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АНОТАЦІЯ

   Робота присвячена визначенню попиту на послуги міського пасажирського 
транспорту в середніх містах на основі результатів вибіркових обстежень на 
маршрутній мережі табличним методом.
     В рамках експериментальних досліджень виконано перевірку
теоретичних гіпотез на м. Олександрія (Кіровоградська область). Було
застосовано елементи натурних досліджень, а саме апробація методу
вибіркового обстеження табличним методом. Поряд з цим використовувались
методи побудови транспортних моделей в програмному продукті PTV Visum.
Обробка статистичної інформації результатів натурних обстежень підтвердила
гіпотезу про розподіл місткостей зупиночних пунктів за законом Пуассона.
Отримані чисельні характеристики параметру закону розподілу для зупиночних
пунктів стали основою для виконання процедури імітаційного моделювання
місткостей зупиночних пунктів по рейсах, які не потрапили в вибіркову
сукупність, сформовану в результаті вибіркових натурних обстежень на мережі.
Отримані чисельні значення характеризуються однаковою тенденцією ‒
наближені до одиниці, тобто зафіксований відсоток пересувань з пересадками є
суттєво меншим в порівнянні з загальною сукупністю пересувань.
Поряд з отриманими закономірностями формування попиту на послуги
громадського пасажирського транспорту в середніх містах в рамках аналізу
досліджень приділено увагу оцінці рівня зміни трудомісткості обстежень при
використанні обраного вибіркового методу. Визначено, що застосовані методи
дозволяють скоротити трудомісткість обстеження більше ніж на 60 відсотків (в
порівнянні з суцільним обстеженням).
             РЕЙСОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ, МАТРИЦЯ МЕРЕЖЕВИХ
КОРЕСПОНДЕНЦІЙ, МІСТКОСТІ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ, ТАБЛИЧНИЙ
МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.
            RISK CORESPONDENCE, MATRIX OF NETWORK
CORESPONDENCES, LOSS OF PASSIVE ITEMS, TABLE METHOD OF
EXAMINATION, IMITATION MODELINGЗМІСТ


