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4. ОБРОБКА І АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРО УМОВИ РУХУ НА МАГІСТРАЛІ 

 

4.1 Схеми руху на магістралі 

Схему на магістралі складають за даними таблиці10.6. 

На схему магістралі, які виконують на аркуші міліметрівки формату А-4, наносять у 

вигляді стрілок напрямки руху на підходах до пересічень. При цьому треба пам’ятати, що 

крайня права смуга призначається для руху прямо і правих поворотів, а   

Аналіз схеми руху передбачає опис схеми по довжині магістралі по напрямках з 

урахуванням характеристик дорожніх умов, транспортних потоків (2- 5; 8; 9). 

 

4.2 Схеми розташування зупинок громадського транспорту 

Схему зупинок громадського транспорту складають за даними таблиці10.6 завдання. 

На схему магістралі, яку виконують на аркуші міліметрівки формату А-4 наносять 

зупинки громадського транспорту і вказують відстань між ними. 

Аналіз передбачає визначення відповідності розташування зупинок відносно 

пересічень, їх організації, відстаней між ними вимогам безпеки руху (8; 9; 13; 17). 

 

4.3 Схема обмежень руху на магістралі 

Дану схему виконують за даними завдання на аркуші міліметрівки формату А-4. На 

схемі магістралі необхідно позначити дільниці, на яких введено обмеження швидкості 

руху, заборонено стоянки. 

В процесі аналізу необхідно визначити, чи дислокація зон обмежень схемі руху, 

умовам руху, характеристикам дорожніх умов і транспортних потоків, взаємодії з 

громадським транспортом, статистиці ДТП, існуючій схемі організації дорожнього руху 

(2-5; 8; 9). 

5. ВИЗНАЧЕННЯ  ТА АНАЛІЗ  РІВНЕЙ ЗАВАНТАЖЕННЯ МАГІСТРАЛІ 

 

Рівні завантаження визначають на кожному перегоні магістралі для кожного дня 

тижня з найбільш високими значеннями інтенсивностей руху. Ці значення визначено в 

розділі 2 таблиця 2.1 

Рівні завантаження визначаємо на кожному перегоні магістралі для кожного дня 

тижня з найбільш високими значеннями інтенсивності руху. 

Рівні завантаження для кожного перегону у вибраний день тижня визначаємо за 

формулою: 

 

Zij = N0
ij / Пм                                                                    ( 8 ) 

 

де N0
ij – найбільше значення інтенсивності руху в вибраний день; 

Пм – пропускна здатність магістралі. 

Пропускна здатність магістралі визначається за формулою: 

 

Пм  = ∑n
і  = Пп ∙ Еп                                                                                                 ( 9 ) 

 

де Еп – коефіцієнт зниження пропускної здатності кожної смуги( залежить від порядкового 

номеру смуги від краю проїзної частини до середини з обох боків :для першої смуги Е1 = 

1; для другої смуги Е2  = 0.85; для третьої смуги Е3  = 0.70. 

Пп  - пропускна здатність смуги руху; 

N - кількість смуг руху вулиці в одному напрямку. 



Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.1 

 

Таблиця 4.1- Рівні завантаження магістралі 

Перегони 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

Z        

 

Аналіз рівнів завантаження передбачає виділення перегонів магістралі, де рівень 

завантаження перевищує 0.55 - 0 7, для розробки заходів щодо його зниження.  (1, 3, 6, 7, 

9). 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ «ДУ - ТП» 

 

Основні характеристики, отримані в процесі обробки і аналізу вихідних даних про 

стан системи «ДУ - ТП», оформляють як підсумкову таблицю 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – «Вузькі» міста на магістралі 

Показники 
Перегони 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 

 

   φ > 0.55 

 

       

 

   R < 400 

 

       

  

 i > 50‰ 

 

       

 

Z0
ij > 0.55-0.70 

 

       

Дільниці з 

перепадами 

швидкостей 

V >15км/год 

       

Місця 

концентрації 

ДТП 

       

 

За даними таблиці виділяємо «вузькі» міста на магістралі по різних показниках. Аналіз 

цієї таблиці буде покладено  в основу розрахунку заходів, щодо організації дорожнього 

руху на  магістралі. 

 

При розробці заходів щодо ОДР в курсовому проекті розглядають такі питання: 

1. Влаштування технічних засобів різного типу по довжині магістралі. 

