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ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ МЕРЕЖІ ПАРКУВАННЯ У МІСТІ ХАРКОВІ
Розглянуто методику та результати досліджень впливу мережі паркування на функціонування транспортної мережі м. Харкова. Надаються параметри та статистичні характеристики отриманих математичних моделей, які описують залежності показників часу та швидкості руху транспортних потоків від
щільності мережі паркування.
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Постановка проблеми
З ростом автомобілізації в великих містах
гостро постає проблема розміщення автомобілів на
стоянках тимчасового зберігання. Через недостатню
кількість майданчиків для паркувань, а також через
віддаленість наявних місць для стоянок від пункту
відвідування, автомобілі припарковують вздовж
вулично-дорожньої мережі. Транспортні засоби, що
розташовуються
біля
тротуару,
заважають
нормальному
руху
автомобілів
мережею,
знижується пропускна спроможність вуличнодорожньої мережі, швидкість та безпека руху.
Коли вуличні стоянки та інші побічні варіанти
використання
вулиці
заважають
успішному
виконанню її основної функції, то слід від них
відмовитись [1]. Тому актуальним є дослідження
впливу мережі паркування на функціонування
транспортної
мережі
міста
та
визначення
закономірностей впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
За останні роки було виконано багато
досліджень по функціонуванню паркувань та їх
впливу на транспортну мережу міста. В роботах
[1-7], розглянута проблема забезпечення стоянками
великого міста, розміщення стоянок в межах вулиць.
Проаналізовано методи оптимізації паркувальної
мережі, встановлено рекомендації щодо способів
розташування
автомобілів
вздовж
вуличнодорожньої мережі. В роботах [8-11] описуються
способи дослідження паркувань, рекомендації щодо
зменшення негативного впливу паркувань вздовж
вулиці на рух транспортних засобів мережею. В
монографії [8] описано метод моделювання впливу
мережі паркування на транспортні потоки. Об’єктом
дослідження являється місто Харків, розрахунки
проводяться
за
допомогою
програмного
забезпечення Net_2.exe та kharkov.exe.
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В умовах росту автомобілізації дослідження
закономірностей впливу мережі паркування на
функціонування транспортної мережі Ленінського
району м. Харкова є актуальним. На території
району знаходяться такі об’єкти як Південний
вокзал, Центральний ринок, фабрики, які являються
важливою частиною інфраструктури міста та
значною
мірою
впливають
на
розподіл
транспортних потоків.

Формулювання мети статті
Так як необхідно визначити вплив паркування
вздовж вулиці на рух транспортних засобів, то
сформулюємо мету як визначення закономірностей
впливу мережі паркування на функціонування
транспортної мережі Ленінського району міста
Харкова. В ході роботи визначимо вплив мережі
паркування на середню швидкість руху мережею,
середню відстань переміщення мережею та середній
час одного переміщення мережею у ранкову годину
«пік».

Виклад основного матеріалу
Для отримання закономірностей впливу мережі
паркування на функціонування транспортної мережі
району необхідно визначити яким чином будуть
змінюватись показники часу та швидкості руху
транспортних
потоків
в
залежності
від
розташування паркувань вздовж вулиці. За
допомогою [12-13] формулюємо етапи виконання
роботи (рис.1).
Першим етапом дослідження є збір вихідних
даних за допомогою натурного обстеження.
Обстеження проводяться на кожній з дуг району та
збираються наступні дані: швидкість потоку,
інтенсивність руху, кількість смуг руху, ширина
проїзної частини, довжина дуги, дані про
паркування автомобілів вздовж вулиць.
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1. Визначення параметрів транспортної мережі району та паркувальної мережі, як її складової, характеристик транспортного попиту за
допомогою натурних обстежень
2. Вивчення та вибір закономірностей зміни
параметрів транспортних потоків, пропускної
спроможності транспортної мережі
3. Розробка моделі функціонування транспортної мережі району

4. Перевірка адекватності моделі функціонування транспортної мережі 6на реальному
об’єкті

5. Розподіл транспортних потоків при варіюванні параметрами паркувальної мережі за
допомогою математичної моделі

6. Вивчення закономірностей впливу паркувальної мережі на функціонування транспортної
мережі району
Рис.1. Структурна схема дослідження
Створена модель повинна показувати реальний
стан функціонування транспортної мережі. За її
допомогою можливо оцінити зміни в розподілі
транспортного
потоку
після
варіювання
параметрами мережі паркування. Для її створення
використовується програма «Net_2.exe», для роботи
в якій необхідні дані про характеристики дуг
транспортної мережі, траси заборонених маневрів та
параметри транспортного попиту, тобто ті дані, які
були зібрані раніше. Після роботи в програмі
отримуємо дані:
1) розрахунок матриці найкоротших відстаней;
2) розрахунок матриці кореспонденцій;
3) розподілення транспортних потоків і розрахунок інтенсивності транспортних потоків на дугах
транспортної мережі.
Отримана
модель
повинна
відповідати
фактичному розподіленню транспортних потоків в
районі. Тому модель перевіряється на адекватність
за формулою:



Nijф  Nijр
Nijф

100 % ,

(2.1)

