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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ АВАРІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГОАНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ

ДАНИХ

Здійснено аналіз статистичних даних кількості дорожньо-транспортних

пригод в Україні та Львівській області за останні роки. Розглянуто метод

прогнозування показників аварійності транспортних засобів шляхом

математичного аналізу статистичних даних із використанням трендових моделей.

В якості прикладу наведено прогнозування кількості дорожньо-транспортних

пригод із потерпілими в Україні та Львівській області на 2013 рік.
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Постановка проблеми. Бурхливе зростання автомобілізації в нашій

країні поставило перед суспільством низку суттєвих проблем. Вони стосуються

не тільки забезпечення транспортного процесу як такого, але й тих негативних

наслідків, що при цьому виникають [4]. В Україні за 12 місяців 2012 року

сталося 196399 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), що на 5,5 % більше, ніж

за аналогічний період 2011 року [1]. В цих ДТП 5094 чоловік загинуло, а 37503

чоловік отримали травми. За кількістю ДТП, що трапилися на території

областей, Львівська область займає сьоме місце (за 2012 рік – 10259 ДТП). В

області за цей період 245 осіб загинуло, 2131 особа травмована.

Аналіз аварійності є складовою частиною оцінки рівня безпеки

дорожнього руху і має на меті створення інформаційного підґрунтя для

розробки заходів щодо поліпшення умов руху транспортних потоків [5]. Адже

нагальним завданням суспільства є забезпечення безпеки учасників дорожнього

руху [6], які є найбільш вразливими щодо завдання травм та втрати життя на

автомобільних дорогах та вулицях населених пунктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз аварійності на

транспорті в країні свідчить про гостру необхідність подальших розробок щодо



зменшення кількості загиблих та поранених, зниження матеріальних збитків

тощо [1, 2]. В роботі [2] здійснено аналіз існуючих методів кількісної оцінки та

методів прогнозування стану аварійності та наголошено про необхідність їх

подальшої розробки та удосконалення. Окреме дослідження [3] присвячено

оцінці та прогнозуванню ймовірності здійснення водієм (чи окремою групою

водіїв) ДТП.

Мета роботи. Розглянути метод прогнозування показників аварійності

транспортних засобів шляхом математичного аналізу та на підставі

статистичних даних кількості ДТП із потерпілими здійснити прогнозування їх

кількості на наступний рік з використанням трендових моделей.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи результати останніх

досліджень бачимо, що одним із напрямків вирішення проблем безпеки

дорожнього руху є надання зацікавленим сторонам математичного апарату та

методик, які б дозволяли визначати та прогнозувати негативні тенденції щодо

небезпеки дорожнього руху та своєчасно вдаватися до відповідних заходів [2].

Проаналізувавши інформацією Державної служби статистики України

щодо аварійності на транспорті [1], в якості прикладу розглянемо статистичні

дані по кількості ДТП з потерпілими по Україні за останні роки: 2012 рік –

30660; 2011 рік – 31281; 2010 рік – 31914; 2009 рік – 37049.

На підставі статистичних даних будуємо графічну залежність (рис. 1), для

якої за допомогою програмного пакета Microsoft Excel накладаємо тренди. Для

розрахунків оберемо рівняння, для якого достовірність апроксимації R2

найбільша.

Запишемо утворені залежності для кожного з трендів:

– експоненціальний тренд:

y=60497e-0,059x; R2=0,7754 (1)

– лінійний тренд:

y= –1980x + 53516; R2=0,7626 (2)

– логарифмічний тренд:

y= –21081ln(x)+82175; R2=0,7954 (3)



– поліномінальний тренд:

y=1128,5x2 – 25679x+176523; R2=0,9608 (4)

– степеневий тренд:

y =141506x-0,625; R2=0,8076 (5)

Рис. 1. Статистичні дані по кількості ДТП з потерпілими по Україні за

роками: 1 – результати статистики; 2 – лінійний тренд; 3 – логарифмічний

тренд; 4 – експоненціальний тренд; 5 – степеневий тренд; 6 – поліномінальний

тренд

Проаналізувавши утворені трендами рівняння бачимо, що достовірність

апроксимації R2=0,9608 найбільша для поліномінального тренда (4), тому

розрахунки прогнозованої кількості ДТП з потерпілими в певному році будемо

здійснювати за залежністю:
21128,5 – 25679 176523рік

ДТПпN x x= + (6)

де х – розрахунковий рік (при розрахунку підставляти дві останні цифри).

