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Запропоновано метод слот-координації руху призначений для формування раціонального варіанту розподілу 

прибуття та обслуговування транспортних засобів у транспортно-пересадочних терміналах міського громадсь-

кого пасажирського транспорту. Для формування варіанту слот-розкладу використано модифікований генетич-

ний алгоритм пошуку раціонального розподілу часу прибуття транспортних засобів у транспортно-

пересадочний термінал. Представлено форму слот-координації, яка дозволяє знаходити оптимальні рішення при 

узгодженні періодів часу обслуговування маршрутів в транспортно-пересадочних терміналах, забезпечує фор-

мування розкладу руху з урахуванням ресурсних обмежень маршрутів та існуючих параметрів пропускної 

спроможності зупиночних пунктів. Поставлена задача формування розкладу руху відрізняється від існуючих 

підходів використанням для її рішення генетичного алгоритму пошуку оптимальних рішень, що дозволяє знач-

но скоротити процедуру розгляду сукупності можливих варіантів розкладу та виділити рівень їх пристосовано-

сті відносно умов стабілізації функціонування транспортно-пересадочних терміналів. 
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Предложенный метод слот-координации движения предназначен для формирования рационального вариан-

та распределения прибытия и обслуживания транспортных средств в транспортно-пересадочных терминалах 

городского общественного пассажирского транспорта. Для формирования варианта слот-расписания использо-

ван модифицированный генетический алгоритм поиска рационального распределения времени прибытия 

транспортных средств в транспортно-пересадочный терминал. Представленная форма слот-координации позво-

ляет находить оптимальные решения при согласовании периодов времени обслуживания маршрутов в транс-

портно-пересадочных терминалах, обеспечивает формирование расписания движения с учетом ресурсных ог-

раничений маршрутов и существующих параметров пропускной способности остановочных пунктов. Постав-

ленная задача формирования расписания движения отличается от существующих подходов использованием для 

ее решения генетического алгоритма поиска оптимальных решений, что позволяет значительно сократить про-

цедуру рассмотрения совокупности возможных вариантов расписания и выделить уровень их приспособленно-

сти относительно условий стабилизации функционирования транспортно-пересадочных терминалов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні вимоги які 

висуваються перед міським громадським пасажир-

ським транспортом (МГПТ) передбачають підви-

щення рівня сервісно-ресурсної ефективності при 

одночасному забезпеченні високого рівня мобільно-

сті населення. Досягнення поставленої мети можли-

ве лише в умовах створення ефективної структури 

та технології роботи МГПТ. Основними базовими 

елементами в яких відбувається взаємодія учасників 

транспортного процесу є транспортно-пересадочні 

термінали (ТПТ). Сучасні ТПТ виступають в якості 

каркасних елементів мережі і повинні забезпечувати 

високий рівень узгодженості роботи всіх суб’єктів 

МГПТ. Вимоги які висуваються до сучасних ТПТ 

полягають у необхідності забезпечення ефективної 

координації взаємодії, що є запорукою впроваджен-

ня ресурсозберігаючих принципів роботи МГПТ [1]. 

Координація взаємодії передбачає узгодження у часі 

руху транспортних засобів маршрутів з метою за-

безпечення високого рівня їх продуктивності та 

ліквідації непродуктивних простоїв у ТПТ. 

Дослідження задач координації взаємодії МГПТ 

в межах ТПТ проводилися виходячи з наступних 

аспектів: 

 пошук раціонального розташування внутрішніх 

елементів ТПТ [2–4]; 

 погодження технічних параметрів [5]; 

 технологічна координація експлуатаційних па-

раметрів [6–9]. 

Організація взаємодії суб’єктів МГПТ на основі 

визначення раціональної архітектурно-планувальної 

структури ТПТ представлена як форма його страте-

гічного планування, що передбачає визначення ра-

ціональної кількості та місць розташування зупино-

чних пунктів. Схема руху транспортних засобів та 

пасажирів які визначаються в ході пошуку раціона-

льної планувальної структури є вагомим чинником у 

забезпеченні високого рівня його продуктивності, 

однак в умовах існуючих ТПТ вона не може розгля-

датися в якості механізму управління його взаємоді-

єю. Технічна взаємодія яка реалізується шляхом 

погодження технічних параметрів, характеристик та 

умов обслуговування транспортних засобів у ТПТ 

також в наслідок не можливості корегування складу 

та структури рухомого складу транспортних підпри-

ємств не може бути використана на практиці. Серед 

виділених напрямів координації найбільшу перспек-

тиву щодо використання в умовах існуючих плану-
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вально-організаційних структур ТПТ представляє 

технологічна координація. У залежності від параме-

тру-аргументу координації можна виділити наступні 

методи: 

 на основі обліку стохастичності руху [10]; 

 через оцінку періодів пересадки [11–12]; 

 на основі оцінки транзиту потоків [13]; 

 багатокритеріальні критерії [14]. 

