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Завдяки  розвитку  систем  супутникової  навігації,  появи  на  ринку
супутникових  навігаційних  приладів,  визначення  місця  розташування,
адаптованих  для  їх  використання  на  автомобільному,  в  тому  числі
пасажирському  транспорті,  стала  можливою  розробка  і  впровадження
принципово  нових  систем  диспетчерського  управління,  що  забезпечують
задоволення все зростаючих вимог до надійності, безпеки і якості перевезень
пасажирів міським громадським транспортом.

Проведений  аналіз  зарубіжних  і  вітчизняних  супутникових
радіонавігаційних  систем  диспетчерського  управління  пасажирським
транспортом  показує,  що,  крім  основних  завдань  планування,  обліку  роботи
рухомого складу на лінії та оперативного управління, вони мають принципово
новими  можливостями  для  управління  резервними  транспортними  засобами.
Реалізацією цього є  можливість  використання диспетчерської  системою двох
видів резерву: не тільки централізованого, але і з числа транспортних засобів,
що працюють на лінії.

Розраховані показники якості транспортного обслуговування населення на
міських маршрутах ПП «Ямщик» до застосування запропонованих заходів та
теоретичні показники після впровадження, що дає змогу зробити висновок про
підвищення якості обслуговування.

Виконано  прогноз  ефективності  використання  управління  резервними
транспортними засобами для маршрутів.  Показано,  що більш 70% порушень
транспортного  процесу  може  бути  повністю  або  частково  усунено  при
залученні диспетчера  резерву,  що  використовує  віддалений  термінал.  Втрата
рейсів в кожному конкретному випадку зменшуються в середньому з 2,5 – 3,0
до 1,0 – 1,5 рейси.

Економічна  оцінка  доводить  доцільність  використання  впровадження
супутникової радіонавігаційної диспетчерської системи, а період окупності для
данного підприємства складає 8 років.
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