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МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У МІСТАХ  
З УРАХУВАННЯМ МЕРЕЖІ ПАРКОВКИ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ  
 

Розглядаються питання моделювання транспортних потоків на прикладі м.Харко-
ва. На відміну від відомих методів моделювання запропоновано враховувати мережу 
парковки автомобільного транспорту. 
 

Дефіцит простору для руху транспортних потоків та його парку-
вання характерний для всіх найкрупніших міст. Найбільш складна ця 
проблема в містах із забудовою, що сформувалася історично. Парку-
вання на вулицях погіршує видимість, зменшує пропускну здатність та 
веде до створення аварійних ситуацій. Організація та управління до-
рожнім рухом неможливі без інформації про закономірності функціо-
нування транспортних потоків [1]. Для вивчення закономірностей фу-
нкціонування транспортних потоків в містах використовують методи 
моделювання транспортних мереж. 

До основних завдань, що вирішуються за допомогою моделюван-
ня, відносять наступні питання: 
� що може викликати зміну в зовнішніх транспортних зв'язках; 
� які зміни викликає дозвіл чи заборона паркування автомобілів у 

транспортній мережі міста; 
� як зміниться робота транспортної системи при введенні нових 

елементів: ліній метро, радіальних або кільцевих автомагістра-
лей; 

� яких змін у транспортній системі міста може вимагати будівни-
цтво нового житлового району або розташування ємного центра 
тяжіння відвідувачів; 
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� якого перерозподілу потоків транспорту й пасажирів варто очі-
кувати у випадку тимчасового закриття або ліквідації будь-якого 
елемента транспортної системи. 
Перша спроба узагальнити математичні дослідження транспорт-

них потоків і представити їх у вигляді самостійного розділу приклад-
ної математики була зроблена Ф.Хейтом [2]. 

При моделюванні автомобільного руху фахівці зіштовхнулися з 
вибором між макроскопічними моделюванням руху, розглядаючи по-
токи як безперервні (подібно до моделювання проточної через трубу 
води), або моделювати кожний транспортний засіб окремо. У літерату-
рі є багато прикладів обох підходів. 

Макроскопічні моделі володіють тією перевагою, що є математи-
чно-компактними, і можуть бути представлені системою диференціа-
льних рівнянь, рішення яких не вимагає значних обчислювальних ре-
сурсів. Цей метод має багато загального з гідро та газодинамікою й 
теорією інформації, і більше підходять для систем, які складаються з 
відносно однорідних часток, з обмеженими й передбачуваними взає-
модіями. Загальним питанням, що виникає при використанні цього 
підходу є знаходження факторів, що дозволяють рівнянням більш бли-
зько описувати спостережувану складність реальних систем руху. 

На думку авторів [3], отримати параметри транспортних потоків 
на ділянці транспортної мережі, найзручнішим методом, є викорис-
тання імітаційного моделювання. Імітаційні моделі вирішують завдан-
ня побудови математичних моделей, здатних адекватно описувати по-
водження учасників транспортного потоку й правильно відтворювати 
параметри й характеристики руху. 

Аналіз літературних джерел дозволив сформувати цілі та задачі 
дослідження. Для моделювання транспортних потоків  з урахуванням 
мережі парковки автомобільного транспорту доцільно розробити  
математичну модель функціонування транспортних потоків в 
транспортній мережі міста. 

Апробацію підходу до рішення проблеми, підвищення ефектив-
ності функціонування транспортних потоків в містах, пропонується 
провести на реальному об'єкті, а саме на прикладі транспортної мережі 
м.Харкова. 

На першому етапі моделювання транспортної мережі м.Харкова 
необхідно розробити модель транспортної мережі. Транспортна мере-
жа подається у вигляді топологічної схеми, на якій мережа представля-
ється у вигляді вузлів і дуг. Вузлами мережі є перехрестя доріг і пунк-
ти транспортного тяжіння, дугами – перегони між перехрестями. 

Наступним етапом  є формування  вихідних даних.  Вихідні  дані  
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для розробки моделі доцільно згрупувати в чотири блоки (файли вихі-
дних даних): 
• дані про ділянки транспортної мережі (характеристики дуг мережі 

і руху по ним); 
• дані про паркування автомобілів на ділянках мережі (геометричні 

параметри, що враховують спосіб паркування); 
• дані про транспортний попит (обсяги утворення і поглинання по-

токів у вузлах мережі в годину «пік»);  
• дані про обмеження маневрів на перехрестях (траси заборонених 

маршрутів руху). 
Програмне забезпечення моделі функціонування транспортної 

мережі розробляється для рішення ряду взаємозалежних задач по роз-
рахунку параметрів транспортних потоків у місті [4]. Одним з параме-
трів функціонування мережі є критерій ефективності. Розроблена  про-
грама Net_2.exe має можливість вести розрахунки за трьома  критерія-
ми ефективності: витрати, пробіг, час [5]. 

Вихідними характеристиками транспортної мережі є: матриця 
найкоротших відстаней; матриця кореспонденцій; попередня оцінка 
ефективності функціонування транспортної мережі [6]. 

Для спрощення розрахунків характеристик функціонування 
транспортної мережі м.Харкова була використана додатково створена 
програма kharkov.exe, розроблена в середовищі BORLAND C++ 
BUILDER та MACROMEDIA FLASH MX 2004. Програма складається 
з блоків розрахунку характеристик транспортних потоків та графічно-
го представлення інформації про рівень завантаження транспортної 
мережі по кожній дузі і інтенсивність руху по ній. Вікно програми 
kharkov.exe. для розрахунку характеристик функціонування транспор-
тної мережі показано на рис.1. 

Дана програма використовує вихідні характеристики, розраховані 
програмою Net_2.exe., та представляє у вигляді вікна таблицю з розра-
хунками всіх параметрів транспортної мережі та її характеристик фун-
кціонування. Вікно по розрахунку даних характеристик представлено 
на рис.2. 

У вікні з характеристиками функціонування транспортної мережі 
можна знайти дані по всіх дугах мережі, які позначені як початковий 
та кінцевий пункт: швидкість вільного руху, приведена кількість смуг 
руху, розрахована інтенсивність програмою Net_2.exe., фактична інте-
нсивність, відносна похибка розрахунку, фактична швидкість руху, 
рівень завантаження, рівень обслуговування та показник ефективності 
(відповідно до обраного критерію). 
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Рис.1 – Вікно програми kharkov.exe по розрахунку характеристик  
функціонування транспортної мережі 

 
 

 
 

Рис.2 –  Вікно з характеристиками функціонування транспортної мережі 
 

Використовуючи дані розрахунки, а саме інтенсивність та коефі-
цієнт завантаження дороги рухом, розглянемо графічно транспортне 
обслуговування. Програма kharkov.exe далі трансформує дані розраху-
нків в графічні параметри характеристик транспортної мережі. Вікно 
даних характеристик представлено на рис.3. Це вікно відображає дета-
льно по кожній дузі рівень завантаження, використовуючи відповідно 
до кожного попередньо відібраний колір та інтенсивність руху.  

Розроблена модель функціонування транспортних  потоків дозво-
лить у подальшому визначити вплив мережі парковки автомобільного 
транспорту на показники руху. Дана модель може бути використана в 
автоматизованій системі управління дорожнім рухом. 
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Рис.3 – Фрагмент вікна з характеристиками транспортних потоків 
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Рассматривается новый метод оценки безопасности движения в городских услови- 


