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АНОТАЦІЯ

     Телятник Є.Б.Підвищення ефективності функціонування міського
пасажирського транспорту за рахунок застосування моделі вибору пасажирами
шляху пересування – рукопис.
     Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018.
    На сьогоднішній день існує досить велика кількість статистичних тестів
для перевірки МВ шляху на адекватність. Найбільшого поширення серед них
отримали критерії, призначені для оцінки значущості коефіцієнтів моделі,
однак, як виявилось, навіть в тому випадку, коли вони вказують на достатній
рівень адекватності, відповідність розрахункової ймовірності вибору
пасажиром шляху пересування її фактичним значенням досягається далеко не
завжди.
    У разі застосування методу додаткових коефіцієнтів кращої МВ шляхи
пересування згідно з критерієм адекватності є модель, що отримана з
використанням правила Кірхгофа, тому що вона забезпечує мінімальні
відхилення теоретичних і емпіричних значень ймовірності вибору шляху.
    Середня відносна похибка розрахунку пасажиропотоків при використанні
моделі вибору шляху виявилася найменшою і становила 6,9%, тоді як при
використанні МДК цей же показник склав 14,3%. Такий результат вказує на
практичну придатність методу нормування чинників для визначення
коефіцієнтів ФК і придатність одержуваних функцій для розподілу
пасажиропотоків.
    Розроблена раціональна ММ дозволить поліпшити якість транспортного
обслуговування населення міста, оскільки зменшується середній час
пересування пасажирів і кількість необхідного для задоволення попиту
рухомого складу - кількість автобусів на маршрутах скоротилося на 12%, що
стало можливим за рахунок заміни автобусів малої місткості на транспортні
засоби місткість яких не менше 25 осіб. Строк окупності капітальних вкладень
від застосування автобусів більшої пасажировмісності складає 2,65 років. Крім
цього середній час пересування пасажирів скоротилося на 1,5% або на 2,5 год.
для одного пасажира за рік.
    МІСЬКИЙ МАРШРУТНИЙ ПАСАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ,МАРШРУТНАЯ 
МЕРЕЖА, МЕТОД НОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ, МЕТОД ДОДАТКОВИХ 
КОЄФІЦІЄНТІВ.
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