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Результати  оцінки  точності  методики  розрахунку  ймовірностей  вибору
пасажиром  маршруту  прямування  вказують  на  наявність  досить  великих
розбіжностей розрахункових значень з експериментальними – від - 23% до +
85,99% по окремих інтервалах часу очікування. Такі великі величини відхилень
спостерігаються  для  способу,  який  не  враховує  функції  привабливості
маршрутів.  Для  методик,  що  враховують  функції  привабливості  маршрутів,
великі відхилення спостерігаються в області великих значень часу очікування
пасажирами транспортних засобів на зупинці.

Аналіз  узагальнених  ймовірностей  вибору  пасажиром  маршруту
прямування  показав,  що  характер  її  зміни  відрізняється  від  характеру  зміни
ймовірності прийняття пасажиром рішення про поїздку. Це пояснюється дією
ряду  факторів,  які  важко  піддаються  обліку  і  прогнозуванню  –  вплив  типу
характеру людини на його бажання або небажання чекати транспортний засіб
обраного маршруту,  дефіцитом часу пасажира в даний момент,  збіг  інтересу
пасажира з наявністю транспортного засобу вибраного маршруту на зупинці та
ін., що вимагає подальшого їх вивчення.
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