2. Організація місць посадки і висадки пасажирів громадського транспорту 

(майданчики, кармани, розмітка). Безпека руху на зупинках громадського 

пасажирського транспорту. 

3. Зміна плану і подовжнього похилу магістралі або заходи з поліпшення умов руху на 

магістралі без змін плану і подовженого профілю. 

4. Заходи щодо покращення поверхневих властивостей покриття магістралі. 

5. Влаштування стоянок автомобільного транспорту на магістралі. 

6. Організація зон обмеження руху на магістралі. Способи обмеження руху : 



геометрія вулиць, схема руху, підняття пішохідних переходів. 

7. Виділення смуг руху для громадського пасажирського транспорту. 

8. Пропозиції щодо зменшення об’єму руху на магістралі за рахунок вулично - 

дорожньої мережі. 

9. Заходи щодо схеми ОДР: заборона зупинок транспортних засобів; заборона 

стоянки транспортних засобів; зони обмеження швидкості руху; розміщення 

стоянок по відношенню до схеми руху і зон обмеження руху, вирівнювання 

швидкісного режиму шляхом обмеження верхньої і нижньої границь швидкості 

руху; пропозиції щодо введення регулювання руху. 

10. Висновки по результатах проектування. 

 

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТЛОФОРНОГО ЦИКЛУ НА ІЗОЛЬОВАНОМУ 

ПЕРЕХРЕСТІ 

 

7.1  Розрахунок приведеної інтенсивності транспортного потоку 

За формулою визначаємо приведену інтенсивність руху транспортного потоку по всім 

напрямкам на перехресті 

 

Nпр = Nл ∙ Kл + Nв ∙ Kв + Nав ∙ Kав + Nтр ∙ Kтр + Nап ∙ Kап + Nм ∙ Kм ; авт/ год   (10) 

 

де Nл , Nв , Nав, Nтр, Nап, Nм – відправна інтенсивність руху різних транспортних засобів. 

 Kл, Kв, Kав, Kтр, Kап, Kм – коефіцієнти приведення. 

Результати розрахунків заносимо до таблиці  7.1 

Таблиця 7.1 -  Вихідні дані до розрахунку СФР 

 Інтенсивність руху, авт/год. по напрямкам 

АВ АБ АГ ВБ ВГ ВА БГ БА БВ ГА ГВ ГБ 

Легкові             

Вантаж 

ні 
            

Автобу 

си 
            

Тролей 

буси 
            

Автопо 

їзди 
            

Мото 

цикли 
            

Приве 

дена 

            

Сумар 

на 

    

В % 

відно - 

шенні 

            

Мн         

Jі             

 

Знаходимо сумарну інтенсивність руху транспортного потоку для кожного напрямку 



∑(АВ+АБ+АГ) =     авт/ год 

∑(ВБ + ВГ+ ВА) =  авт/ год 

∑(БГ + БА + БВ) =   авт/ год 

∑(ГА + ГВ + ГБ) =  авт/ год 
Результати розрахунків заносимо до таблиці 7.1 

 

          За цими даними знаходимо відсоткове відношення приведеної інтенсивності руху для кожного 

напрямку за формулою: 

% = (Nпр /  N∑) ∙ 100%                                                       (11) 

 

7.2 Розрахунок циклу регулювання додаткових та основних тактів 

Метою розрахунку світлофорного регулювання є знаходження оптимальної тривалості 

циклу, а також співвідношення тривалості всіх основних і додаткових тактів. Вихідними 

даними для розрахунку є кількість фаз, схема ОДР в кожній фазі (тобто пофазний роз’їзд 

транспортних засобів і пішоходів), геометричні параметри перехрестя, інтенсивність руху 

у кожному з регульованих напрямків. 

                 7.2.1 Розраховуємо потік насичення за формулою: 

Мн = 525∙ В; авт/ год                                                (12) 

                 де Мн – прямий потік насичення; 

В – ширина смуг руху в і-му напрямку. 