де δ – відносна помилка розрахунку моделлю
інтенсивності;
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Njjф – інтенсивність фактична, авт. /год.;
Njjp – інтенсивність розрахункова, авт. /год.
Математична модель є прийнятною для
подальших досліджень в тому випадку, коли
відносна
помилка
розрахунку
моделлю
інтенсивності не перевищує 10%.
Для визначення закономірностей проводяться
розрахунки функціонування транспортної мережі
району з різними варіантами щільності мережі
паркування. В кожному з розрахунків з
використанням програми «Net_2.exe» змінюються
вихідні дані ширини проїзної частини, тобто
використовуємо для розрахунків в програмі
ефективну ширину проїзної частини для різних
варіантів
розміщення
паркування.
Спочатку
розраховуємо як буде поводити себе транспортна
мережа в тому випадку, коли паркування вздовж
вулиць заборонено. Далі в кожному з варіантів
поступово дозволяємо паркування вздовж вуличнодорожньої мережі.
В результаті розрахунків всіх варіантів
програмою «Net_2.exe» отримуємо різні значення
інтенсивності та глобального критерію часу. З їх
використанням розраховуються характеристики
транспортного потоку. За допомогою значень
інтенсивності та глобального критерію часу
розраховуємо значення які необхідні для визначення
закономірностей впливу мережі паркування на
функціонування транспортної мережі, а саме
середню відстань пересування мережею, середній
час переміщення мережею та середню швидкість
руху.
За
допомогою
методів
математичної
статистики
можливе
визначення
залежності
параметрів транспортного потоку від щільності
мережі паркування. Для вирішення цієї задачі в
даній
роботі
використовуємо
програму
STATGRAPHICS. З її допомогою можливе
проведення регресійного аналізу, тобто виявлення
взаємозв’язку між залежною та незалежною
перемінними. В STATGRAPHICS є можливість
побудови простої лінійної регресії, множинної
регресії та моделі з використанням поліноміальних
функцій заданого ступеня (Y = A + BX + CX2 ,
Y = A + BX + CX2 + DX3 і т.д.). Ґрунтуючись на
показнику
R2
і
коефіцієнті
кореляції
в
STATGRAPHICS можна провести порівняння якості
різних видів регресійних моделей. В результаті
побудови графіка отримуємо також такі показники
як стандартна помилка оцінки, значення статистик
для перевірки гіпотез про рівність цих параметрів
нулю і їх рівні значущості p-value, відношення
Фішера,
коефіцієнт детермінації, вибірковий
коефіцієнт кореляції залежної та незалежної
змінних, коефіцієнт детермінації R2, який показує
частку мінливості Y, що пояснюється побудованою

Актуальні питання розвитку міського транспорту
моделлю регресії, стандартна помилка оцінки –
середньоквадратичне
відхилення
регресійних
залишків.
Залежність параметрів транспортного потоку
від щільності паркування наведена на рис.2-4.

Паркування
автомобілів
вздовж
вулиці
негативно позначається на часі переміщення
мережею, а саме – чим більше автомобілів
припарковано вздовж дороги, тим більшим буде час
пересування мережею.
При збільшенні щільності паркування зростає
середня відстань переміщення мережею. Збільшення
відстані переміщення є незначним, проте теж несе
негативний вплив на організацію дорожнього руху.
З графіків видно, що при збільшенні щільності
мережі паркувань характеристики транспортного
потоку зазнають значних змін, а саме, швидкість
руху мережею при дозволі паркування вздовж
вулиці знижується, а час пересування мережею та
відстань переміщення відповідно зростає.

Висновки
Рис.2 – Графік зміни середньої швидкості руху
мережею при збільшенні щільності паркування
З графіка видно, що при забороні паркування
вздовж вулично-дорожньої мережі швидкість руху
досягає максимального значення. Тобто, чим менша
щільність паркування вздовж вулиці, тим більша
швидкість пересування мережею.

Представлена методика дає змогу отримати
закономірності впливу мережі паркування на
функціонування транспортної мережі Ленінського
району. За допомогою даної методики мається
можливість вирішити питання проблеми паркування
вздовж вулиці, встановити заборону або дозвіл на
паркування
вздовж
дуг
мережі,
навести
рекомендації щодо розташування автомобілів
вздовж вулично-дорожньої мережі.
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Рис.3 – Графік зміни середнього часу переміщення
мережею при збільшенні щільності паркування

Рис.4 – Графік зміни середньої відстані
переміщення мережею при збільшенні щільності
паркування
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ПАРКОВКИ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ
А.А. Троян, А.О. Лобашов
Рассмотрено методику и результаты исследований влияния сети парковки на функционирование
транспортной сети г. Харькова. Предоставляются параметры и статистические характеристики
полученных математических моделей, описывающие зависимости показателей времени и скорости
движения транспортных потоков от плотности сети парковки.
Ключевые слова: парковочная сеть, транспортные потоки, дорожное движение, моделирование
транспортных потоков.
ON THE PARKING NETWORK OPTIMIZATION IN KHARKOV
O.A. Troian, O.O. Lobashov
Was examined the methodology and results of researches of influence parking network on functioning of the
transport network of Kharkiv. Utilizing the model was made varying parameters parking network, namely the
effective width of the roadway. Using the program STATGRAPHICS, conducted a regression analysis, evaluated
the closeness of connection between variables, were plotted dependency graphs of variables. The work presents the
regularities of impact parking network on characteristics of traffic flows characteristics such as average speed,
distance and time of movement across the transport network. Shows the graphs that display the characteristics of
traffic flows depending on the density of the parking network.
Keywords: parking network, traffic flows, road traffic, modeling of traffic flows.
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