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ВСТУП 

 

Наявність інформації про майбутні потреби, можливі результати й 

наслідки керівних дій – необхідна передумова оптимального керування будь-

якою системою. Така інформація може бути отримана як результат науково 

обґрунтованих прогнозів. 

Специфіка проектних завдань, пов'язаних з обґрунтуванням 

розрахункових характеристик або вихідних даних, в транспортних системах 

вимагає забезпечення глибини прогнозування на 30-40 років. Це обумовлено 

яскраво вираженими соціальними наслідками нововведень на транспорті. 

Зазвичай глибина прогнозу не перевищує 8-12 років. Тому розрив між 

необхідною й досягнутою нині глибиною прогнозування визначає 

актуальність удосконалювання методів прогнозування.  

Основним інструментом більшості методів прогнозування 

розрахункових характеристик транспортних систем є схема екстраполяції, що 

включає вивчення тимчасових рядів, складених з упорядкованих у часі 

наборів цих характеристик. Отриманий набір апроксимується якою-небудь 

функцією. У результаті виходить жорстко фіксована модель тренду. Дана 

модель екстраполюється на майбутнє. При цьому передбачається, що 

характеристики компонентів транспортної системи (автомобілів, доріг і 

водіїв) у майбутньому будуть такими ж, як і у минулому. Насправді 

характеристики транспортної системи і її компонентів беззупинно 

змінюються. Тому зі збільшенням періоду передбачається менша 

достовірність прогнозу. 

Прогнозування характеристик транспортних систем – це переважно 

аналіз динаміки станів системи “людина – автомобіль – дорога – приземний 

простір“. Тут також припускається, що за весь період прогнозування не 

відбуваються якісні зміни компонентів системи (не змінюються їхні основні 

властивості). Власне кажучи, в цьому випадку проводять аналіз 
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функціонування системи, що стабільно реалізує фіксовану мету. Окрім того, 

протягом терміну існування транспортних систем змінюються 

характеристики транспортних засобів, склад транспортних потоків і 

психологічні характеристики водіїв. Самі транспорті системи 

переформовуються, змінюють свій склад та якість. У результаті пропоновані 

методики прогнозування виявляються практично непридатними для розробки 

довгострокових прогнозів із глибиною в 30-40 років. 

Вирішення проблеми довгострокового прогнозування можливе шляхом 

розгляду розвитку системи “людина – автомобіль – дорога – приземний 

простір“ та її компонентів. Для цього необхідно моделювати не 

функціонування даної системи, а її еволюцію. 
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