də anbarlarda 

sadəcə yüklərin saxlanması qurğusu kimi yox,mürəkkəb nəqliyyat-anbar kompleksi kimi 

baxmaq lazımdır.Yük daşımalarının qeyri-müntəzəmliyi belə komplekslərin işinə dinamik 

stoxastik xarakter verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 13.2.Anbar təsərrüfatının loqistik sistemdə yeri. 

 

 

4.3.Y-B məntəqələrinin buraxma qabiliyyəti. 

  Y-B məntəqələrinin mühüm parametrləri yük dövriyyəsi və buraxma qabiliyyəti sayılır. 

  Məntəqənin yük dövriyyəsi və ya Y-B həcmi sutkalıq və ya illik ola bilər və tonla ölçülür. 

  Məntəqənin buraxma qabiliyyəti-avtomobillərin maksimal sayı Ma və ya maksimal həcmi Mi 

(tonla) olub məntəqədə vahid zamanda (saatda,növbədə) yüklənən və ya boşaldılan 

avtomobillərin və yükün maksimal miqdarıdır. 

  Məntəqənin buraxma qabiliyyəti postların sayından və buraxma qabiliyyətindən asılıdır. 

Postun buraxma qabiliyyəti M 

MT=
1

𝑡𝑇∙ɳ𝑛
Ma=

1

𝑡𝑇∙ɳ𝑛
 

Burada tT- 1 t yükün y-b vaxtı,saat 

             ɳn-avtomobillərin Y-B postuna gəlməsinin qeyri-müntəzəmlik əmsalıdır.ɳ=1÷2 qəbul 

olunur. 

 Postun növbə ərzindəki məhsuldarlığı onun 1 saatda buraxma qabiliyyətini növbə ərzindəki iş 

vaxtına Tt vurmaqla alınır. 
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Aralıq istehsalat 

anbarı 

T
er

m
in

a
l 



Qn=Mt·T 

QA=MA·T 

 

 

4.4.Yükləmə-boşaltma postlarının sayı. 

Y-B məntəqəsində sutkalıq iş həcmini QS-nı yerinə-yetirmək üçün bir postda Tiş vaxtında 

görülən iş həcmini bilməklə lazım olan postların sayını təyin etmək olar. 

N=
𝑄𝑆

𝑄𝑛
=

𝑄𝑆

Mt·T
=

𝑄𝑆∙𝑡𝑇∙ɳ𝑛

𝑇
 

İş həcminin sutkalıq qiymətini illik iş həcmini məntəqənin illik iş günlərinin sayına bölməklə 

tapmaq olar: 

QS=
𝑄𝑖

𝐷𝑖
 

Qi-illik iş həcmi 

Di-məntəqənin illik iş günlərinin sayı 

   YGQ qn,YGQ-dən istifadə əmsalı ɳst  olan avtomobilin Y-B təmin olunduqda Y-B postlarının 

sayı: 

                                                 N=
𝑄𝑆

𝑄𝑛
=

𝑄𝑆∙𝑡𝑛∙𝛾𝑠𝑡∙𝑞𝑛·ɳ𝑛

𝑇
olur 

Y-B işlərini  səmərəli  təşkil   etmək üçün məntəqənin iş ritmini nəzərə almaq lazımdır. 

      Ritm yüklənən və  və  ya  boşaldılan avtomobillərin göndərilməsi arasındakı  dövr  

müddətidir.          

Bundan əlavə avtomobillərin hərəkət intervalında bilmək lazımdır. 

      İnterval yükləmə və ya boşaltma məntəqəsinə daxil olan avtomobillər arasındakı vaxtdır. 

  Ritm ty (və ya tb) –dan asılıdır. 

R=
𝑡𝑦(𝑏)∙ɳ𝑛

𝑁
 

Ia=
𝑡𝑔

𝐴𝑚
 

Tg=th+ty-b=
𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑇∙𝛽
+𝑡𝑦 + 𝑡𝑏 

burada R-ritm 

            Ia-interval 

            Am-avtomobillərin sayı 

N=
𝑡𝑦(𝑏)∙ɳ𝑛

𝐼𝑎
 = 

𝐴𝑚∙𝑡𝑦(𝑏)∙ɳ𝑛

𝑡𝑔
 

   Məntəqənin fasiləsiz işləməsi üçün avtomobillərin sayı. 

Am=
𝑁∙𝑡𝑔

𝑡𝑦(𝑏)∙ɳ𝑛
ty(b)=tT·qn·γst ,         onda 

Am=
𝑁∙𝑡𝑔

𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡∙𝑡𝑇∙ɳ𝑛
və ya           Am=

𝑄𝑆∙𝑡𝑔

𝑇−𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡
olar. 



 

 

 

 

4.5.Y-B işlərinin təşkili və planlaşdırılmasının əsasları. 

 

   AN-da Y-B işlərinin təşkilinin müxtəlif formalrı mövcuddur.Bunlardan ən geniş yayılanı YG 

və YA məntəqələrin daimi bərkidilmiş stasionar Y-B maşın,mexanizm və qurğularla təchiz 

olunması hesab olunur.Bu forma o vaxt məqsədəuyğun hesab olunur ki,Y-B məntəqələrində iş 

həcmi kifayət qədər böyük olsun. 

    Y-B işlərinin bir sıra üsulları mövcuddur.Bu işləri səmərəli həll etmək üçün bunda maraqlı 

olan tərəflərin birgə,uzlaşdırılmış işinin təşkili olduqca vacibdir. 

   Yük daşımaların ən geniş yayılmış səmərəli forması mərkəzləşdirilmiş daşımalar hesab 

olunur.Mərkəzləşdirilmiş daşımalarda işləri müxtəlif dispetçer qrupları təşkil edir.Ona görə də 

dispetçerlər lazımi əlaqə vasitələri,NV-ləri və Y-B mexanizmləri ilə təchiz 

olunmalıdır.Dispetçerlər bütün növ işləri koordinasiya edir,o cümlədən Y-B mexanizmlə-rinin 

haraya,nə qədər və nə vaxt göndərilməsinidə müəyyənləşdirir və təşkil edir. 

   Y-B işlərinin müasir uzaq məsafələrə daşımalar həyata keçirildiyi bir dövrdə yükləməni yük 

göndərən,boşaltmanı isə yük alan təşkilatın aparması məqsədəuyğun hesab olunur. 

    Y-B işlərinin planlaşdırılması üçün bir sıra kəmiyyət ve keyfiyyət göstəriciləri olmalıdır. 

Məntəqələrin əsas kəmiyyət göstəriciləri yük həcmi (məlum dövr ərzində qəbul olunmuş və ya 

göndərilmiş yük həcmi) Y-B işlərinin keyfiyyət göstəriciləri Y-B işlərinin mexanikləş-dirilməsi 

səviyyəsi və dərəcəsi,Y-B işlərinin məhsuldarlığı ,1t əməliyyatın maya dəyəri gəlir və 

xərclər,rentabelliyi sayılır. 

  AN sistemində Y-B işlərinin planlaşdırılmasını kompleks yerinə yetirən şirkət,firma və s. 

tərəfindən aparılır.Bu təşkilatlar əvvəlcədən bütün göstəriciləri o cümlədən yükləmə-boşaltma 

işlərinin həcmini,yüklərin,taraların növlərini,hansı Y-B maşın və mexanizmlərdən istifadə 

olunmasının məqsədəuyğunluğunu öyrənir. 