Знайдемо похибку цієї залежності відносно реальних статистичних даних

за 2012 рік. Для цього визначаємо кількість ДТП з потерпілими за рівнянням

(6), підставляючи х=12. Маємо



2012 2 21128,5x  25679x 176523 1128,5·12 25679·12 176523 30879ДТПпN = - + = - + =

Похибку знайдемо за залежністю
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де ( .)
рік
ДТПп статN – статистичні дані Державної служби статистики України

кількості ДТП з потерпілими за певний рік.

Маємо

30660 30879 100% 0,7%
30660
-

D = × =

Аналогічно знаходимо за рівнянням (6) розрахункову кількість ДТП з

потерпілими за 2011-2009 роки та похибку цих результатів відносно реальних

статистичних даних. Обрахунок зведемо в табл. 1.

Таблиця 1

Розрахунок похибок для поліномінальної трендової моделі прогнозування

ДТП з потерпілими в Україні за роками
Рік 21128,5 – 25679 176523рік

ДТПпN x x= +
рік
ДТПпN ( .)
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N N
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-
D = ×

Δі,

%

201
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2012 21128,5·12 25679·12 176523ДТПпN = - + 30879 30660 30879 100%
30660
-

D = ×
0,7

201

1

2011 21128, 5·11 25679·11 176523ДТПпN = - + 30603 31281 30603 100%
31281
-

D = ×
2,2

201

0

2010 21128, 5·10 25679·10 176523ДТПпN = - + 32583 31914 32583 100%
31914
-

D = ×
2,1

200

9

2009 21128, 5·9 25679·9 176523ДТПпN = - + 36821 37049 36821 100%
37049
-

D = ×
0,6

D 1,4



Для розрахунку прогнозованої кількості ДТП з потерпілими по Україні на

2013 рік підставляємо в рівняння (6) х=13:
2013 2 21128,5x  25679x 176523 1128,5·13 25679·13 176523 33413ДТПпN = - + = - + =

З урахуванням середньої похибки D , прогнозована кількість ДТП із

потерпілими по Україні на 2013 рік становитиме:

( .)
33413 1, 433413 33413 468

100прогДТП ×
= ± = ±

Що стосується Львівської області, то тут спостерігалася така ситуація з

кількістю ДТП із потерпілими [1]: 2012 рік – 1659; 2011 рік – 1697; 2010 рік –

1620; 2009 рік – 1805.

Побудувавши графічну залежність (рис. 2) та наклавши на неї лінії тренда

встановлено, що тут також достовірність апроксимації (R2=0,6265) найбільшою

є для поліномінального тренда:

y = 36,75x2 – 807,85x + 6080,1 (8)

Рис. 2. Статистичні дані по кількості ДТП з потерпілими по Львівській

області за роками: 1 – результати статистики; 2 – поліномінальний тренд

Зважаючи на вищесказане, розрахунки прогнозованої кількості ДТП з

потерпілими в певному році по Львівській області будемо здійснювати за



залежністю:
236,75 – 807,85   6080,1рік

ДТПпN x x¢ = + (9)

Користуючись залежністю (9) знаходимо розрахункову кількість ДТП з

потерпілими по Львівській області за 2012-2009 роки та похибку цих

результатів відносно реальних статистичних даних за залежністю (7).

