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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Автомобільний транспорт є важливим елементом 

сучасного життя, який забезпечує великий обсяг перевезень у всіх сферах 

діяльності. Щороку кількість автомобілів зростає, що призводить до збільшення 

числа транспортних проблем у містах, підвищується складність їх вирішення. До 

проблем можна віднести затори, часті ДТП, брак місць для паркування, підвищена 

шумність, неякісне дорожнє покриття тощо. Ці фактори впливають також на низку 

інших показників: соціально-культурне життя населення, транспортні витрати, 

економічний розвиток та розвиток транспортної мережі. Вирішення цих залач 

ускладнюється у старих містах, де інфраструктура сформована давно та не 

відповідає сучасним вимогам. Організація дорожнього руху потребує кардинальних 

та ефективних рішень. Є різні методи вдосконалення транспортних мереж. При 

виборі методу, потрібно, перш за все, керуватись економічною доцільністю та 

бюджетом, який в багатьох містах обмежений. У даному проекті розглянуто 

питання організації ефективного і безпечного дорожнього руху на перехресті 

проспект Злуки – вул. 15 квітня у  

м. Тернополі. 

Мета роботи: Удосконалення організації дорожнього руху магістральними 

вулицями м. Тернополя 

Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення 

ефективності при формуванні раціональних схем руху магістральними вулицями  

м. Тернополя, що забезпечить значний соціально – економічний ефект та підвищить 

рівень безпеки учасників дорожнього руху. 

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 

дорожній рух магістральними вулицями м. Тернополя. Методи виконання роботи: 

прогностичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання. 

Отримані результати:  

- визначено методи вирішення поставлених задач та актуальність теми роботи; 

- проаналізовано діяльність об’єкту досліджень; 

- досліджено склад та інтенсивність транспортних потоків; 

- визначено швидкість транспортних та пішохідних потоків; 

- проведено розрахунок параметрів перехрестя;  

- виконано техніко-економічне обґрунтування запропонованих рішень; 

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях, екології 

навколишнього середовища; 

- визначено екологічні наслідки діяльності підприємства. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному 

обґрунтуванні параметрів організації руху вулично – дорожніми мережами в  

м. Тернополі. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано та 

обґрунтовано удосконалення організації дорожнього руху (магістральні вулиці) у 

місті Тернополі, яка може бути впроваджена в реальних умовах. 

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на Ⅵ Міжнародній 

науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
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сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 16 – 17 листопада 2017 р. 

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та ілюстративного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка 

складається з вступу, 7 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: 

розрахунково-пояснювальна записка – ____ арк. формату А4, ілюстративний 

матеріал–10 слайдів. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі описано проблеми організації дорожнього руху та методи 

вдосконалення транспортної мережі. 

В розділі аналіз перехрестя із застосуванням технічних засобів організації 

дорожнього руху описано поняття транспортного потоку та його характеристики в 

сучасному світі, визначено характеристики дорожнього руху. 
В розділі розрахунки параметрів перехрестя проведено розрахунки 

геометричних параметрів перехрестя, інтенсивності руху за напрямками, 

конфліктології на вулично-дорожній мережі. 

В розділі визначення пропускної здатності на перехресті визначено потоки 

насичення напрямків руху транспортних засобів на перехресті, проведено 

розрахунок параметрів циклу світлофорного регулювання. 

В розділі сучасні технології на транспорті розглянуто роль автомобільного 

транспорту в економіці країни та шляхи збільшення його продуктивності за рахунок 

застосування сучасних технологій. 

В розділі розрахунок економічної ефективності розраховано економічні 

показники доцільності прийнятих рішень. 

В розділі охорона праці та безпека життєдіяльності розглянуто питання з 

розподілу обов’язків з організації та проведення навчання з питань охорони праці 

між службами охорони праці та кадрів. 

В розділі екологія проаналізовано актуальність охорони навколишнього 

середовища, розглянуто забруднення довкілля, що виникають в результаті роботи 

автомобільного транспорту. Запропоновано можливі 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; техніко-економічні 

показники та їх порівняння. 

Ілюстративна частина містить графіки, діаграми, порівняльні таблиці. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі на основі даних про функціонування існуючої ВДМ 

проводяться розрахунки для визначення ефективності її функціонування. 

На основі вихідних даних зображено гістограми складу транспортних потоків за 

напрямами, за якими розраховано інтенсивність за напрямками. Також представлено 
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дані про кількість смуг руху залежно від категорії вулиць і доріг, розраховано 

необхідну кількість смуг руху. Проводяться розрахунки небезпеки пересічення за 

п’ятибальною системою оцінки конфліктних точок, в результаті чого визначається 

кількість конфліктних точок, рівень безпеки вибраного перехрестя, небезпека 

пересічення за індексом інтенсивності транспортних потоків та здійснюється оцінка 

небезпеки пересічення за допомогою коефіцієнтів відносної аварійності на 

пересіченні. 

Обґрунтовано схему перехрестя з технічними засобами та картограма 

інтенсивності транспортних і пішохідних потоків. Після натурних обстежень 

визначається середня швидкість транспортних засобів в зоні перехрестя, значення 

якої необхідні для розрахунку параметрів світлофорної сигналізації. Потоки 

насичення розраховувалися по емпіричних залежностях окремо для кожного 

напрямку руху транспортних потоків на перехресті. Також проводиться розрахунок 

параметрів циклу світлофорного регулювання.  

В кінцевому результаті проведений розрахунок економічних і соціальних 

показників ефективності проектних рішень після впровадження заходів з організації 

дорожнього руху. 

Обґрунтовано економічну ефективність запропонованих змін. 
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Фрицький В.І. Удосконалення організації дорожнього руху магістральними 

вулицями м. Тернополя. 275 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя. – Тернопіль, 2018. 

У дипломній роботі на основі даних про функціонування існуючої вулично – 

дорожньої мережі обґрунтовано удосконалення ефективності її функціонування, 

запропоновано заходи з організації дорожнього руху, досліджено сучасні моделі 

організації руху на перехрестях, економічні та екологічні показники. 

Ключові слова: ВУЛИЧНО – ДОРОЖНІ МЕРЕЖІ, ПІШОХІДНИЙ ПОТІК, 

ВУЛИЦЯ, ПЕРЕХРЕСТЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ. 

 

ANNOTATION 

Frytsky V.I. Improvement of the traffic organization of the main streets of the city 

of Ternopil. 275 "Transport technologies (on road transport)".– Ternopil Ivan Pul’uj 

National Technical University. – Ternopil, 2018. 

In the dissertation work on the basis of the data on the functioning of the existing 

street - road network the efficiency of its functioning is substantiated, measures of road 

traffic organization are proposed, economic, and environmental indicators are investigated. 

Key words: HIGH-ROAD NETWORKS, LONG-TERM WATER, STREET, 

ROUTE, ORGANIZATION OF ROAD. 


