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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи.  

Стійке функціонування міського пасажирського транспорту є одним з 

показників якості життя населення. Зі всіх видів пасажирського транспорту в 

багатьох регіонах України істотну роль в задоволенні попиту на пасажирські 

перевезення відіграє автомобільний транспорт. 

Останнім часом суттєво збільшився обсяг пасажирських перевезень і кількість 

транспортних засобів різних типів з різними характеристиками динамічності, 

місткості та надійності, що обумовлює перенасичення вулично-дорожньої мережі і, 

як наслідок, низьку пропускну спроможність, зниження якості обслуговування 

пасажирів, підвищення аварійності і погіршення екологічної безпеки. 

За останні роки ринкова економіка істотно змінила умови функціонування 

пасажирського автомобільного транспорту і характер попиту населення міста на 

транспортні послуги. Попит населення став більш різноманітним по своїх 

просторових і тимчасових характеристиках, які важко врахувати при організації і 

управлінні пасажирськими перевезеннями в містах, коли постає питання про 

доцільність отримання об’єктивної інформації про пасажиропотоки, структурний 

склад пасажирів і особливості споживання ними послуг міського пасажирського 

транспорту та їх якість, визначення і прогнозування попиту пасажирів на різні типи 

рухомого складу. 

Система транспортного обслуговування населення міста функціонує в умовах 

невизначеності, рівень завантаження якої не є постійним і залежить від кількості 

різнорідних  чинників, що визначають роботу міського пасажирського транспорту та 

ступеню складності зв’язків між ними, а також від характеру розподілу 

пасажиропотоків на маршрутній мережі міста. 

Основним завданням міського пасажирського транспорту в ринкових умовах є 

таке перевезення пасажирів, якість якого максимально задовольнятиме вимогам 

споживачів транспортних послуг при здійсненні ефективного управління міською 

пасажирською транспортною системою. 

В зв’язку з цим питання, пов'язані наступні завдання: розробка науково 

обґрунтованих методів дослідження пасажиропотоків на маршрутах, щоб 

раціоналізувати  транспортні послуги населення міста; можливості оцінки 

транспортних послуг; оптимізація при виведені транспортних засобів на маршрутну 

мережу.  Також розв’язання поставлених наукових завдань можливо методами 

дослідження попиту на пасажирські перевезення в ринкових умовах функціонування 

міської пасажирської транспортної системи, моделюванням пасажиропотоків, 

раціональним розподілом парку рухомого складу на маршрутах міста з урахуванням 

поведінки пасажирів при їх виборі на сьогодні є безумовно актуальними і 

потребують розв’язання.  

Мета роботи: удосконалення організації пасажирських перевезень на маршруті 

№1-Ц у м. Кіровоград, з формуванням математичної моделі та алгоритму розрахунку 

раціонального розподілу транспортних засобів на маршруті. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 

організація пасажирський перевезень на маршруті. Методи виконання роботи: 
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економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; 

теоретико-емпіричний. 

Отримані результати:  

- визначено методи вирішення поставлених задач та актуальність теми роботи; 

- досліджено пасажиропотік на автобусному маршруті; 

- визначено виробничу програму по ТО і КР рухомого складу підприємства; 

- розроблено технологічні карти для проведення технічного обслуговування 

гідропідсилювача рульового керма автобусів; 

- запропоновано методи вирішення проблеми із впровадженням інформаційних 

технологій, зокрема GPS-навігації; 

- приведено математичну модель та розроблено алгоритм розрахунку 

раціональної кількості транспортних засобів які необхідні на маршруті; 

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень; 

- розглянуто питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а 

також екології навколишнього середовища; 

- оформлено графічну частину роботи. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Запропоновано систему інформаційних технологій, зокрема GPS-навігації, яка 

може бути впроваджена в умовах реального виробництва.  

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на ⅥI Міжнародної 

науково-технічної конференції молодих учених та студенті «Актуальні задачі 

сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 28 – 29 листопада 2019 р.  

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 

вступу, 9 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: 

розрахунково-пояснювальна записка – 177 арк. формату А4, графічна частина – 10 

аркушів формату А1. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі проведено огляд попиту на пасажирські перевезення в ринкових 

умовах функціонування міської пасажирської транспортної системи. 

В загально-технічній частині приведено історію виникнення і розвитку ПП 

"Олікс", його структуру та характеристику, висновки та постановка задачі на 

дипломну роботу. 

