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1. Вступ

Показники якості роботи МПТ використовують-
ся перевізниками для управління виробничими про-
цесами з метою забезпечення конкурентних пере-
ваг.

Показник якості транспортних послуг визначає 
ринкову привабливість того або іншого маршруту 
МПТ. Тому якість обслуговування пасажирів є пріо-
ритетним напрямком при організації транспортного 
обслуговування пасажирів.

2. Аналіз показників якості перевезень на маршрутах 
МПТ

В роботі [1] якість транспортного обслуговування 
пасажирів визначається, як сукупність властивостей 
перевізного процесу і системи перевезень пасажирів, 
що обумовлюють відповідність їх нормативним ви-
могам. Властивості підрозділяють на прості і склад-
ні. Прості властивості характеризуються показника-
ми якості. Показник якості в роботі [1] - об’єктивний 
вимірник ступеня прояву властивості. Норматив по-
казника якості [1] - значення показника, відповідне 
межі різних оцінок якості. Процедура порівняння 
фактичного значення з нормативним і встановлен-
ня розбіжності цих значень визначається, як оцінка 
якості [1].

До показників якості перевезень пасажирів від-
носять [2,3,4 та ін.]: коефіцієнт заповнення салону 
транспортного засобу, витрати часу пасажирів на 
пересування, регулярність руху транспортних засо-
бів, важкість дорожньо-транспортних пригод (ДТП). 
Гудков В.А. пропонує оцінювати якість транспортно-
го обслуговування населення за допомогою коефіці-
єнта якості [3]
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де tпер
з  - розрахункові витрати часу на пересування 

при заданих умовах, год.; tпер
ф  - розрахункові витрати 

часу на пересування в реальних умовах, год.
Мун Э.Е. пропонує оцінювати якість роботи марш-

рутних таксі по наступним показникам [4]:
- коефіцієнт випуску транспортних засобів (ТЗ) 

на лінію;
- коефіцієнт заповнення салону транспортного 

засобу;
- коефіцієнт використання часу в наряді; швид-

кість сполучення;
- інтенсивність руху; інтервал руху ТЗ;
- коефіцієнт регулярності руху ТЗ;
- показник ефективності обслуговування; коефі-

цієнт ефективності витрат;
- загальний показник якості роботи маршрутних 

таксі.

3. Дослідження якості перевезень на маршрутах МПТ

Деякі з перерахованих факторів об’єктивно впли-
вають на функціональний стан пасажира і, залежно 
від умов поїздки, на ступінь стомлення, що призво-
дить до зниження рівня працездатності пасажира, 
особливо в першу годину роботи [5].

Найбільш прийнятною і ефективною для чисель-
ного дослідження транспортної стомлюваності паса-
жира є математична модель розроблена Н.У. Гюлевим 
[6]:
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де П1 −  многочлен, що описує ФС пасажира транс-
портними параметрами, в кінці маршрутної поїздки 
(ПАРС); ′ −k мпγ  значення коефіцієнта заповнення са-
лону під час маршрутної поїздки з урахуванням коефі-
цієнта пропорційності (табл.1); tмп −  час маршрутної 
поїздки, хв; П2 −  многочлен, що описує ФС пасажира 
транспортними параметрами перед маршрутною по-
їздкою, тобто в кінці її очікування, виражається на-
ступною залежністю:

П t toч oч2 2 16 0 513 1 0 00107= + + +, , ln( ) , ,  (3)

де toч −  час очікування маршрутної поїздки, хв.
В залежності від величини П  (в балах) визначають 

в якому стані знаходиться людина: до 3 балів – нор-
мальний стан, з 3 до 6 балів – стан напруження, біль-
ше 6 балів – стан перенапруження [6]. Аналітичною 
формою закону переходу кількості в якість є формула 
бажаності Харрінгтона [1,7]:

D Y Y( ) exp( exp( )),= − −  (4)

де D  - значення функції бажаності; Y  - значення 
аргументу в умовному масштабі.

Існує співвідношення між значеннями шкали ба-
жаності і оцінкою якості (табл. 1), D =0 – відповідає 
абсолютно неприйнятному рівню якості, D =1 – як-
найкращому рівню якості [1,7].

Таблиця 1

Відповідність стандартних відміток на шкалі бажаності 
бальним оцінкам якості

Відмітки на шкалі бажаності Оцінка якості

1,0 – 0,8 Дуже добре

0,8 – 0,63 Добре

0,63 – 0,37 Задовільно

0,37 – 0,2 Погано

0,2 – 0 Дуже погано

Оцінка якості різних показників роботи міського 
пасажирського транспорту виконується по методиці 
[1,7]:

1. Оскільки при Y =-1 D =0, практично нижня 
межа будь-якого оцінюваного показника приймається 
Ymin = 1 ;

2. Верхню межу Ymax  обираємо виходячи з умов: 
показник змінюється рівномірно, не має межі або не 
наближається до нього асимптотично - Ymax = 2 ; показ-
ник асимптотично наближається до свого граничного 
значення - Ymax = 3 ; показник асимптотично наближа-
ється до свого граничного значення, процес наближен-
ня вимагає досить точної оцінки Ymax = 4 ;

3. Нижня ymin  і верхня ymax  межі оцінюваного по-
казника в натуральних одиницях вимірювання визна-
чаються за правилом: ymin  - дорівнює неприйнятному 
значенню y , ymax  - відповідає максимальній величині 
y ;

4. Визначення граничних значень при оцінці якості 
зручно виконати по графіку функції Харрінгтона або 
скористатися даними табл. 2.

