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АНОТАЦІЯ

   В роботі зазначено необхідність розробки і впровадження процесу
раціонального визначення оптимальної кількості резервних автобусів на
маршруті.
   Перший розділ присвячено аналізу сучасного стану проблеми підвищення
продуктивності та якості міських автобусних перевезень.
   Аналізуючи негативну динаміку статистичних даних щодо кількості
перевезених пасажирів в Україні автомобільним транспортом за 2010-2017
роки, яка починаючи з 2013 року обумовлена тимчасово окупованими
територіями, можна сказати, що обсяг перевезених пасажирів знизився за цій
період на 45,56%, а пасажирооборот на 33,75. Такому ж аналізу за аналогічний
період часу зазнали статистичні дані щодо перевезень пасажирів усіма видами
громадського транспорту у м. Кременчук.
   Для оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів був
запропонований комплексний показник якості міського
пасажирського транспорту, який враховує тільки чотири основних показники, які можна
використовувати при плануванні якості проектів міського пасажирського
транспорту, а саме: час поїздки; час очікування транспорту; час пішохідної
складової транспортних пересувань, який включає час підходу до початкової та
відходу від кінцевої зупинок; динамічний коефіцієнт використання місткості
транспортного засобу.
   У другому розділі описано теоретичні дослідження підвищення якості
міських автобусних перевезень.
   Основними показниками вдосконалення процесу організації перевезень
пасажирів міським громадським транспортом є якість обслуговування
пасажирів, причому підвищення якості обслуговування пасажирів досягається
шляхом скорочення втрат їх часу на очікування посадки в автобус за рахунок
визначення необхідної кількості резервних автобусів на маршруті.
   Вибір форми організації руху, а саме звичайної, скороченої, швидкісної,
експресної або їх комбінацій був визначений за допомогою епюр розподілу
середнього значення пасажиропотоку по довжині маршруту і одночасно
пов'язувався з визначенням типу автобусів, задіяних для обслуговування, бо від
цього потім залежатиме розрахунок кількості потрібних моделей автобусів.
   У третьому розділі обрана розробка практичних методів підвищення
якості експлуатації автобусів у містах за рахунок визначення оптимальної
кількості резервних автобусів на маршрутах.
Відмічене, що процес міських автобусних перевезень має яскраво
виявлену добову циклічність, причому у межах доби або зміни окремі стани
процесу (наприклад, сходи) настають нерегулярно, у випадкові моменти часу.
Виходячи з цього, при розробці імітаційної моделі для відображення поведінки
системи виділяється зовнішній цикл - доба, і внутрішній цикл - частина доби.
  



    У четвертому розділі розглянуті структура, функціонування імітаційної моделі
визначення складові і режими оптимальної кількості резервних автобусів, яка 
розроблена у програмному середовищі алгоритмічного програмування Delphy.
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