  Bundan sonra bu işləri yerinə yetirmək üçün lazım olan Y-B mexanizmlərinin sayını,bu işlərin 

maya dəyəri,əmək haqqı fondu,gəlir və bütün xərclər müəyyənləşdirilir. 

 

 

4.6.Y-B maşın,mexanizm və qurğuları haqqında ümumi məlumat. 

 

       Avtomobillərin yüklənməsi (və ya boşaldılması) üçün müxtəlif texniki-istismar xarakteris-

tikalarına malik Y-B maşın,mexanizm və qurğular tətbiq olunur. 

      Y-B maşın,mexanizm və qurğuları texniki əlamətinə görə 2 əsas qrupa ayrılır: 

1.İşçi orqanı dövrü (tsiklik və ya fasilə ilə) olaraq təsir edən. 

2.İşçi orqanı fasiləsiz təsir edən. 



İşçi orqanı dövrü olaraq təsir göstərənY-B maşınları yükləmə-boşaltma işləri ilə əlaqədar olaraq 

kompleks əməliyyatlar yerinə-yetirirlər.Bu qrupa avtokranlar, avtoyükləyicilər, elektroyükləyi- 

cilər,birçalovlu yükləcilər,lebedka,telfer,mmexaniki kürəyi,avtomobilboşaldıcı və s. aid edilir. 

      İşçi orqanı fasiləsiz təsir göstərən maşınlara lentli,lövhəvari və sancaqlı konveyerlər, çoxça- 

lovlu yükləyiciləri aid etmək olar. 

Y-B maşınları istismar əlamətinə görə təsnifata ayrılır: 

  Qrupundan və ya yüklənən yükün kateqoriyasından asılı olaraq maşınlar aşağıdakı növlərə 

ayrılır:sayılan yüklər üçün (avtokran yükləyicilər,telfer),səpələnən yüklər üçün (ekskavator, 

birçalovlu və çoxlaçovlu). 

   Bütün Y-B maşın və qurğular hərəkət hissəsinə görə 2 qrupa bölünür: 

  1)stasionar (tərpənməz) 

  2)səyyar,(hərəkətli,gəzdirilən) 

  Stasionar maşın və qurğulara elə Y-B maşınları aiddir ki,onların obyektlərdə gəzdirilməsi üçün 

avadanlığı olmur.Onlar obyektdə stasionar quraşdırılır və böyük həcmli işləri yerinə yetirirlər. 

  Səyyar maşınların obyektlərdə gəzdirilməsi üçün avadanlığı olur.Bunlardan bəziləri özlərinin  

mobilliyi ilə seçilir(avtokranlar,avtoyükləyicilər və s.). 

 

4.7.Y-B maşın və mexanizmlərin,qurğuların məhsuldarlığı. 

 

   Y-B maşın ,mexanizm və qurğuların tipinin və tələb olunan sayının təyin edilməsi üçün 

(verilmiş istismar şəraitində)mühüm parametr- onların məhsuldarlığı nəzərə alınmalıdır. 

  Y-B maşın,mexanizm və qurğularının texniki,istismar və faktiki məhsuldarlığını fərqləndi-

rirlər:   

  Texniki məhsuldarlıq dedikdə-verilən maşın,mexanizmlə optimal şəraitdə 1 saat fasiləsiz 

işlədikdə yüklədiyi və boşaltdığı yükün miqdarı başa düşülür.Texniki məhsuldarlıq maşının 

texniki pasportunda göstərilir. 

  İşçi orqanı fasilələrlə işləyən Y-B maşın və qurğuların texniki məhsuldarlığı (ton). 

W= 
3600∙𝑞𝑛

𝑇𝑡
 

Burada qn-Y-B maşınının YGQ-dir 

             Tt-işçi orqann davametmə müddətidir. 

3600

𝑇𝑡
-işçi tsikllərinin sayıdır. 

 

   Bəzi maşınlar universal tipli olub bir sıra yüklərin Y-B-da istifadə olunur. 

  Yükün yerdəyişməsinə görə maşın və mexanizmlər 4 qrup: 

1) yükün horizontal yerdəyişməsi(mexaniki kürək) 

2)yükün şaquli yerdəyişməsi (taxılyükləyici  bunker) 

 3)yükün maili yerdəyişməsi (taxılyükləyici transportyor ,çoxçalovlu yükləyici) 

 4)yükün horizontal və şaquli yerdəyişməsi (kombinəedilmiş-kranlar,avtoyükləyicilər, 

elektroyükləyicilər və s.) 

Bir tsiklin davametmə müddəti aşağıdakı ifadədən təyin olunur: 



   Yükün horizontal yerdəyişməsi halında  

                                          Tt=tt+tb+
𝑙

𝑉1
+

𝑙

𝑉2
 

Burada tT,tb-yükü tutmaq və buraxmaq vaxtı 

             l- yükün yerdəyişməsinin uzunluğu. 

V1,V2 – Maşın və mexanizmin işçi orqanının yüklü və yüksüz yerdəyişmə surəti yükün şaquli 

yerdəyişməsi halında  

                                         TT =tT+tb =
2ℎ

𝑉
 

Burada h-yükün qaldırıldığı hündürlük 

             V-işçi orqanın qaldırma sürəti 𝑚 𝑠𝑎𝑛⁄  

  Yükün kombinə edilmiş yerdəyişməsi halında 

TT =tT+tb+
4ℎ

𝑉
+

𝑙

𝑉1
+

𝑙

𝑉2
 

İşçi orqanın fasiləsiz işləməsi halında Y-B maşın,mexanizm və qurğuların məhsuldarlığı 

aşağıdaki ifadədən təyin olunur: 

W=
3600·𝑉·𝑞𝑡

𝑎
 

V-Y-B maşının işçi orqanının yerdəyişmə sürəti 𝑚 𝑠𝑎𝑛⁄  

qT- yük vahidinin kütləsi 

a- yük vahidi ilə işçi orqan arasındakı məsafə 

a ayrılır: 

 

Bölmə V.Yük avtomobillərinin hərəkətinin təşkili. 

 

   Yük daşımalarda HT-nin hərəkətinin təşkili zamanı yüksək məhsuldarlıq və aşağı maya 

dəyərli daşımaları təmin olunmalıdır.HT-nin hərəkəti marşrutda baş verir. 

   HT-nin daşımaları yerinə yetirilərkən keçdiyi yola marşrut deyilir. 

   Marşrutun uzunluğu dedikdə HT-nin marşrutunun başlanğıcından sonunadək keçdiyi yolun 

uzunluğu başa düşülür. 

  HT-nin marşrutda dövrü hərəkətin başa çatmış tsikli adlanır. 

  Marşrutun 3 növü vardır: 

  1.Rəqqasi marşrut 

  2.Həlqəvi marşrut 

  3.Yığma- paylama marşrutu 

   Marşrutun seçilməsi Y-B məntəqələrinin yerləşməsindən,yükün növündən,yük partiyasının 

ölçüsündən və HT-nin tipindən asılıdır. 

  Marşrutlaşma dedikdə elə hərəkət marşrutun tərtib olunması başa düşülür ki,həmin marşrutda 

HT-nin yürüşdən daha səmərəli istifadə olunması təmin olunsun. 

