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Величини tnst ,,,,  – параметри алгоритму, значення яких визначається експериментальним 

шляхом. 

Висновок 
У роботі показано альтернативний варіант розв’язування задачі ідентифікації математичних 

моделей для екологічного моніторингу забруднення повітря автотранспортом на основі застосування 

алгоритму світлячків на противагу алгоритму бджолиної колонії.  
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І. Постановка проблеми 

Зараз актуальною є проблема мінімізації забруднення приземистого шару атмосфери 

шкідливими викидами автомобільного транспорту. Одним із шляхів її вирішення у великих містах  є 

популяризація екологічно чистих видів транспорту. Такі види транспорту є більш доступними для 

усіх верств населення, а також є значно економічно ефективнішими від автотранспорту. 

Велосипед, як транспортний засіб, не забруднює навколишнє середовище, є практично 

безшумним, не створює заторів, також він є значно економнішим у плані використання вуличного 

простору (як під час руху, так і під час стоянки). 

Однак популяризація велосипеду – як транспортного засобу, вимагає розвитку в місті 

інтермодальної транспортної системи. Тобто, з одного боку, це означає зниження інтенсивності 

користування автомобільними транспортними засобами, а з іншого – поліпшення умов для 

пішохідного та велосипедного руху. Збільшення питомої ваги велотранспорту у загальному 

транспортному потоці міста дозволить покращити умови руху для решти автомобілів. Таким чином, 

розвиток велоінфрастури у місті забезпечує можливість ефективного використання існуючої 

автомобільної інфраструктури, без шкоди для мобільності мешканців міста. 

Зауважимо, що одним із невід’ємних елементів велоінфраструктура є велостоянки. При 

планування їх місце розташування важливо враховувати місця найбільшого скупчення людей для 
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розвитку оптимальної мережі.Тому метою цієї праці є аналіз існуючих методіврозв’язування схожих 

задач, та їх адаптація для розв’язування задачі планування інфраструктури велостоянок міста із 

врахуванням місць найбільшого скупчення людей. 

ІІ. Особливості планування інфраструктури велостоянок 

При плануванні розміщення велопарковок потрібно враховувати такі фактори: 

• велопарковки повинні розташовуватися в місцях великого трафіку населення(магазинів, 

торгівельних центрів, банків, закладів харчування, побутового обслуговування, офісів, 

музеїв, бібліотек, театрів, адміністрацій, поліклінік тощо, а також просто вздовж вулиці в 

місцях скупчення соціальної активності) 

• кількість велопарковочних місць має розрахуватися на працівників та клієнтів. 

• для зручності відстань до входу має бути не більше 50 м. 

• повинні бути безкоштовними, оскільки забезпечують мінімальні умови зберігання. 

 
Рисунок 1 – Схема велопарковки 

Основні розміри велопарковки: 

• Довжина - 2 м, мінімум 1.8 м. Стандартна довжина велосипедів становить близько 1.8-2 м. 

• Ширина - 65 см. Це значення обумовлене звичайною довжина керма, яка становить від 50 

до 65 см. 

• Для забезпечення можливості маневрування, ширина проходу повинна становити 1,8 м. На 

великих парковках, ширина повинна становити 3-3,5 м для того, щоб люди з велосипедами 

могли розійтися один з одним. 

Є два підходи визначення необхідної кількості велопарковочних місць, які залежать від 

постійності контингенту користувачів: 

1. Якщо велосипедні парковки призначені для співробітників (заводів, офісів і т.д.).  

2. Якщо велосипедні парковки розраховані для відвідувачів (заклади громадського 

харчування, ВНЗ, відділення банків, супермаркети, спортивні клуби тощо). При такому підході 

можна скористатися наступними формулами: 

або ,    (1) 

деQВ.П. - необхідну кількість велосипедних парковок, шт .;Q1 - кількість відвідувачів за день, чол .;Q2 - 

кількість велосипедних парковок для співробітників, шт .;t1 - кількість годин в робочому дні, год. ;t2 - 

середня тривалість перебування відвідувача закладу, хв .;n - відсоток відвідувачів які користуються 

велосипедом. 

Значення n залежить від віку відвідувачів, віддаленість від доріг, рівня розвитку 

інфраструктури місцевості і т.д[3].  

ІІІ. Аналіз методів планування елементів інфраструктури 

Для розв’язування задачі оптимального планування елементів інфраструктури часто 

використовують логістичні методи. Проаналізуємо їх з точки зору можливості їх застосування для 

розв’язування задачі планування інфраструктури велостоянок міста із врахуванням місць 

найбільшого скупчення людей. 
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Метод повного перебору. Завдання вибору оптимального місця, розташування вирішується 

повним перебором і оцінкою всіх можливих варіантів розміщення елементів інфраструктури[1]. 

Здебільшого його реалізують із допомогою обчислювальних засобів та математичного 

програмування. Для розв’язування задачі планування інфраструктури велостоянок міста цей метод не 

є придатним. Обчислювальна складність його застосування збільшуватиметься по мірі збільшення 

масштабів зони покриття за експонентою, а розроблюваний програмний засіббуде використовуватися 

для покриття, як малих, так і великих територій.  

Евристичні методи.Основою таких методів єпрактичний досвід та інтуїція, ці методи на відміну 

від повного перебору є менш формалізованими і грунтуються на попередній відмові від великої 

кількості очевидно неприйнятних варіантів [2]. Використання евристичних методів для розв’язування 

зазначеної задачі є недоцільним, аджепотребує залучення людського ресурсу під час прийняття 

рішень. 

Метод визначення центру ваги, метод в основі якого лежить метод визначення центра ваги 

фізичного тіла.Його часто застосовують в логістиці для планування місця розташування складу 

підприємства або розподільчого центру торгової організації, що забезпечує споживачів цього регіону 

товарами. У результаті застосування методу визначають точку, рівновіддалену від усіх споживачів з 

урахуванням інтенсивності їх майбутньої взаємодії із запланованим об’єктом інфраструктури[4]. 

Результати аналізу розглянутих методів планування розміщення елементів інфраструктури 

показали, що найбільш придатним при визначенні місця розташування велостоянки, яка буде 

призначена для одночасного обслуговування кількох місць скупчення людей на ділянці карти (які 

знаходяться поблизу) є метод визначення центру ваги. Адже він забезпечує можливість одночасного 

врахування: координати розташування громадських об’єктів та інтенсивність їх відвідування. 

Висновки 

У праці розглянуто задачу планування інфраструктури велостоянок міста. Проаналізовано 

методи розв’язування такого типу задач, зокрема, логістичні: повного перебору, евристичний та 

метод визначення центру ваги. Показано, що зважаючи на специфіку задачі планування 

інфраструктури велостоянок міста, доцільно при її розв’язуванні використати метод обчислення 

центру ваги. 
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