Результати обрахунків зведемо в табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунок похибок для поліномінальної трендової моделі прогнозування

ДТП з потерпілими у Львівській області за роками
Рік 236, 75 – 807,85   6080,1рік

ДТПпN x x¢ = +
рік

ДТПпN¢
( .)

( .)

100%
рік рік
ДТПп стат ДТПп

рік
ДТПп стат

N N
N

¢-
D = ×

Δі,

%

201

2

2012 236, 75·12 – 807,85·12  6080,1ДТПпN¢ = + 1678 1659 1678 100%
1659
-

D = ×
1,2

201

1

2011 236, 75·11 – 807,85·11  6080,1ДТПпN¢ = + 1641 1697 1641 100%
1697
-

D = ×
3,3

201

0

2010 236, 75·10 – 807,85·10  6080,1ДТПпN¢ = + 1677 1620 1677 100%
1620
-

D = ×
3,5

200

9

2009 236, 75·9 – 807,85·9  6080,1ДТПпN¢ = + 1787 1805 1787 100%
1805
-

D = ×
1,0

D 2,3

Для розрахунку прогнозованої кількості ДТП з потерпілими на 2013 рік у

Львівській області підставляємо в рівняння (9) х=13:
2013 2 236,75x – 807,85x  6080,1 36,75·13 – 807,85·13  6080,1 1789ДТПпN¢ = + = + =

З урахуванням середньої похибки D , прогнозована кількість ДТП із

потерпілими на 2013 рік у Львівській області становитиме:



( .)
1789 2,31789 1789 42

100прогДТП ×¢ = ± = ±

Оперуючи статистичними даними та використовуючи трендові моделі

можна здійснювати прогнозування як загальної кількості ДТП за певний період,

так і кількості потерпілих, загиблих, обсяг завданих матеріальних збитків тощо.

Володіючи результатами прогнозу, можна здійснювати розрахунок багатьох

показників щодо оцінки стану аварійності, зокрема показників відносної

аварійності, коефіцієнта тяжкості ДТП тощо [2-4].

Висновки

1. Здійснено аналіз статистичних даних кількості дорожньо-транспортних

пригод в Україні та Львівській області за останні роки. Розглянуто метод

прогнозування показників аварійності транспортних засобів шляхом

математичного аналізу статистичних даних із використанням трендових

моделей.

2. В якості прикладу наведено прогнозування кількості дорожньо-

транспортних пригод із потерпілими в Україні та Львівській області на 2013 рік.

Встановлено, що прогнозована кількість ДТП із потерпілими по Україні на 2013

рік становитиме 33413±468; в Львівській області за вказаний період –

1789±ДТП.

3. В подальшому необхідно здійснювати дослідження щодо

удосконалення існуючих та розробки нових методів оцінки та прогнозування

аварійності на транспорті, що можуть використовуватися для прогнозування

різноманітних процесів на транспорті.
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Паснак И.В., Шмулик А.М. Прогнозирование показателей аварийности

транспортных средств путем математического анализа статистических данных

Осуществлен анализ статистических данных количества дорожно-транспортных

происшествий в Украине и Львовской области за последние годы. Рассмотрен метод

прогнозирования показателей аварийности транспортных средств путем математического

анализа статистических данных с использованием трендовых моделей. В качестве примера

приведено прогнозирования количества дорожно-транспортных происшествий с

пострадавшими в Украине и Львовской области на 2013 год.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, математический анализ,

статистические данные, прогнозирования, трендовые модели.

Pasnak I.V., Shmulyk A.M. Prediction performance of accident vehicles by

mathematical analysis of statistical data

The analysis of statistical data of traffic accidents in Ukraine and Lviv region in recent

years. The method of forecasting of accident vehicles by mathematical analysis of statistical data

using trend models. As an example, are forecasting accidents with victims in Ukraine and Lviv

region in 2013.

Keywords: accident, calculus, statistics, forecasting, trend model.