  Marşrut tərtib olunarkən nəzərə almaq lazımdır ki,rəqqasi marşrutlarda əks istiqamətdə ya 

natamam yüklü yürüş və ya tam yüklü yürüş həyata keçirilməsi zəruri şərt sayılır. 



   Həlqəvi  marşrutlar o halda təşkil olunur ki, əks istiqamətdə yüklü yürüşü olan rəqqasi marşrut 

təşkil etmək mümkün olmur. 

  Həlqəvi marşrut tələb olunarkən nəzərə almaq lazımdır ki,həmin marşrutda yürüşdən istifadə 

əmsalı ən yüksək olsun. 

Yığma- paylama marşrutları həlqəvi marşrutların analoqudur. 

Marşrutun düzgün tərtib olunması yürüşdən istifadə əmsalının yüksək olmasına,HT-nin 

məhsuldarlığının yüksəlməsinə və daşımaların maya dəyərinin azalmasına səbəb olur. 

 

5.1.Rəqqasi marşrutlar. 

  Rəqqasi marşrut dedikdə2 məntəqə arasında düz və əks istiqamətdə hərəkətin çoxsaylı 

təkrarlanması başa düşülür. 

  Rəqqasi marşrutlar HT-nin yürüşdən istifadə xüsusiyyətinə görə 3 növdə olur: 

1)Yük yalnız 1 istiqamətdə daşınır. 

                         Q →                                     km 

a)                           b). A                                                    

  ls1A ← B 

Y------------------------------ 

 B           B                                                     t                               

ls2------------------------------ 

 

Bu marşrutda 𝛽g=0,5         lyy=lb𝛽g=
𝑙𝑦𝑦

2𝑙𝑦𝑦
=0,5 

2)Düz istiqamətdə tam,əks istiqamətdə natamam yüklü yürüş həyata keçirilir. 

                                       Q1  → 

a)              A                                             B      b).                                         

ANMls1------------- 

            ls2  Y-B                            Q2                 B-y 

                     -------------- t 

 

0,5< 𝛽𝑔 <1,0 

  

burada  - yüklü yürüş                                     -yükləmə 

    

- yüksüz yürüş             -boşaltma 

            _____  - yüklü yürüş                           - - - - - - - yüksüz yürüş işarələridir. 

 

3)Hər iki istiqamətdə tam yüklü yürüş 

 

AQ1   →                         B   L km                                               

ls1                                                                     A 

ANM 



         ls2                       ←  Q2tsaat                   

                                                                                   B 

 

 

Bu marşrutda 𝛽𝑔= 
2𝑙𝑦𝑦

𝑙𝑔
 =

2𝑙𝑦𝑦

2𝑙𝑦𝑦
=1,0 olur. 

1)Rəqqasi marşrutda HT-nin dövr vaxtı: 

td=th+ty-b   olur. 

th=
𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑡
 +

𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑡
 =

2𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑡
 

       Onda                                                      td=
2𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑡
+ty-b 

TM-marşrutda olma vaxtında yerinə yetirilə bilən dövrlərin sayı: 

nd=
𝑇𝑀

𝑇𝑑
 =

𝑇𝑀
2𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑡
+𝑡𝑦𝑏

=
𝑇𝑀∙𝑉𝑡

2𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
olur. 

Tonla məhsuldarlıq 

1 dövrdə 𝑊𝑄𝑑
=qn·γst 

1 iş günündə 𝑊𝑄=𝑊𝑄𝑑
·nd =

𝑇𝑀∙𝑉𝑇∙𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡

2𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

Ton.km-lə məhsuldarlıq 

1 dövrdə        𝑊𝑃𝑑
=𝑊𝑄𝑑

·lyy=qn·γst·lyy 

1 iş günündə𝑊𝑄=𝑊𝑃𝑑
·nd= 

𝑇𝑀∙𝑉𝑇∙𝛾𝑠𝑡∙𝑞𝑛∙𝑙𝑦𝑦

2𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑡∙𝑡𝑦𝑏
 

Sadə rəqqas marşrutda γst=γd olur. 

 

5.2.Həlqəvi marşrutlar. 

HT-nin bir neçə Y-B məntəqəsini birləşdirən qapalı kontur üzrə hərəkət etdiyi yol dairəvi 

marşrut adlanır. 

        Həlqəvi marşrutların aşağıdakı növləri vardır:paylama,yığma,paylama-yığma 

    A                                                               B                         A                             C 

F B                                     

                                                                                                                                                  D 

                                 C  A                D 

                                                                                          F 

                                                            F               E 

E                 D                                                                              E                                        B 

 

Şəkil 1.Həlqəvi marşrutlar. 

 Həlqəvi marşrutda HT-nin dövr vaxtı 



td=
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+∑ 𝑡𝑦.𝑏𝑖 olur 

burada LM-həlqəvi marşrutun ümumi uzunluğu 

            ty.bi-hər bir gedişdəki Y-B vaxtıdır 

    Gün ərzindəki dövrlərin sayı 

nd=
𝑇𝑀

𝑡𝑑
=

𝑇𝑀
𝐿𝑀
𝑉𝑇

+∑ 𝑡𝑦.𝑏𝑖

=
𝑇𝑀∙𝑉𝑇

𝐿𝑀+𝑉𝑇∙∑ 𝑡𝑦.𝑏𝑖
 

Gün ərzindəki gedişlərin sayı 

ng=m∙nd 

burada m-dövr ərzindəki gedişlərin sayı. 

Daşınan yükün miqdarı tonla 

1 dövrdə  

𝑊𝑄d=qn∙ ∑ ɳ𝑠𝑡𝑖olur. 

𝑊𝑄d=qn∙ (ɳ𝑠𝑡1 + ɳ𝑠𝑡2 + ⋯ + ɳ𝑠𝑡𝑛) 

 

Həlqəvi marşrutda işləmək üçün tələb olunan HT-nin miqdarı aşağıdakı düstürdan təyin olunur. 

A=
𝑄ü𝑚

𝑊𝑄

 = 
𝑄ü𝑚

𝑛𝑑∙𝑛𝑔𝑞𝑛∙𝛾𝑠𝑡
 

burada Qüm-ümumi daşıma həcmi tonla 

𝑊𝑄d-HT vahidinin 1 dövrdə məhsuldarlığı 

              ng,nd-gediş və dövrlərin sayı 

A=
𝑄𝑖

𝑊𝑄𝑑𝑖

=
𝑄𝑖

𝑛𝑑∙𝑞𝑛∙ɳ𝑠𝑡𝑖
 

 Qi-həlqəvi marşrutun verilmiş məntəqəsində daşınan zəruri yükün miqdarı 

ɳ𝑠𝑡𝑖-verilmiş məntəqədə YGQ-dən istifadənin statiki əmsalıdır. 

 

5.3.Yığma – paylama marşrutları. 

   Paylama (yığma) marşrutlarında hərəkət zamanı ardıcıl olaraq boşaltma (və ya yükləmə) 

işləri yerinə-yetirilir.Marşrutun hər sonrakı məntəqəsində tədicən daşınan yükün miqdarı  

azalır (yaxud artır). 

                                                                               +qy3 

                                     -qp1                               3 

a).    ∑ 𝑞𝑝1
4
𝑖=1                                                -qp2               b). 

