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Суспільною  метою  організації  міських  пасажирських  перевезень  є
своєчасне,  повне  та  якісне  задоволення  потреб  населення  в  перевезеннях.
Підприємства  міського  пасажирського  транспорту  з  метою  задоволення,  в
першу чергу, потреб населення в пересуваннях, повинні систематично вивчати
пасажиропотоки  на  маршрутній  мережі  та  удосконалювати  на  цій  основі
маршрутну  систему  і  технологію  організації  пасажирських  перевезень  на
діючих маршрутах.

Розробка  алгоритму  короткострокового  прогнозу  пасажиропотоку
пов'язана  з  урахуванням  багатьох  факторів,  які  утворюються  як  під  дією
причинно-наслідкових  зв'язків,  так  і  через  невизначеність.  Останні
ускладнюють задачу і вимагають використовувати в комплексі функціональні та
ймовірно-статистичні  методи  для  отримання  конкретних  рішень.  Завдання
короткострокового  прогнозування  полягає  у  визначенні  значення
пасажиропотоку,  якщо відомі значення факторів, що впливають на прогнозне
значення потоку.

Використання  розглянутої  формули  дозволяє  здійснити  ефективний
короткостроковий  прогноз.  Однак  наявність  випадкових  факторів,  таких  як
аварійні  ситуації,  непередбачуване  зміна  характеру  діяльності  населення,
помилки  прогнозування,  невелике  число  факторів,  що  враховуються  при
розрахунках, призводять до необхідності врахування випадкової складової.

Розрахунки кількості транспорту за днями тижня визначено і видно, що в
неділю  кількість  транспорту  знизиться  на  22-33%  у  порівнянні  з  робочими
днями і суботою.

Провівши економічну оцінку можна зробити висновок,  що собівартість
перевезення одного пасажира складе 4,69 грн/пас, рентабельність 5%, а строк
окупності придбання транспорту 5 років.
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