В технологічній частині приведено електронну систему керування двигуном, 

технологічні карти на перевірку технічного стану електронної системи керування 

двигуном, проведено розрахунок виробничої програми автомобільного парку, 

встановлено нормативи всіх видів ТО і ремонту автомобілів, розраховано виробничі 

програми, приведено режими роботи підприємства та розрахунок річних фондів 

часу робітника, робочого поста та обладнання. 

В конструкторській частині наведено загальну характеристику об’єкту 

дослідження, призначення, конструкцію та принцип роботи, конструкторські та 

перевірочні розрахунки за елементами, вимоги безпеки під час обслуговування та 

ремонту електрообладнання автобусів. 



 

5 

В спеціальній частині розглянуто призначення САПРу, термінології та 

тенденції розвитку комп’ютерних систем. 

В науково-дослідній частині розглянуто питання міських пасажирських 

перевезень із застосуванням інформаційних технологій на транспорті, приведено 

використання інформаційних технологій при управлінні інтервалом руху 

транспортних засобів на маршруті, наведена оптимізація кількості транспортних 

засобів на маршруті з використанням інформаційних технологій та розглянуто 

питання впливу показників організаційно-функціональної структури АТП на якість 

перевезення пасажирів. 

В проектній частині наведено характеристику виробничої зони, проведено 

розрахунок необхідної кількості робітників для виконання робіт на дільниці, 

технологічного обладнання, площ виробничих приміщень, силової електроенергії, 

вентиляції, потреби дільниці в воді та освітлення. 

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» проведено 

розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. 

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

розглянуто питання аналізу конструкції пристосувань за безпекою експлуатації, 

проведено розрахунок місцевого відсмоктувача та запобіжного клапана, приведені 

заходи по забезпеченню безпеки функціонування технологічного процесу. 

В частині «Екологія» розглянуто питання актуальності охорони 

навколишнього середовища, забруднення довкілля, що виникають в результаті 

технічного обслуговування та ремонту автобусів, заходи по зменшенню 

забруднення довкілля. 

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті 

технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання 

завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі 

роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; 

техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. 

В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, 

комплект технологічної документації. 

В графічній частині зображено схему розміщення блоку та датчиків GPS 

контролю витрати палива, розміщення компонентів GPS моніторингу 

пасажиропотоку та зв’язку з водієм, схему підключення GPS трекера, деталювання, 

річний план графік ТО і КР автомобілів, організаційно-функціональну структуру 

АТП, використання інформаційних технологій при підтримці прийняття рішень та 

управління інтервалу руху ТЗ, використання інформаційних технологій при 

оптимізації кількості ТЗ на маршруті, діагностичний пост, генеральний план, 

пасажиропотік та випуск автобусів на маршрут, показники організаційно-

функціональної структури АТП. 

 

ВИСНОВКИ 

Прийняті в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 

спроектувати дільницю по діагностиці, технічному обслуговуванню та ремонту 

автобусів з дослідженням впливу показників організаційно-функціональної 

структури АТП на якість перевезення пасажирів, визначено методи вирішення 
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поставлених задач та актуальність теми роботи, підібрано необхідне технологічне 

оснащення.  

Розглянуто питання з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях та 

екології. 

Проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. 
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АНОТАЦІЯ 

Ковальчук Ю.П. Проект дільниці по діагностиці, технічному обслуговуванню 

та ремонту автобусів Богдан з дослідженням впливу показників організаційно-

функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів. 274 

«Автомобільний транспорт». – Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано розроблення проекту дільниці по діагностиці, 

технічному обслуговуванню та ремонту автобусів і досліджено вплив показників 

організаційно-функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів. 

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОЦЕС, ДІЛЬНИЦЯ, УСТАНОВКА,  

АЛГОРИТМ. 

 

ANNOTATION 

Kovalchyk J.P. Plans and specifications of repair shop area for diagnostics, 

maintenance and repair of buses Bohdan including the study of impact of MTC 

organizational-functional structure on passenger transportation quality. 274 «Automobile 

transport». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018. 

In the thesis the plans and technical characteristics of repair shop area for 

diagnostics, maintenance and repair of buses Bohdan and the study of impact of MTC 

organizational-functional structure on passenger transportation quality. 

Key words: TECHNOLOGY, PROCESS, AREA, MACHINE TOOL, 

ALGORITHM. 

 


