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Анотація 
 Розглянуто проблему автоматичного виявлення в реальному часі та прогнозування заторів на 

автомагістралях. Розроблено алгоритм автоматичного виявлення заторів на основі методів машинного 
навчання з використанням дерев рішень та ансамблевого навчання.  
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Abstract  
The problem of automatic detection and real-time traffic congestion is considered. An algorithm for automatic 

congestion detection based on machine learning methods using decision trees and ensemble learning is proposed. 
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Вступ 

З розвитком суспільства не уклінно зростає кількість транспортних засобів, внаслідок чого все 
частіше виникають затори. Затори у межах міста викликають необхідність автоматичного визначення 
альтернативних оптимальних маршрутів [1-8]. За статистикою, в Україні зареєстровано понад 8 млн. 
машин, близько 6 млн. з яких - легкові автомобілі. Щорічний їх приріст на сьогодні є більшим за 400 
тис. При цьому переважна більшість автомобілів зосереджена саме у великих містах. 

Затори викликають багато негативних явищ, серед яких слід виділити: 
- вплив на здоров'я внаслідок забруднення довкілля окисами азоту і канцерогенними речовинами; 
- марну втрату часу водіїв і пасажирів, затримки людей в дорозі; 
- надмірну витрату пального (холостий  хід  потребує значно більше палива); 
- більш інтенсивне зношування вузлів і механізмів автомобілів; 
- стрес і роздратування водіїв транспортних засобів, що негативно позначаються на здоров'ї і 

активній безпеці руху; 
- позбавлення можливості служб екстреної допомоги (швидка допомога, пожежники, міліція) 

оперативно дістатися до місця призначення; 
- спроби "об'їхати затор" поширюють затор на сусідні вулиці, погіршуючи екологічну ситуацію 

сусідніх районів [9]. 
 

Аналіз одноразових заторів 

За підрахунками фахівців Національного транспортного університету України, київські 
автомобілісти проводять у заторах по 45 днів на рік. Виходячи з погодинних розрахунків 
економічних втрат, столиця щороку втрачає на заторах $8 млрд. За інформацією Київської 
міськдержадміністрації, щодня в місті налічується до 70 заторів і тягучок. 

У рейтингу міст з найбільшими заторами Київ посідає дванадцяте місце у світі і третє місце в 
Європі. Гірша ситуація серед європейських міст лише в Стамбулі та в Москві. Минулого року Київ 
був тринадцятим у світовому рейтингу [10]. 

Затори руху поділяють на дві категорії: періодичні та одноразові.  
Періодичні затори повторюються щодня, зазвичай у години пік, вранці та ввечері. Години пік 

різняться для різних автомагістралей. Наприклад, затори на магістралі сполучення двох міст можуть 
виникнути у ранковий і вечірній час, коли люди їдуть в офіс і з нього. А на міжрегіональних 
магістралях періодичні затори можуть виникати вночі, оскільки все більше вантажних автомобілів 
подорожують ц нічний час.   

Одноразові затори є додатковою затримкою поїздки, спричинену несподіваними інцидентами: 
дорожньо-транспортними пригодами, блокуванням смуги руху, сміттям, дорожніми роботами, 
поганою погода і т. ін. Через випадковість одноразових заторів їх важко передбачити. Тому, якщо 
органи влади можуть певними зусиллями стримувати наслідки періодичних заторів, одноразові 
затори подолати складніше.  



З початку 1970-х років було запропоновано ряд алгоритмів виявлення заторів [11-17]. Вони базувалися 
на теорії руху потоків та статистичному аналізі історичних даних, розпізнаванні образів, 
інтелектуальному аналізі даних та методах штучного інтелекту [18].  

Дана робота фокусується на виявлені одноразових заторів, шляхом виявлення відхилень від 
історичних показників швидкості та наповненості певної ділянки магістралі транспортними засобами 
(кількості транспортних засобів, які знаходяться на даний час на даній ділянці).   

 
Висновки 

Виконано оцінку алгоритму міжквартільного діапазону відстані (IQD) [19], на основі якої 
запропоноване його покращення  на основі алгоритмів стандартного нормального відхилення (SND) 
та класифікації, таких як дерева рішень та алгоритм навчання ансамблю випадкового лісу.  

Заплановане тестування програмного модулю на основі тестових даних про швидкість та 
наповненість потоків транспорту, отриманих у режимі реального часу з розміщених на дорозі 
датчиків, та аналізу дорожніх зображень, отриманих з камер розташованих на різних перехрестях. 
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