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ТРАНСПОРТУ ДО УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ 

Транспортна система є складною системою, якій властива стохас-

тичність: випадкова величина транспортного попиту, погодно-

кліматичні фактори, зміна характеристика вулично-дорожньої мережі, 

аварійні ситуації і знос дорожнього покриття [1-2]. Тому найбільш 

адекватним засобом опису і прогнозування поведінки такого об'єкта 

представляється моделювання, яке полягає в заміні реального об'єкта 

управління його моделлю. 

 В якості моделі може виступати будь-який об'єкт, який з достат-

ньою для цілей користувача точністю відтворює властивості реальної 

системи. Останнім часом активно розвиваються інформаційні системи 

на транспорті. Були уточнені розроблені моделі [2-6] шляхом враху-

вання в моделюванні часу затримки громадського транспорту на зупи-

нках. 

Нижче наведені результати простого експерименту «Simulation», 

що моделює дорожній рух у розглянутому транспортному вузлі з по-

точними значеннями p1=37 с и p2=25 із із урахуванням зупинок гро-

мадського транспорту: середнє значення часу руху транспортних засо-

бів у вузлі – 131 с; мінімальне значення – 15.66 с; максимальне зна-

чення – 646 с; середньоквадратичне відхилення значення часу – 107 с; 

довірчий інтервал значення часу – 6 с; сумарне значення часу руху – 

150 с. 

У результаті оптимізації за допомогою імітаційного моделювання 

встановлене, що оптимальними є значення фаз p1=37 с и p2=20 с, які 

були отримані для шостої ітерації, при цьому середній час проїзду 

транспортного засобу через розглянутий вузол склало близько 117 с. 

Нижче наведені результати простого експерименту «Simulation», що 

моделює дорожній рух у розглянутому транспортному вузлі з опти-

мальними значеннями p1=37 с и p2=20 с и з урахуванням зупинок 

громадського транспорту: середнє значення часу руху транспортних 

засобів у вузлі – 117 с; мінімальне значення – 16 с; максимальне зна-

чення – 613 с; середньоквадратичне відхилення значення часу – 106 с; 

довірчий інтервал значення часу – 6 с; сумарне значення часу руху – 

128 с.  
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У процесі оптимізації для моделювання затримки громадського 

транспорту на зупинках використовувався трикутний розподіл, а від-

повідні гіпотези були підтверджені за критерієм Пірсона (χ2).. У ре-

зультаті оптимізації середній час проїзду через розглянутий транспор-

тний вузол було зменшено на 11%, а кількість машин, що перебувають 

у заторах, на 12%. 
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