Основним недоліком існуючих методів техноло-

гічної координації взаємодії транспорту в ТПТ є 

відсутність в них обліку ресурсних можливостей 

елементів МГПТ, що в сучасних умовах робить їх 

малопристосованими для реального використання. 

Виходячи з цього виникає необхідність проведення 

дослідження спрямованого на виділення умов та 

послідовності координації взаємодії у ТПТ в якому 

цей процес розглядається з позицій орієнтації на 

забезпечення максимальної реалізації сервісно-

ресурсного потенціалу МГПТ в межах існуючих 

можливостей його суб’єктів. 

Метою роботи є формування структури та послі-

довності координації руху МГПТ в ТПТ з позицій 

забезпечення ресурсної ефективності його суб’єктів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Се-

ред основних етапів формування технологічної вза-

ємодії у ТПТ є слот-координація яка має своєю ме-

тою розподіл за часом моментів прибуття транспор-

тних засобів та часу їх обслуговування. Слот-

координація розкладу руху передбачає формування 

такого впливу на підсистеми МГПТ при якому дося-

гається погодженість взаємодії у ТПТ відносно пос-

тавленої мети – забезпечення стабілізації процесу 

його роботи. В умовах багаторівневого представ-

лення МГПТ процедуру слот-координації необхідно 

розглядати як системну задачу яка вимагає обліку 

відповідного обсягу структурованого інформаційно-

го забезпечення та вирішується шляхом створення 

єдиного координаційного центру. Структура слот-

координації руху представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура слот-координації руху 

Єдність централізму та автономності функціону-

вання маршрутної мережі досягається шляхом вста-

новлення відповідних принципів слот-координації в 

основі яких лежить оцінка характеристичного взає-

мозв’язку між окремими суб’єктами МГПТ та вста-

новлення відповідних локальних відносин між ними 

при реалізації загальної виробничої програми. До 

основних принципів слот-координації які мають 

своєю метою виділення умов створення синтезу 

процесів взаємодії відносяться: 

 принцип домінанти який передбачає фор-

мування ієрархії маршрутів відповідно їх значимості 

за критерієм відповідності сервісно-ресурсної ефек-

тивності локального рівня; 

 принцип спряженого гальмування в рамках 

якого відбувається, в разі необхідності, процедура 

зниження пріоритету обслуговування конфліктую-

чого маршруту; 

 принцип субординації який спрямований на 

виділення зони автономності управління процесом 

руху транспортних засобів; 

 принцип загального кінцевого шляху пе-

редбачає оцінку ефективності координації на основі 

єдиного узагальненого критерію; 

 принцип зворотного зв’язку який забезпечує 

облік відповідності умов руху соціально-

маркетинговим вимогам споживачів послуг. 

Слот-координація, яка полягає у формуванні ра-

ціонального варіанту руху транспортних засобів 

через ТПТ відноситься до задач цілочисленного 

програмування, складність яких зростає експонен-

ційно зі зростанням кількості можливих значень 

змінних величин. Такі задачі відносяться до класу 

NP-складних задач. Крім того поставленій задачі 

слот-координації характерна наявність специфічної 

вихідної інформації щодо технологічних обмежень 

взаємодії у ТПТ та велика кількість вимог які мають 

складну формалізацію. Не зважаючи на наявність 

широкого спектру методів цілочисленного програ-

мування вказані складності перешкоджають автома-

тизації процедури складення слот-розкладу руху для 

ТПТ та обумовлюють використання методів штуч-

ного інтелекту для вирішення поставленої задачі. 

Серед таких методів уваги заслуговує генетичний 

алгоритм, який дозволяє скоротити процедуру по-

шуку найбільш ефективного варіанту слот-розкладу. 

Слот-розклад розробляється для кожного зупи-

ночного пункту ТПТ 1SPt  окремо виходячи з мно-

жини маршрутів  , (1, )R
SPtSPti

RT R i N   які об-

слуговуються в ньому. В якості вихідної інформації 

для розробки слот-розкладу також використовують-

ся m  множин моментів часу знаходження транспор-

тних засобів відповідних маршрутів у ТПТ 

 , (1, )m
m o i

STR i t  . Між вказаними множинами є 

зв’язки які визначаються організаційною структу-

рою технологічних процесів які реалізують вироб-

ничі функції ТПТ. В якості теоретико-множинної 

моделі слот-розкладу можливо розглядати функцію 

яка відображає декартовий добуток множин 

mV RT STR   на множину  0,1 : 
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 ( ) : 0,1Rtt r iv RT STR  ,  (1) 

де v  – функція приналежності, що відображає 

стан прийняття варіанту розкладу. 

