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У загальній проблемі підвищення економічності, безпеки й зручності 

перевезень на міському пасажирському транспорті важливе місце займає 

впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом, побу-

дованих на базі сучасних засобів автоматики й обчислювальної техніки. 

Відповідно до  цього фахівець в області організації і керування рухом па-

сажирського транспорту повинен знати принцип дії систем керування ру-

хом, уміти зібрати вихідні дані і розрахувати основні режими їхнього фун-

кціонування, організувати ефективну експлуатацію технічних і програм-

них засобів. 

 

 

Лабораторна робота 1 

 

ОБСТЕЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ СИТУАЦІЇ 

В ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ 

Мета – освоїти методику підготовки вихідних даних для розрахунку 

тривалості світлофорного циклу. 

 

Основні положення 

Шляхово-транспортна ситуація у транспортному вузлі (перехресті) 

визначається планувальними характеристиками, умовами руху (ступінь за-

безпечення видимості, наявність близько розташованих інженерних споруд 

і т.д.), наявністю засобів регулювання вуличного руху (розмітка, дорожні 

знаки, світлофорна сигналізація). 

При обстеженні перехрестя вимірюють ширину проїзної частини. 

Згідно з СНіП 11-К.2-62 ширина вулиць має бути, м: магістральних - не 

менше 45, місцевого руху при багатоповерховій забудові - 25, при малопо-

верховій – 15, ширина смуги руху повинна складати, м: на швидкісних до-
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