                               +qy4 

                                                 l1-2    2                                              l3-4                           l2-3 

                                l1   4                                          2 

                                                             l2-3                                                                            +qy2 

                          lil1-1                  l1-2 

4       l3-4       3                -qp3 

                         -qp4∑ 𝑞𝑦1
4
𝑖=1                       +qy1 



 

 

Şəkil 2.a)Paylama marşrutu            b)yığma marşrutu 

  Əgər marşrutda gediş ərzində paylama və yığma eyni zamanda gedirsə ,marşrut paylama-

yığma marşrutu adlanır.(Şəkil 3.)     

 

 

 

                                                              -qp1;+qy1 

                                                                -qp2;qy2 

∑ 𝑞𝑝1
4
𝑖=1                     l1       1      l1-2           2 

 -∑ 𝑝𝑦1                                                                l2-3 

                                                         l4      3 

 4    l3-4 

- qp4;+q4 

Şəkil 3.Paylama-yığma marşrutu 

 

Bəzi yükləri (adətən boş konteynerləri) paylama-yığma marşrutlarında geri qayıdarkən yığmaq 

məqsədəuyğundur (şəkil 4.).Bu marşrutla adi paylama-yığma marşrutundan fərqli olaraq 

paylama və yığma əməliyyatları ayrı-ayrı gedişlərdə yerinə yetirilir(qeyd:rəqqasi marşruta bir 

yük verilən məntəqəsi olan paylama marşrutu kimi baxmaq olar). 

 

 

                                                       -qp1;+qy1 

 

∑ 𝑞𝑝1
4
𝑖=1                   l1       1        l1-2         2               -qp2;+qy2 

           -∑ 𝑞𝑦1                                                  l2-3    3 

                                 l3-4-qp3;+qy3 

  4 

 -qp4;qy4 

 



Dövr vaxtı 

Td=
𝐿𝑀

𝑉𝑇
+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎 − 1) 

burada   LM-marşrutun uzunluğu 

                 ty-b-yükləmə-boşaltma vaxtı 

                  tj-aralıq məntəqələrdə lazım olan əlavə vaxt 

                 na-aralıq məntəqələrin sayı 

TMmarşrutda olma vaxtında dövrlərin sayı 

nd=
𝑇𝑀

𝑡𝑑
=

𝑇𝑚

𝐿𝑀
𝑉𝑇

+𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎−1)
=

𝑇𝑀∙𝑉𝑇

𝐿𝑀+𝑉𝑇∙(𝑡𝑦.𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎−1))
 

YGQ-dən istifadənin statiki əmsalı 

𝛾𝑠𝑡=
∑ 𝑞𝑓𝑖

𝑞𝑛
=

𝑞𝑓𝑖+𝑞𝑓2+⋯+𝑞𝑓𝑛

𝑞𝑛
 

qfi-hər bir məntəqədə boşaldılan və ya yüklənən yükün miqdarıdır. 

𝛾𝑠𝑡𝑖-niaşağıdakı ifadədən də təyin etmək olar. 

𝛾𝑠𝑡𝑖=
𝑞𝐼(𝐼𝐼)

𝑞𝑛
 

qI-paylamanın başlanğıcındakı yükün miqdarıdır. 

qII-yığma marşrutunun sonundakı yükün miqdarıdır. 

  Daşınan yükün miqdarı tonla 

    1 dövrdə 

𝑊𝑄𝑑
=qn∙ 𝛾𝑠𝑡=∑ 𝑞𝑓𝑖⋅ 𝛾𝑠𝑡𝑖 

  1 iş günündə 

𝑊𝑄=𝑊𝑄𝑑
·nd=

𝑇𝑀∙𝑉𝑇

𝐿𝑀+𝑉𝑇∙(𝑡𝑦𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎−1))
 

 Yerinə yetirilən nəqliyyat işinin ton.km-lə miqdarı 

 1 dövrdə 

𝑊𝑃𝑑
=𝑞𝑛 ∙ ∑ 𝛾𝑠𝑡𝑖 ∙ 𝑙𝑦𝑦𝑖=qn∙ (𝛾𝑠𝑡1 ∙ 𝑙𝑦𝑦1 + 𝛾𝑠𝑡2 ∙ 𝑙𝑦𝑦2 + ⋯ + 𝛾𝑠𝑡𝑛∙𝑙𝑦𝑦𝑛

) 

burada  𝛾𝑠𝑡-YGQ-dən istifadənin hər sahədəki əmsalı 

𝑙𝑦𝑦-yük daşınan sahənin uzunluğu 

  1 iş günündə 𝑊𝑄=𝑊𝑃𝑑
·nd=nd·𝑞𝑛 ∙ ∑ 𝛾𝑠𝑡𝑖 ∙ 𝑙𝑦𝑦𝑖=

𝑇𝑀∙𝑉𝑇·𝑞𝑛∙∑ 𝛾𝑠𝑡𝑖∙𝑙𝑦𝑦𝑖

𝐿𝑀+𝑉𝑇∙(𝑡𝑦𝑏+𝑡𝑗(𝑛𝑎−1))
 

Bir dövr ərzində yürüşdən istifadə əmsalı: 

𝛽𝑑=
∑ 𝑙𝑦𝑦𝑠

𝐿𝑀
=

𝑙𝑦𝑦𝑠1+𝑙𝑦𝑦𝑠2+⋯+𝑙𝑦𝑦𝑠𝑛

𝐿𝑀
olur. 

Paylama-yığma marşrutların hər bir aralıq məntəqəsində Y-B işləri yerinə-yetirilir. 

Bu marşrutda  

𝛾𝑠𝑡=𝛾𝑠𝑡1+𝛾𝑠𝑡2 



 

𝛾𝑠𝑡1,𝛾𝑠𝑡2paylanan və yığılan yüklərin  

YGQ-dən istifadənin statiki əmsallarıdır. 

 

 

5.4.Dartıcı avtomobillərin dəyişən və yarım qoşqularla hərəkətinin təşkili. 

 

  HT-nin daimi marşrutlarda işlədiyi halda məhsuldarlığı yüksəltmək üçün dəyişən qoşqu və 

yarımqoşqulu avtoqatarlardan istifadə olunması məqsədəuyğun sayılır.Y-B məntəqələrdə boş 

dayanmaların qarşısını yüksüz qoşqu və yarımqoşqu ilə əvəz etməklə almaq mümkündür. 

  Dəyişən qoşqu və yarımqoşqularla daşımaların təşkilinin 2 mümkün variant vardır. 

  I halda qoşqu və yarımqoşqunun sayı avtomobil dartqı üçün 3-dən az olmamalıdır:I- 

yükləmədə;II –si boşaltmada;III-cüsü isə avtomobil dartqı ilə birlikdə hərəkətdə olur. 

  Sadə rəqqasi marşrutda bir avtomobil dartqının və 3 qoşqu (yarımqoşqu)ilə işinin təşkilinə 

baxaq. 

  1 dövrdə avtomobil dartqı aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirir. 

 -III qoşqunun avtomobil dartqıdan açılması və yükləmə məntəqəsindən I yüklü qoşqunun 

qoşulması 

- Avtomobil dartqının I qoşqu ilə yükləmə məntəqəsindən boşaltma məntəqəsinədək hərəkəti. 

- yüklü I qoşqunun dartqıdan açılması və boş III qoşqunun dartqıya qoşulması 

-Avtomobil dartqının boş II qoşqu ilə boşaltma məntəqəsindən yükləmə məntəqəsinə hərəkəti. 