Визначаємо поворотний потік насичення 

 

Мпн = (Мн ∙ 100%)/ (α + 1.75∙β + 1.25∙ γ);  авт/ год                           (13) 

де  α – частка прямолінійного потоку, % 

β – частка лівоповоротного потоку; % 

γ – частка правоповоротного потоку; % 

Для лівоповоротних напрямків, які виконуються з окремої смуги: 

 

Мн = 1800/(1+1.525/R);  авт/ год                                     (14) 

де R –радіус повороту; R = 12 м. 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 7.1 

Визначаємо  фазовий коефіцієнт для кожного  з поєднаних у фазі напрямків за формулою: 

 

Yі = Ni /Mні                                                    (15) 

де Ni – інтенсивність руху відповідного напрямку; авт/ год 

Mні – потік насичення; авт/ год 

 

Результати розрахунків заносимо до таблиці 7.1 

Сумарний фазовий коефіцієнт  для і-ї фази складає : 

 1 Фаза 

 2 фаза 

 3 Фаза 

 4 Фаза 

 

 Розраховуємо час додаткового такту за формулою: 



 

Тд = t1  + V/2a + (b1 + L)/V                                      (16) 

 

де  t1 – час реакції водія  ( 0.8 – 1.2 с); 

V – швидкість руху на підході до перехрестя; (V = 40 км/год); 

 а – середнє уповільнення транспортного засобу при вмиканні сигналу, що забороняє рух, 

м/с2 ; (а = 3 - 4 м/с2 ) 

b1 – ширина перехрестя в відповідних напрямках, м;  

L – довжина транспортного засобу, що найбільше зустрічається на перехресті, м; 

(легковий 5 метрів, вантажний – 8метрів) 

 Приблизна ширина перехрестя в напрямку лівих  поворотів  визначається за 

формулою:   

В = 1/4∙2 ∙П∙R, м                                                    (17) 

 

де R – радіус окружності повороту. 

 

7.2.2  Розрахунок втраченого часу 

L =∑ (tд – 1); с                                                          (18) 

 

де n – кількість фаз; 

tд – тривалість додаткового такту; 

 

7.2.3 Визначення тривалості циклу регулювання 

 

Тривалість циклу регулювання розраховуємо за формулою:  

 

Тц = (1.5∙ L + 5)/(1 – Y); с                                                        (19) 

 

де  Y – сума розрахункових фазових коефіцієнтів. 

 

 Y = ∑ Yі                                                         (20) 

 

Тривалість основного такту в і-й фазі регулювання  розраховуємо по формулі: 

 

tоі = (Yi /Y) ∙ (Tц  - L) – 1; с                                                      (21) 

 

 Циклограма світлофорного регулювання 
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8 РОЗРАХУНОК ЗАТРИМОК В РУСІ 

 

8.1 Затримки в русі для нерегульованого перехрестя 

Затримки в русі для нерегульованого перехрестя визначаються за формулою: 

 

tj = lн /2∙V + V/2 ∙ (1/a + 1/j)                                      (22) 

 

де tj – тривалість затримок одного автомобіля; 

lн довжина перехрестя; 

V – швидкість руху; 

a – прискорення; 

j – уповільнення. 

  

Визначаємо вірогідність затримок для другорядного напрямку за формулою: 

 

Рдр = ( lн /V ∙Nдр cум ) /3600                                             (23) 

 

де Nдр cум = 

 

Визначаємо вірогідність затримок на головній дорозі за формулою: 

 

Ргол  = 1 – Рдр                                               (24) 

 

Визначаємо річні затримки на другорядній дорозі за формулою: 

 

Тдр = tj ∙ Nдр ∙ Рдр  ; год                                           (25) 

  

Визначаємо річні затримки на головній дорозі за формулою: 

 

Тгол. = tj ∙ Nгол ∙ Рдр  ; год.                                             (26) 

Nгол =  

   

Річні затримки на всій дорозі визначаємо за формулою: 

 

Тзаг  = Тдр  + Тгол                                                      (27) 

 

8.2  Затримки у русі для регульованого перехрестя 

 

Затримки в русі для регульованого перехрестя визначаються за формулою: 

 

Т = tj ∙Nгол сум                                                                                       (28) 

 

Nгол сум1 =    авт/год 

Т1 =  год. 

Nгол сум2 =     авт/год 

Т2 =  год 

Nгол сум3 =    авт/год 

Т3 =  год 

Nгол сум4  =    авт/год. 

Т4 =  год. 

 

Знаходимо річні затримки  по головній і другорядній дорозі 



 

Тзаг  = Т1 + Т2 + Т3 + Т4; год.                                            (29) 

 

Висновок:  
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