Значення функції ( , ) 1m
oSPt ii

v R    свідчить про 

те, що для маршруту 
SPti

R  приймається розклад 

руху з множини mSTR . Еволюційна модель скла-

дання слот-розкладу передбачає пошук вектору 

1 2( , ,..., ),n ib b b b b t      який визначає принале-

жність моментів часу   моментам обслуговування 

відповідних маршрутів. До складення слот-розкладу 

висувається ряд вимог та обмежень. Ці вимоги роз-

поділяються на обов’язкові та бажані. До 

обов’язкових відноситься умова визначення трива-

лості знаходження транспортних засобів у ТПТ 

виходячи з фактичної тривалості сукупності техно-

логічних операцій. Тобто значення функції v  у мо-

менти часу знаходження транспортного засобу в 

ТПТ відповідного маршруту визначається моментом 

його прибуття під обслуговування: 

( ) 1, ( , )R i p p ov i t     ,  (2) 

де ot  – плановий час обслуговування в ТПТ. 

Бажані вимоги формують умови пошуку оптима-

льного варіанту слот-розкладу та визначають вигляд 

цільової функції. Відповідно до висунутого загаль-

ного критерію ефективності функціонування ТПТ 

критерій вибору раціонального варіанту слот-

розкладу є забезпечення мінімізації часу непродук-

тивного простою транспортних засобів у черзі. Ви-

ходячи з цього критеріальні вимоги формування 

слот-розкладу приймають наступний вигляд: 

1

0,
t

qi
i




    (3) 

де 
qi
  – момент часу простою у черзі. 

Поставлена задача відрізняється від традиційної 

форми генетичного алгоритму пошуку оптимальних 

рішень та вимагає її корегування. Пропонується 

багаторівневий генетичний алгоритм відбору варіа-

нтів слот-розкладу який передбачає виділення z  

рівнів формування кінцевої особі (варіанту розкла-

ду). Кількість рівнів формування (еволюції) визна-

чається кількістю маршрутів які обслуговуються в 

зупиночному пункті. У генетичному алгоритмі роз-

робки слот-розкладу кожна особь (варіант розкладу) 

є одним з варіантів можливих рішень. Особь склада-

ється з двох хромосом кожна з яких у свою чергу 

складається з генів. В якості гена приймаємо зна-

чення вектора b  в якому відображені моменти часу 

 , розмірність особі при цьому складає t  елементів. 

Структура особі представлена на рис. 2. 

Послідовність формування кінцевої особі перед-

бачає етапи створення початкової популяції, схре-

щування, селекції, мутації та перевірки умов. Перед 

формуванням особі відбувається процедура ранжу-

вання маршрутів які проходять через зупиночний 

пункт за критерієм: 

( ) ( )
R R R

дCl t K K tRR rc rc
  ,  (4) 

де 
R

дK
rc

 – допустима межа коефіцієнту резерв-

них провізних можливостей маршруту R , 

пас/період; 

R
K

rc
 - фактичний рівень значення коефіцієнту 

резервних провізних можливостей маршруту R  у 

періоді ( )t , пас/період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура особі  

(варіанту слот-розкладу) 

 

На етапі створення початкової популяції форму-

ється основна особь яка включає гени множини 

1STR  яка відображає час обслуговування першого за 

пріоритетом обслуговування маршруту та сукуп-

ність другорядних особей. Другорядна особь пред-

ставляє собою набір генів множини 2STR  (для дру-

гого за пріоритетом маршруту). Циклічність розмі-

щення генів у собі визначається інтервалом руху по 

маршрутах. Основна особь формується виходячи з 

обраного першого моменту обслуговування, набір 

другорядних особей передбачає суміщення часу 

обслуговування в межах всього інтервалу прибуття. 

Після цього відбувається схрещування основної 

особі з кожною другорядною. У результаті цієї про-

цедури народжуються набір особей першого поко-

ління в яких присутні гени множин 1STR  та 2STR . 

Селекція передбачає ранжування народжених осо-

бей за критерієм (3). Особі які не відповідають кри-

терію у подальшому схрещуванні не приймають 

участь. Схема формування кінцевої особі (варіанту 

слот-розкладу) представлена на рис. 3. 