 Beləliklə avtomobil dartqının I dövr vaxtı: 

td1=𝑡𝑎𝐼𝐼𝐼 + 𝑡𝑞𝐼 + 𝑡ℎ𝐼 + 𝑡𝑎𝐼 + 𝑡𝑞𝐼𝐼 + 𝑡ℎ𝐼𝐼 

burada ta-qoşqunun açılma vaxtı 

              tq-qoşqunun avtomobil dartqıya qoşulma vaxtı 

              th-avtomobil dartqılarının qoşqu ilə hərəkət vaxtı 

  II və III dövrlərin vaxtı uyğun olaraq  

td2=𝑡𝑎𝐼𝐼 + 𝑡𝑞𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝑡ℎ𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝑡𝑎𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝑡𝑞𝐼 + 𝑡ℎ𝐼 

td3=taI+tqyII+thyII+tayII+tqIII+thIII 

  Bir avtomobil dartqının 3 qoşqu ilə işinin qrafiki şəkil 1-də göstərilir. 

 

L 

 
 

 

 

 

 

                                                         T                                  tt                                  t 



 

𝑡𝑎III𝑡𝑞𝑦I𝑡ℎyI𝑡𝑎𝑦I𝑡𝑞II 𝑡ℎII             𝑡𝑎II  𝑡𝑞𝑦III𝑡ℎ𝑦III𝑡𝑎𝑦III𝑡𝑞I      𝑡ℎI       𝑡𝑎ItqyII 

Şəkil 1. 

 

 -açılma                                    -yüklü             _______-yüklü yürüş 

              -qoşulma                                  -yüksüz          -----------  -boş yürüş 

 

  Avtomobil dartqıların dəyişən qoşqu (yarımqoşqu) ilə işinin təşkilində kifayət qədər qoşqu və 

HT iştirak edə bilər.İşin təşkili üçün kifayət qədər geniş ərazidən istifadə oluna bilər.Bu işlərin 

səmərəli təşkili üçün I üsulda olduğu kimi hər avtomobil dartqı üçün 3 qoşqu deyil,avtomobil 

dartqıların verilmiş sayı üçün qoşquların tələb olunan sayından istifadəyə imkan verən II 

üsuldan istifadə olunur. 

  Qoşquların tələb olunan sayı aşağıdakı ifadədən təyin olunur: 

P=Ph+Py+Pb 

olur. 

   Burada P-tələb olunan qoşqu (və ya yarımqoşqu)-ların ümumi sayıdır. 

   Ph-hərəkətdə olan qoşquların sayı olub HT-lərin sayına bərabərdir. 

Ph=Ad 

   Yükləmədə(Py) və boşaltmada olan qoşquların sayı isə dartqıların hərəkət intervalı Ia və 

 Y-B-nın Ry(b) ritmindən asılıdır. 

 

   Avtomobil dartqıların hərəkət intervalı  

Ia=
𝑡𝐷𝑑

𝐴𝑑
 

Ry(b)=
𝑡𝑦(𝑏)+𝑡𝑎−𝑞

𝑃𝑦(𝑏)
 

Burada ty(b)-yükləmə(boşaltma) vaxtıdır. 

             ta-q-qoşquların açılıb-qoşulma vaxtı 

              Ad-avtomobil dartqıların sayı 

              Ry(b)-yükləmədəki (boşaltmadakı)qoşquların sayı 

  Sadə rəqqasi marşrutda işləyərkən avtomobil dartqıların dövr vaxtı: 

TDd=
2𝑙𝑦𝑦

𝑉𝑇
+2𝑡𝑎−𝑞=

2∙(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎𝑞)

𝑉𝑇
 

Id=
𝑡𝐷𝑑

𝐴𝑑
 =

2∙(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎𝑞)

𝑉𝑇∙𝐴𝑑
 

  Avtomobil dartqıların dəyişən qoşqularla (yarımqoşqu) müntəzəm,ritmili işinin təşkili üçün 

Id= Ry(b)şərti ödənməlidir. 



2∙(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎𝑞)

𝑉𝑇
=

𝑡𝑦(𝑏)+𝑡𝑎𝑞

𝑃𝑦(𝑏)
olur. 

   Buradan   𝑃𝑦(𝑏)=
𝑉𝑇∙𝐴𝑑∙(𝑡𝑦(𝑏)+𝑡𝑎𝑞)

2∙(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎−𝑞)
         olur. 

 

Onda         P=Ph+Py+Pb=Ad+
𝑉𝑇∙𝐴𝑑∙(𝑡𝑦(𝑏)+𝑡𝑎𝑞)

2∙(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎𝑞)
+

𝑉𝑇∙𝐴𝑑∙(𝑡𝑦(𝑏)+𝑡𝑎𝑞)

2∙(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎𝑞)
= 

=Ad[1 +
𝑉𝑇(𝑡𝑦𝑏+2𝑡𝑎𝑞)

2(𝑙𝑦𝑦+𝑉𝑇∙𝑡𝑎𝑞)
] 

burada tyb=ty+tb  olur. 

 

 

 

Bölmə VI.AN ilə yüklərin daşınmasının təşkili. 

6.1.Yük daşımaların təşkili. 

 

   Yük daşımaların təşkili özündə daşımaların hazırlanması və yerinə-yetirilməsi, 

rəhbərlik,uçot və nəzarət,sənəd dövriyyəsi sitemi,yük daşımaları üçün haqq –hesab və s. 

qaydaların qoyulmasını birləşdirir.ANM ilə müştərilər (yük göndərən və yük alanlar) arasındakı 

qarşılıqlı münasibətlər Az.R-nın “Nəqliyyat haqqında” qanunu və digər normativ aktlarla 

nizamlanır və ANM və sifarişçilər arasında bağlanan müqavilələrdə əks olunur. 

   Normativ aktlarla avtomobil nəqliyyatının nizamnamə öhdəçilikləri ,avtomobil nəqliyyatı ilə 

yük daşımaların vahid taariflərini,avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının illik nümunə 

müqaviləsi və s. məsələlərə aydınlıq gətirilir. 

   Əsas normativ sənədlərlə avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının planlaşdırılma qaydaları 

,avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının ümumi qaydaları,nəqliyyat-ekspedisiya xidməti 

qaydaları müəyyən edilir. 

 

6.2.Daşımaların təşkilinin hüququ əsasları. 

 

   Nəqliyyatın fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlər Az.R-nın “Nəqliyyat haqqında” qanunu ilə 

,nəqliyyat növləri üzrə məcəllələr və nizamnamələrlə,Az.R-nın digər normativ hüquqi aktları 

ilə tənzimlənir. 

Əgər Az.R-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə Az.R-nın “Nəqliyyat haqqında” 

qanununda olanlardan fərqli qaydalar müəyyən edilmişdirsə ,həmin müqavilələrin qaydaları 

tətbiq edilir. 

  Daşınma şərtləri ,NV-dən istifadə qaydaları,nəqliyyatın hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi,əmək müqaviləsi,yanğına qarşı təhlükəsizlik,texniki-texnoloji,ekoloji və sanitar 

normalarının tələblərinə əməl olunması nəqliyyat münasibətlərinin bütün iştirakçıları üçün 



məcburi olan,müvafiq nəqliyyat növlərinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi 

aktlar,həmçinin tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. 

