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АНОТАЦІЯ

В роботі розглянуто дослідження проблем формування раціональної
мережі моніторингу автотранспортних потоків на ВДМ. Проведено аналіз
існуючого структурного стану ВДМ, який в цілому вказує на те, що наразі
структурний стан ВДМ міста являє собою множину елементів (вулиць і доріг) з
явно вираженою неоднорідністю структурних ознак (протяжність, площа
проїзної частини).
     Застосування НМ для моделювання динаміки величини інтенсивності
руху автотранспортних потоків передбачає, зокрема, формування набору даних
щодо інтенсивності руху, нормування даних, видалення циклічних
закономірностей, що дозволить НМ виявити нетривіальні (неперіодичні)
залежності і взаємозв’язки, навчання НМ різної архітектури та вибір кращої
моделі, моделювання та прогнозування інтенсивності руху (з різним періодом
упередження - часовим горизонтом прогнозу).
     Значення величини інтенсивності руху, які було отримано за
результатами експерименту аналізувалися у вигляді емпіричного часового ряду,
який розбивався на рівні часові інтервали. В межах кожного інтервалу
відокремлювались періоди спостереження і прогнозування.
    Разом з тим отримано результати, що вказують на наявність типових
зв’язків і закономірностей в динаміці величини інтенсивності руху на
елементарних ділянках ВДМ, які входять до складу однієї однорідної групи. Це5
дало підстави для висновку про можливість застосування моделей НМ, які
навчаються на отриманих даних в результаті натурних спостережень на
репрезентативній ділянці, для моделювання відповідних процесів на будь-якій
ділянці мережі в межах відповідної однорідної групи.
   Метод моделювання динаміки величини інтенсивності руху є складовою
моделі раціональної організації функціонування автотранспортних потоків у
містах. Цей метод, як доповнення до імітаційної електротехнічної аналогової
моделі аналізу і оптимізації функціонування автотранспортних потоків на ВДМ
дозволяє забезпечити оптимізацію функціонування автотранспортних потоків
на ВДМ з урахуванням прогнозних оцінок щодо наповнення відповідної мережі
автотранспортними потоками.
   Імітаційна електротехнічна аналогова модель, що представлена в даній
роботі, на відміну від найближчих аналогів, найбільш повно розкриває аналогії
в закономірностях функціонування автотранспортних потоків на ВДМ та
перебігу процесів в електричних колах. В цій моделі, зокрема, точковий
електричний заряд приймається за одиничний елемент автотранспортного
потоку; сила струму, що проходить через електричний опір відображає
інтенсивність автотранспортного потоку на відповідній ділянці ВДМ; ділянки
мережі представлені електричними опорами, провідність яких визначає
пропускну здатність відповідних ділянок мережі.
   Відповідно до моделі, структурна конфігурація ВДМ може мати різну
електричну інтерпретацію. Зокрема, мережа може бути представлена у вигляді
електричної схеми, в якій перехрестя доріг моделюються окремими вузлами, а



ділянки доріг між двома перехрестями  електричними опорами. При іншій‒
інтерпретації  кожну ділянку ВДМ в електричній схемі моделюють‒
послідовним з'єднанням діода та опора, що в цілому для електричної схеми
відображатиме параметри конфігурації структурних елементів та організацію
руху на ВДМ.
   Оптимізація досягається шляхом перерозподілу автотранспортних
потоків на ділянках ВДМ з метою розвантаження перевантажених ділянок для
забезпечення більш повного і рівномірного завантаження ВДМ в цілому.
Головний ефект при цьому полягатиме у підвищенні швидкості руху на
перевантажених ділянках і в цілому на мережі, зниженні собівартості
перевезень і аварійності на вулицях та дорогах міста тощо.
   Проведено електричне моделювання розподілу автотранспортних
потоків, за результатами якого для кожної ділянки ВДМ встановлено рівень
завантаженості, а для мережі в цілому  розподіл рівнів зручності руху.‒
Встановлено, що пропускна здатність даного фрагменту ВДМ, за умови що
рівень завантаженості її ділянок не перевищує 0,7, становить приблизно 4900
авт./год. при поточній організації руху.
   Разом з тим, проведено оптимізацію розподілу автотранспортних потоків,
на підставі якої встановлено, що пропускна здатність даного фрагменту мережі
в цілому може бути підвищена на 32%, до показника 6800 авт./год, що
досягається, зокрема, за рахунок більш повного використання автомобілями
ширини проїзної частини окремих перевантажених ділянок (виключно для
руху).
       АВТОТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК, ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА,
ЕЛЕКТРИЧНЕ КЛАСТЕРНИЙ МОДЕЛЮВАННЯ,АНАЛІЗ, НЕЙРОННІ
ЕЛЕМЕНТАРНА МЕРЕЖІ, ДІЛЯНКА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНА
ЕЛЕМЕНТАРНА ДІЛЯНКА.
       VEHICLE TRANSPORT, HIGH-ROAD NETWORK, ELECTRICAL
MODELING, ELEMENT STRUCTURE, CLUSTER ANALYSIS, NEURAL
NETWORKS, REPREZENTATIVE ELEMENT STRUCTURE