У разі якщо шляхом схрещування не має можли-

вості отримати особь яка відповідає визначеному 

критерію реалізується процедура мутації. У цьому 

випадку відбувається часткова інверсія (зміщення 

генів) другорядної особі на величину яка дорівнює 

часу непродуктивного простою транспортних засо-

бів другого за рангом маршруту з подальшим коре-

гуванням остаточної частини складу генів. Після 

виконання процедури мутації знов проводиться 

ранжування за критерієм (4). Наступний етап перед-

бачає перехід до нового рівня формування варіанту 

на якому в якості основної приймається особь яка 

відповідає критерію відбору а другорядною – особь 
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сформована з множини 3STR  (для тертого за рангом 

маршруту). Послідовність дій має циклічний харак-

тер і передбачає виконання сукупності операцій 

описаних для першого кроку. У результаті форму-

вання остаточної особі отримуємо сукупність мож-

ливих варіантів слот-розкладу руху в ТПТ. Для ви-

рішення локальної задачі узгодження розкладу руху 

з сформованої множини обирається варіант який 

забезпечує максимальну рівномірність розосере-

дження періодів відсутності замовлень на обслуго-

вування (гени з нульовим значенням). Після вико-

нання процедури слот-координації виходячи з роз-

рахункового часу руху між початковим зупиночним 

пунктом та ТПТ визначаються моменти відправлен-

ня з початкових станцій та розробляється розклад 

руху по кожному маршруту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема формування кінцевої особі 

 (варіанту слот-розкладу) 

 

ВИСНОВКИ. Представлена форма слот-

координації дозволяє знаходити оптимальні рішення 

при узгодженні періодів часу обслуговування марш-

рутів МГПТ в ТПТ та забезпечує формування розк-

ладу руху по маршрутах з урахуванням різних об-

межень за режимом роботи та встановленими пара-

метрами пропускної спроможності ТПТ. 

Слот-координація розкладу руху забезпечує мак-

симальні можливості реалізації потенціалу МГПТ в 

умовах ефективного використання ресурсів ТПТ з 

гарантованим дотриманням узгодженого з спожива-

чами послуг рівня транспортного сервісу. 
Запропонований метод слот-координації руху 

транспортних засобів у транспортно-пересадочних 
вузлах є ефективним інструментом поточного пла-
нування роботи міського громадського пасажирсь-
кого транспорту та дозволяє вирішувати практичні 
задачі розробки єдиного розкладу руху в межах 

об’єднаної організаційно-технологічної системи 
міських пасажирських перевезень. 
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SLOT COORDINATION OF MOTION OF URBAN PUBLIC PASSENGER TRANSPORT  
IN THE CONDITIONS OF TRANSPORT-TRANSPLANTATION TERMINAL 

V. Vdovychenko 
Kharkiv National Automobile and Highway University 
Vul. Yaroslav Mudry, 25, Kharkiv, Ukraine. 61002, Ukraine. E-mail: Vval2301@gmail.com 
Purpose. To form the structure and sequence of coordination of motion of urban public passenger transport from the 

positions of orientation to providing of maximal realization of service-resource potential within the limits of existent 

possibilities of passenger transport infrastructure. Methodology. For forming of the variant of slot schedule of traffic 

there has been used modified genetic algorithm of search of rational distribution of arrival time of transport vehicles in 

transport-transplantation terminal. In accordance with the generally accepted special purpose of function of urban public 

passenger transport the criterion of choice of rational variant of slot schedule envisages providing of minimization of 

time of unproductive outage of transport vehicles in a turn at  their arrival in transport-transplantation terminal for ser-

vice. Results. The presented form of slot coordination allows to find optimal decisions at the concordance of periods of 

time of service of routes of urban public passenger transport in transport-transplantation terminals, provides forming of 

traffic schedule with taking into account resource limitations of routes and existent parameters of carrying capacity of 

stopping points. Originality. The put task of forming of traffic schedule differs from existent approaches with the use 

of genetic algorithm of search of optimal decisions for its solving, that allows to considerably shorten procedure of 

consideration of totality of possible variants of timetable and distinguish the level of their adjustment with regard to the 

terms of stabilization of functioning of transport-transplantation terminals. The presented modification of genetic algo-

rithm for the terms of transport-transplantation terminals consists of realization of multilevel procedure of selection of 

alternative variants of slot schedule of traffic on the basis of estimation of its meaningfulness in relation to resource 

possibilities of subjects of urban public passenger transport. Practical value. The offered method of slot coordination of 

motion of transport vehicles in transport-transplantation junction is the effective instrument of the current planning of 

the functioning of urban public passenger transport and it allows to solve the practical tasks of development of unified 

traffic schedule within the limits of the incorporated organizational and technological system of urban passenger trans-

portations. References 14, figures 3. 

Кey words: urban passenger transport, transport-transplantation terminal, schedule. 
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