   Nəqliyyatda iqtisadi münasibətlərin əsasını nəqliyyat xidmətlərinə tələb və təkliflər bazarı 

formalaşdırır.Nəqliyyat müəssisələrinə (tələb) və daşıyıcılar öz fəaliyyətini kommersiya və 

təsərrüfat prinsipləri əsasında həyata keçirirlər.Nəqliyyat müəssisələri və daşıyıcılar nəqliyyat 

xidmətləri və digər xidmətləri qanunvericiliyə uyğun bağlanmış müqavilələr əsasında həyata 

keçirirlər. 

  Müvafiq dövlət orqanları,pulsuz gediş hüququ da daxil olmaqla,ayrı-ayrı kateqoriyadan olan 

şəxslərə,nəqliyyat xidmətlərinə görə güzəştlər təyin edərkən nəqliyyat müəssisələrinə 

kompensasiyaların ödənilməsi üçün maliyyə məmbələrini müəyyən edirlər. 

    Xarici ölkələrin nəqliyyat müəssisələri tərəfindən Az.R-nın ərazisində tranzit daşımaların 

həyata keçirilməsinə görə ,habelə su,avtomobil və dəmir yollarından ,dövlət limanlarından ,hava 

məkanından istifadə və uçuşların idarə edilməsinə görə Az.R-nın normativ hüquqi aktları və 

beynəlxalq müqavilələri ilə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə haqq alınır. 

 

6.3.Avtomobil yük daşımalarının maya dəyəri. 

 

    Maya dəyəri nəqliyyatın işinin əsas göstəricilərindən biridir.  

    Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərdən 

nəqliyyat məhsulu vahidi üçün hesablanan xərc maya dəyəri adlanır. 

AN ilə görülən işin hesablanma formasından asılı olaraq man/t⋅km, man/t,  man/km, man/saat 

kimi maya dəyərlərindən istifadə olunur. 

    AN ilə daşımaların maya dəyərinə daxil edilən xərclərin təsnifatı aşağıdakı kimidir: 

a) daşımalar və digər nəqliyyat xidmətləri ilə əlaqədar xərclər: 

-sürücülərin əmək haqqı; 

-sosial ehtiyaclara ayırmalar; 

-avtomobl yanacağı4 

-yağlama və digər istismar materialları; 

-avtomobil şinlərinin yeyilməsi və təmiri; 

-texniki qulluq və cari təmir; 

-hərəkət tərkibinin amortizasiyası; 

b) ümumtəsərrüfat xərclərində aşağıdakılar nəzərə alınır: 

-idarə aparatının saxlanması xərcləri; 

-ümumistehsal xərcləri; 

-yığımlar və ayırmalar; 

-qeyri məhsuldar ayırmalar. 

     Avtomobil daşımalarının maya dəyərinə nəqletdirmə xərcləri, ekspedisiya əməliyyatlarının, 

yükləmə - boşaltma işlərinə sərf olunan xərclər və yol xərcləri (yol xərcləri maya dəyərinə 

dolayısı ilə daxil olduğundan nəzərə alınmır) aiddir.    



   Ekspedisiya xərcləri yüklərin təhvili və qəbulu ilə əlaqədardır və ANM-nə (daşıyıcıya) 

sürücüyə əlavə haqq kimi verilir. 

    Daşımaların maya dəyərinin texniki istismar göstəricilərindən asılılığını müəyyən etmək üçün 

onu iki hissəyəayırırlar: dəyişən xərclər(yanacaq, istismar materialları, şin, texniki qulluq, və 

cari təmir xərcləri, təmir üçün amortizasiya ayırmaları) və sabit xərclərə (sürülərin əmək haqqı, 

üstəlik xərclər və hərəkət tərkibinin bərpasına amortizasiya ayırmaları). 

      Normativ dəyişən xərclər hərəkət tərkibinin 1km yürüşünə , sabitv xərclər isə onun 1saat 

işinə görə hesablanır. Sürücülərin əməyinin işəmuzd ödənilməsində onların onların əmək 

haqqını 1t(1t⋅km)-a görə hesablamaq olar 

      Dəyişən xərclər avtomobillərin istismar şəraitindən (yol, iqlim, nəqliyyat şəraiti) asılıdır. 

      ANM-də maya dəyərini adətən, 1t⋅km- ə görə hesablanır. 1t⋅km-in maya dəyəri  𝑆𝑡𝑘𝑚 1t-un 

maya dəyəri  𝑆𝑡 ilə aşağıdakı kimi əlaqədə olduğu üçün  

𝑆𝑡𝑘𝑚 = 
𝑆𝑡

𝑙𝑦.𝑦
 

Daşıma məsafəsindən başqa bütün amillər 1t və 1tkm-in maya dəyərinə eyni cür təsir edir. 

     Daşımaların ANM-də nəzərə alınan maya dəyəri avtomobillərin hərəkəti ilə əlaqədar və 

yükləmə - boşaltama məntəqələrində onların dayanmasına aid xərclərdən ibarətdir. 

 1tkm-düşən hərəkətə sərf olunan xərclərə 

𝑆𝑡𝑘𝑚
ℎ =

𝐶𝑘𝑚

𝑊𝑘𝑚
 

Burada 𝐶𝑘𝑚- 1km yürüşünn xərcləri olub aşağıdakı kimi hesablanır 

𝐶𝑘𝑚 =𝐶𝑑+
𝐶𝑠

𝑉𝑡
 

𝐶𝑑 − 1km yürüşə  düşən dəyişən xərclər; 

𝐶𝑠 − 1km yürüşə  düşən sabit xərclər. 

𝑊𝑘𝑚 − avtomobilin 1km yürüşü zamanı gördüyü nəqliyyat işi. 

      Yükləmə- boşaltma işlərinin xərcləri mexanizmlərin və onlara xidmət edən heyətin 1 saat 

işin xərclərə görə təyin olunur və yükləmə 𝑆𝑦və boşaltma 𝑆𝑏 xərclərindən ibarət olur: 

𝑆𝑦𝑏=𝑆𝑦 + 𝑆𝑏 

1tkm hesabı ilə yükləmə-boşaltma işlərinin xərci 

𝑆𝑦.𝑏
𝑡𝑘𝑚 =

𝑆𝑦.𝑏

𝑙𝑦.𝑦
 

Ifadəsi ilə hesablanır. 

Avtomobilin yükləmə - boşaltma zamanı dayanma xərclərinin 1tkm -ə düşən hissəsi 

𝑆𝑡𝑘𝑚
𝑦𝑏

=
Cs ⋅ tyb

qn ⋅ γst ⋅  ly.y
 

olur.Onda 1tkm-in maya dəyəri 

𝑆𝑡𝑘𝑚 = 𝑆𝑡𝑘𝑚
ℎ + 𝑆𝑡𝑘𝑚

𝑦𝑏
 

olar. 

1t yükün daşınmasının maya dəyəri isə 

 



𝑆𝑡= 𝑆𝑡𝑘𝑚⋅ly.y 

olur. 
 

 

                     6.4.  Avtomobl yük daşımalarının tarifləri və onun növləri. 

 

    Daşıma haqqı sistemi tarif adlanır. 

    Tarif maya dəyərinə əsasən müəyyənləşdirilir və eyni zamanda ANV-nin işinin 

yaxşılaşdırılmasını, genişləndirilməsini nəzərə almalıdır. Tarif nəqliyyat məhsulunun qiyməti 

sayılır. 

    Nəqliyyat tarifləri daşıma haqqı üçün götürülən qiymətlər sistemidir. 