Таблиця 2

Граничні значення оцінок якості показника, що 
розглядається [1,7]

Оцінка якості Граничні показники

Дуже добре
 ( , )miny e+ 2 5

Добре ( , )...( , )min miny e y e+ +1 773 2 5

Задовільно ( )...( , )min miny e y e+ +1 773

Погано ( , )...( )min miny e y e+ +0 525

Дуже погано
 ( , )miny e+ 0 525

Величина 5  (шаг зміни оцінюваного показника), 
що приймається в табл. 2, визначається по формулі 
[1,7]
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Оцінкою транспортної стомлюваності пасажирів 
можна оцінити якість транспортних послуг, що нада-
ються пасажиру.

Визначимо за наведеною методикою граничні зна-
чення оцінки якості для транспортної стомлюваності 
пасажира.

В нашому випадку верхня межа оцінюваного показ-
ника Ymax = 2 . Неприйнятним значенням транспортної 
стомлюваності є 8 балів і вище, тобто ymin min= =Π1 8 ба-
лів, при цьому ymax max= =Π1 2 бали.

Розрахуємо шаг зміни оцінюваного показника за 
формулою (5)

e =
−
+

= −
2 8
2 1

2.

Користуючись табл. 2, визначимо граничні зна-
чення оцінки якості для транспортної стомлюваності 
пасажира (табл. 3).

Таблиця 3

Граничні значення оцінок якості для транспортної 
стомлюваності

Оцінка якості Π1

Дуже добре
 3

Добре 4,45 – 3 

Задовільно 6 – 4,45

Погано 6,95 – 6 

Дуже погано
 6 95,

Отримані граничні значення оцінок якості для 
транспортної стомлюваності відповідають градації 
транспортної стомлюваності, що наведена в [6], при 
цьому при визначенні транспортної стомлюваності 
пасажира можна не тільки визначити функціональ-
ний стан пасажира а й оцінити якість перевезень на 
маршрутах міського пасажирського транспорту.

Проведемо оцінку якості перевезень на марш-
рутах МПТ м. Харкова. За допомогою візуального і 



59

Математика и кибернетика - фундаментальные и прикладные аспекты

табличного методів обстеження, що проводились у 
ранковий період «пік» були визначені параметри ро-
боти маршрутів 5е/т, 147е, 304е (табл. 4)

Таблиця 4

Параметри роботи маршрутів

№ 
маршруту

Дов-
жина 

марш-
руту, 

км

Інтервал 
руху ТЗ, 

хв

Динаміч
ний кое-
фіцієнт 
запов-
нення 

салону ТЗ

Середня 
дальність 
поїздки, 

км

Кіль-
кість 

ТЗ, од

№ 5е/т 14,8 8 1,2 3,67 14

№ 147е 22,1 8 0,8 5,6 14

№ 304е 21,1 10 1,1 7,76 12

Використовуючи залежності (2), (3), було визна-
чено транспортну стомлюваність пасажира при іс-
нуючих умовах поїздки на маршрутах №5е/т, №147е, 
№304е (табл. 5).

Таблиця 5

Транспортна стомлюваність пасажирів

№ маршруту Π1 Π2

5е/т 5,87 2,98

147е 3,74 2,99

304е 5,4 3,08

Значення Π1  свідчить про те що, під час користу-
вання маршрутами 5е/т, 147е, 304е пасажир знахо-

диться в напруженому стані. Користуючись табл. 5 і 
отриманими значеннями транспортної стомлюваності, 
проведемо оцінку якості перевезень на маршрутах 
(табл. 6).

Таблиця 6

Оцінка оцінку якості перевезень на маршрутах 5е/т, 147е, 
304е

Оцінка 
якості Π1

№ маршруту

5е/т 147е 304е

Дуже добре
 3

Добре 4,45 – 3 3,74

Задовільно 6 – 4,45 5,87 5,4

Погано 6,95 – 6 

Дуже погано
 6 95,

4. Висновки

Проведено аналіз показників якості міських па-
сажирських перевезень, встановлено, що деякі з них 
впливають на транспортну стомлюваність пасажирів. 
За шкалою оцінки якості Харрінгтона сформована 
шкала оцінки якості через транспортну стомлюва-
ність пасажирів. За сформованою шкалою проведена 
оцінка якості перевезень пасажирів на маршрутах 
м.Харкова.
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