   Daşımaların maya dəyərinin azaldılması daşımaların tarifinin azaldılması və əlavə müştəri  

cəlb olunması üçün əsas vasitədir. 

   Maya dəyərinin azaldılmasının əsas medodları bir gedişdə daşınan yükün miqdarını 

artırılması, qeyri məhsuldar dayanmaların və boş yürüşlərin azaldılması, hərəkət sürətinin 

yüksəldilməsi sayılır. 

   Xərclərin azaldılmasına yanacaq sərfini azaltmaqla, yeni və daha mükəmməl HT-dən istifadə 

etməklə, üstəlik xərcləri azaltmaqla və ANM-nin köməkçi heyətini ixtisar etməklə nail olunur. 

Orta tarif stavkası aşağıdakı ifadədən təyin olunur 

                                                  T=M+G 

BuradaT-daşımalarıntarifi;  

             M-daşımaların maya dəyəri. 

             G- gəlir. 

   AN ilə yük daşımalarında aşağıdakı tariflərdən istifadə olunur6 vaxtamuzd, kilometr hesabı,  

işəmuzd. 

1.Vaxtamuzd tariflər HT-dən müəyyən vaxt ərzində istifadə olunduqda və daşımanın kəmiyyət 

xarakteristikasını təyin etmək qeyri mümkün və ya qeyri rasional olduqda tətbiq olunur.  

      Vaxtamuzd tarif stavkası hərəkət tərkibinin tipindən asılı olaraq 1 saata görə və ya həmin. 

  vaxtda etdiyi yürüşə görə hesablanır. 

     Vaxtamuzd tarif o zaman tətbiq olunur ki, işəmuzd tarifi müəyyən etmək mümkün 

olmur.Məsələn, 



-yükün çəkisini təyin etmək çətindir və ya mümkün deyil; 

-rabitə xətlərinə və elektrik verilişi xidmətində;  

-poçt daşımaları, dövri mətbuat yayımı, texniki yardımda; 

-zavoddaxili, təsərrüfatdaxili daşımalarda və s. 

 2.Kilometr hesabı tariflər Ht-nin modelindən, tipindən, onun yürüşündən və yükgötürmə 

qabiliyyətindən asılı olaraq tətbiq olunur. 

Kilometr hesabı tarif stavkası adətən Şəhərlərarası və beynəlxalq daşımalarda və ya ANV-nin 

özünün yerdəyişməsi zamanı tətbiq olunur(obyektiv səbəbdən boş yürüş zamanı) 

3.İşəmuzd tariflərdən daşıma həcmini dəqiq hesabını aparmaq mümkün olduqda istifadə 

olinması məqsədəuyğundur. İşəmuzd tarif stavkası daşıma məsafəsindən, göndərmələrin 

ölçüsündən və yükün sinfindən asılıdır.  

Tariflər dövlətin qiymət siyasətinin tərkib hissəsidir. 

    Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə və təsərrüfat təşkilatları yük 

göndərənlərə (alanlara) və əhaliyə nəqliyyat xidməti göstərən zaman sərbəst tariflər tətbiq 

edirlər.Bu tariflərin iqtisadi cəhətcə əsaslandırılması,nəqliyyat xidmətləri bazarında 

monopolizmin qarşısını almaq məqsədi ilə sərbəst tariflərin yaradılmasına əsas tələblər 

qoyulur.Sərbəst tariflər nəqliyyat təşkilatları tərəfindən onların təşkilati-hüquqi formalarından 

asılı olmayaraq bazarın təsiri altında formalaşır və daşımaların maya dəyəri ilə qoyulmuş 

rentabellik səviyyəsinə (bəzi ölkələrdə 35%) görə hesablanır. 

     Əlavə dəyər vergisi tariflərə daxil edilmir və qoyulmuş ölçüdə daşıma haqqına əlavə olaraq 

alınır. 

    Nəqliyyat xidməti istehlakçıları nəqliyyat müəssisələrindən onların qoyduqları tarifin iqtisadi 

əsaslandırılmasını tələb edə bilərlər. 

Nəqliyyat müəssisəsi göstərilən xidmət üçün tətbiq olunan tariflər barəsində yük sahiblərini 

xəbərdar edir.Tariflər rübdə bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə dəyişdirilə bilər.Daşımaçı 

müqavilə münasibətlərində olduğu yük sahiblərini tariflərfə nəzərdə tutulan dəyişikliklər 

barəsində 15 gündən gec olmamaq şərti ilə xəbərdar etməlidir. 

   Tariflərin hesabi bazasının və növünün seçilməsi yüklərin konkret çatdırma şəraiti,daşıma 

həcmi,onların müntəzəmliyi,texnoloji normativlərin sabitliyi,nəqliyyat prosesinin kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının standartlaşdırılması imkanları ilə təyin edilir. 

 

6.5.Konteyner və altlıqlarla yük daşımaları 

 



Konteyner  həcmi 1m3-dən az olmayan tara olub,tarasız(taralı)yüklərin daşınmasında dəfələrlə 

istifadə oluna bilən yük daşımaları işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün tərtibatla təchiz 

olunmuşqısamüddətli yükləri saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 Konteynerlər bir sıra əlamətlərə görə təsnifata ayrılır. 

 Daşımaların yerinə-yetirilmə üsuluna görə konteynerlər tranzit və yerli olur. 

Tranzit konteynerlər  qarışıq daşınmalar üçün nəzərdə tutulur. 

Yerli konteynerlər-yüklərin avtomobil nəqliyyatının daşınmasında tətbiq olunur.Təsnifatına görə 

konteynerlər –universal və xüsusiləşdirilmiş olur. 

 Universal konteynerlər müxtəlif yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulur. 

Xüsusiləşdirilmiş konteynerlər bir və ya eyni tipli bir neçə yüklərin daşınması üçündür. 

 Materialına görə konteynerlər ağac,metal,ağac-metal ola bilər. 

Konstruksiyasına görə konteynerlər sökülüb –yığılan və sökülməyən olurlar. 

Yük götürmə qabiliyyətinə görə konteynerlər 0,05-1,25 t ;2,5-5t; 10-30t; qədər olur. 

 Hərəkət tərkibinin universal ,tranzit konteynerlər,qarışıq nəqliyyatla daşınması müxtəlif sxemlər 

üzrə təşkil olunur. 

-rəqqasi marşrut-konteynerlər yük alan məntəqədə də avtomobildən düşürülür. 

-rəqqai marşrut-bu halda yük göndərən məntəqədə konteynerlər baş konteynerlə əvəz olunur. 

-rəqqasi marşrut-bu halda yük alan məntəqədə (Y.A.M) konteynerlər başqa yüklü konteynerlə 

əvəz olunur. 

-rəqqasi marşrut-bu halda konteyner avtomobildən düşürülmədən yüklənir və ya boşalır.Bu 

zaman yükləmə- boşaltma işləri dövr müddətinin mühüm hissəsini təşkil edir. 

-Üçbucaqlı halqavari marşrut-iki qat dəyişən yüklü konteynerlər –yüklü konteyner dəmir yol 

stansiyasına və ya limana gətirilir.Boş konteyner avtomobilə yüklənir yenidən yük göndərən 

məntəqəyə (Y.G.M) gətirilir və burada yüklü konteynerlə əvəz olunur,proses yenidən təkrarlanır. 

  Daşımalarda səmərəliyi artırmaq məqsədi ilə xüsusi universal konteynerlər parkı yaradıl-ması 

məqsədəuyğun hesab olunur. 

  Bir başa konteyner yük daşımasında istifadə olunan yerli konteynerlərin sayı yükün 

miqdarından yükləmə-boşaltma mexanizmlərinin məhsuldarlığından onların sayından yükləmə-

boşaltma işlərinin təşkili üsulundan,daşımaların təşkilindən,avtomobillər arasındakı 

intervaldan,yükləmə-boşaltmanın ritmindən asılıdır. 

   Avtomobillərin hərəkət intervalı dövrün davam etmə müddətindən və avtomobillərin sayından 

asılıdır. 

  Hərəkət intervalı                         

 Ia= 
𝑡𝑑

𝐴𝑚
 

td-dövrün davam etmə müddətidir 

Am-marşrutdakı avtomobillərin sayıdır 

Konteynerlərin yükləmə ritmi  

Rk= 
𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑋𝑘
 

tdk-konteynerlərin dövrünün davam etməsidir 

nk-avtomobillərdə yerləşmiş konteynerlərin sayıdır 



Xk-konteynerlərin ümumi sayıdır 

Konteynerlərin yüklənib-boşaldılmasının ritmikliyi 

Ia= Rk şərtindən müəyyənləşdirilir. 

𝑡𝑎

𝐴𝑚
 = 

𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑋𝑘
Xk= 

𝐴𝑚∙𝑡𝑑𝑘∙𝑛𝑘

𝑡𝑑
 

Məsələ 1.Birbaşa avtomobillə konteyner daşımaları üçün  

𝐴𝑚=40 avt 

td=3 saattdk=48 saatnk=6 saatXk=? 

  Qarışıq daşımalarda verilmiş daşıma həcmini yerinə yetirmək üçün lazım olan konteyner-lərin 

miqdarı aşağıdakı ifadədən təyin olunur: 

Xk= 
𝑄𝑠𝑢𝑡∙𝐷𝑑𝑘

𝑄𝑘∙ɳ𝑠𝑡
 

Burada –Qsut-sutka ərzində göndərilən yükün miqdarı 

               Qk-konteynerin yük götürmə qabiliyyəti 

ɳ𝑠𝑡-konteynerin Y.G.Q. əmsalı 

               Ddk-konteynerin dövrünün davam etməsi sutka ilə 

               Ddk aşağıdakı ifadədən təyin olunur: 

Ddk=
1

24
∙  [∑

𝑙

𝑉𝑖

 +  𝑡𝑖 + 𝜏] 

    ti-yükləmə boşaltma məntəqəsində konteynerin saxlanma müddəti 

    Vi-ixtiyari növ NV ilə daşınma sürəti 

    li –ixtiyari növ nəqliyyatla  konteynerin daşınma  məsafəsi 

𝜏–yükün konteynerə yüklənib-boşaldılması vaxtı 

Məsələ 2.Qsut=55,4 t 

 Qk=8650 kq 

                    ɳst=0,8 

                   Ddk=12 gün 

                    Xk=?  

 

 

 

 

 

Bölmə VII.Nəqliyyat ekspedisiya xidməti işləri. 

7.1Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin mahiyyəti. 

 

   Avtomobil daşımaları mürəkkəb istehsal prosesi olub bir sıra əməliyyatlardan ibarətdir.Bu 

əməliyyatlar ümumi texnoloji prosesi əmələ gətirir. 

   Bildiyimiz kimi yükün yükgötürəndən yükalana çatdırılması prosesi 3 əsas elementdən 

ibarətdir:yükün YG məntəqədən HT-nə yüklənməsi,yükün HT ilə nəzərdə tutulan   məntə-qəyə 

yerini dəyişməsi,nəzərdə tutulan məntəqədə yükün HT-dən boşadılması. 



   Bu zaman müxtəlif işlərin görülməsi zərurəti meydana çıxır.Bu işlərdə nəqliyyat prosesi ilə 

əlaqədardır.Məsələn,yükün YG təşkilatdan qəbulu,yükün mühafizəsi,müşayət olunması,mal 

nəqliyyat sənədlərinin tətbiqi,yükün təhvil verilməsi.Yükün YG təşkilatdan (hüquqi və fiziki 

şəxslərdən) qəbulu anından  yükün YA –na təhvil verilməsinədək bütün nəqliyyat prosesi ilə 

əlaqədar kompleks işlər-nəqliyyat ekspedisiya xidməti işləri adlanır. 

    Nəqliyyat ekspedisiya xidməti işləri y/y yerindən asılı olaraq kompleks və yerli olur. 

   Kompleks NEX işləri YG məntəqədə yükün qəbulu anından  yükün YAM təhvili anınadək 

olan bütün növ əməliyyatları özündə birləşdirir. 

 

7.2.Əhaliyə,müəssisə və təşkilatlara nəqliyyat ekspedisiya xidməti. 

 

   NEX özündə bir sıra sadə və kompleks xidmətləri,o cümlədən yüklərin və sərnişinlərin şəhər 

şəraitində və şəhərlərarası daşımalarının həyata keçirilməsini özündə birləşdirir.Bu zaman 

yüklərin qarışıq daşımalarında (turist-ekskursiya gəzintiləri zamanı) həyata keçirilir. 

    Əhaliyə böyük şəhərlərdə kompleks NEX göstərilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış NE birlik və 

müəssisələri,agentlik və bürolar və onların yerlərdə nümayəndəlikləri təşkil olunur. 

   NEX zamanı əhaliyə göstərilən xidmətlərin əsas növləri aşağıdakılardır: 

  1)Məişət daşımaları ilə əlaqədar xidmətlər,mağazadan alınmış yüklərin evlərə,ev əşyalarının 

mənzildən-mənzilə,inşaat yüklərinin xüsusi mağazinə daşınması və s. 

  2)Əhaliyə şəhərlərarası daşımalarla əlaqədar xidmətlər;ev əşyalarının qablaşdırılması;belə 

yüklərin qarışıq və şəhərlərarası AN ilə göndərilməsinin təşkili. 

  3)sərnişinlərə xidmət. 

  4)turistlərə xidmət:Belə xidmət zamanı turistləri bir yerdən –digər yerə aparmaq və onların 

istirahəti üçün lazım olan hər şeyi təşkil etmək lazım gəlir. 

  Kənd yerlərində əhaliyə NEX işlərinin özünə məxsusluğu vardır.Bildiyimiz kimi kənd 

yerlərində əhalinin sıxlığı azdır.Yaşayış məntəqələri biri-birindən aralıda olur.Rayon 

ərazisində NEX işlərini görmək üçün həmin işlərin növləri müəyyənləşdirilir və daha böyük 

yaşayış məntəqələrində yerləşmiş NEX nümayəndələrinə sifarişlər göndərilir.NEX işləri hal-

hazırda daha mühüm əhəmiyyət daşıyır və öz aktuallığını saxlayır.NEX təşkilatları bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin daşımalara olan tələbatını ödəmək üçün müasir reklam 

növlərindən istifadə edərək sifarişlərin daha tez və qarşılıqlı faydalı şərtlərlə qəbul edir,yükləri 

təhlükəsiz və vaxtında tələbatçıya çatdırılması barədə ciddi öhdəlik götürür.Bu da öz 

növbəsində bu xidmətdən istifadə edənlərin sayının artmasına gətirib çıxardır.Belə olan halda 

NEX səmərəli olur. 


