
Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

Розділ 1-3 

Для проектування пропонується магістраль вулично - дорожньої мережі.  

Тип магістралі і місто позначені в завданні на курсове проектування. 

 Зміст і методичні вказівки до складання пояснювальної записки 

Вступ 

У вступі наводиться характеристика району проектування, відомості 

про географічне розташування міста, клімат, рель’єф, чисельність населення, 

розвиток промисловості, транспорту та інше. 

 

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРО ДОРОЖНІ УМОВИ 

 

За даними табл. 10.2 завдання про довжину перегонів виконують схему 

магістралі на бланку (аркуш міліметрового паперу) формату А-4. 

Дані про подовжні похили, стан покриття, радіуси горизонтальних 

кривих заносять у формі таблиці  рис. 1. 

Аналіз дорожніх умов здійснюють на основі виконаної схеми магістралі. 

Дорожні умови оцінюють на кожному перегоні магістралі з точки зору 

відповідності їх параметрів вимогам безпеки руху, після чого визначають 

«вузькі» місця на магістралі (ділянки з коефіцієнтом зчеплення, меншим за 

0,55, з радіусом горизонтальних кривих, меншими 400 м, подовжнім похилом 

більшим 50%). Ділянки з ідентичними дорожніми умовами позначають на 

схемі магістралі. Необхідно проаналізувати, як впливають дорожні умови на 

характеристики транспортних потоків. 

Виконаний аналіз дорожніх умов є основою для розробки відповідних 
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Рисунок 1. Схема магістралі. 

Примітка . Таблиця розбивається на перегони за схемою магістралі. 

 



заходів щодо організації дорожнього руху на магістралі. 

2. ОБРОБКА І АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ 

2.1 Інтенсивність транспортного потоку 

Вихідні дані про інтенсивність руху на перегонах магістралі наведено в 

таблиці 10.2 завдання, їх обробка містить побудову діаграм розподілу 

інтенсивності руху на кожному перегоні для конкретного дня тижня 

визначають за формулою: 

Nij = Ni  ∙ Kт                                 (1) 

 

де Ni - інтенсивність руху на і - ому перегоні в одному напрямку, авт/год., (і = 

1, 2, 3 ... 7); 

Кт - коефіцієнт розподілу інтенсивності руху по днях тижня (Таблиця 10.3 

Завданя) 

(т = 1,2,3... .7; понеділок ... неділя). 

Результати розрахунків заносять в таблицю 2.1. 

Подальший аналіз полягає у визначенні характеру зміни інтенсивності 

рух по довжині магістралі для встановленого дня, що дає змогу виявити 

найбільш завантажені перегони. Для цього будують епюри інтенсивності 

руху для обох напрямків по довжині магістралі на аркуші міліметрівки 

формату А-4.  

Таблиця 2.1. Розподіл інтенсивності руху (Nіj) на перегонах 

магістралі по днях тижня, авт/год. 
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Розраховуємо інтенсивність руху на перегонах магістралі за добу. Для 

цього задану інтенсивність руху в одному напрямку помножимо на коефіцієнт 

інтенсивності руху за добу. 

Nо
ij = Ni  ∙ Kd                                                       (2) 

де  Ni  інтенсивність руху на і- тому перегоні в одному напрямку (авт/ год); 

Кd – коефіцієнт розподілу інтенсивності руху за добу.(Таблиця10.4 

завдання) 

Результати розрахунків заносять  в таблицю 2.2 

Таблиця 2.4 Розподіл інтенсивності руху за годинами доби 
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За даними таблиці 2.2 визначаємо найбільшу інтенсивність руху і 

найменшу інтенсивність руху у відповідну годину доби на відповідному 

перегоні. 

За даними таблиці 2.2 будуємо графік зміни інтенсивності руху за 

годинами доби для обох напрямків по довжині магістралі і визначаємо 

найбільш завантажені перегони Крім цього визначають значення 

інтенсивності руху на перспективу. 

Визначаємо значення інтенсивності руху на перспективу за формулою: 



Nnij = Nо
ij ∙ ( 1+ β )n       авт/ год                           (3) 

де N0
ij -  інтенсивність руху на і- тому перегоні  поточному році в (авт/ 

год); 

β – коефіцієнт приросту інтенсивності руху.  (β = 0.03). 

n – перспективний період (n = 10 років) 

Значення перспективної інтенсивності заносять в таблицю 2.3 

 

За одержаними даними будують епюри перспективної інтенсивності 

руху, які наносять на попередній рисунок іншим кольором. Роблять висновок 

про характер розподілу інтенсивності руху по довжині магістралі, виявляють 

найбільш завантажені перегони. 

2.2 Швидкість руху на магістралі 

Обробка даних про швидкість руху на магістралі полягає у визначенні 

середньої швидкості руху на кожному перегоні для кожного дня тижня. 

Середня швидкість руху на кожному з перегонів магістралі для кожного 

дня тижня визначається за формулою: 

Vij = Vb – α ∙ Nij ;  км/год.                                 (4) 

де  Vb – миттєва швидкість руху поодинокого автомобіля у вільних умовах 

руху, км/год (Vb = 50 км/год). 

α – коефіцієнт кореляції ; (α = 0.016). 

Nij - інтенсивність руху на і-ому перегоні в j - й день тижня в одному 

Таблиця 2.3 Перспективна інтенсивність руху на перегонах 

магістралі 
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напрямку, авт/год. (за даними таблиці 2.1). 

 Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.4 

Таблиця 2.4 Розподіл швидкості руху на перегонах магістралі по дням тижня 

За даними таблиці 2.4 будують діаграми розподілу швидкостей руху на 

магістралі для кожного дня тижня. Діаграми виконують на аркушах 

міліметрівки формату А-4. За діаграмами визначають день тижня, для якого 

характерні найнижчі швидкості руху. 

Після цього на аркуші міліметрівки формату А-4 будують епюри 

швидкостей руху по довжині магістралі в поточному році і на перспективу.  

Значення перспективних швидкостей руху визначаються за формулою: 

 Vijп = Vb – α ∙ Nпij ;  км/год.                              (5) 

де - Nпij –  перспективна інтенсивність руху на і- тому перегоні  

поточному році у вибраний день тижня (авт/ год) (за даними таблиці 2.4) ; 

Одержані значення перспективних швидкостей руху заносять в таблицю 2,5. 

Аналіз швидкостей руху полягає у визначенні ділянок, на яких різниця 

значень швидкостей перевищує 15 км/год. з метою вирівнювання 

швидкостей руху на магістралі. 
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2.3 Склад транспортного потоку 

За даними таблиці 10.5 Завдання будують циклограми транспортного 

потоку. Залежно від співвідношення транспортних засобів різного типу у 

складі транспортного потоку необхідно визначити, до якої групи належить 

транспортний потік, що розглядається (змішаний, переважно легковий, 

переважно вантажний). 

Роблять висновок про те, як склад транспортного потоку впливає на 

швидкість і безпеку дорожнього руху. 

3.0 ОБРОБКА І АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРО ДОРОЖНЬО - 

ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ (ДТП) 

3.1 Розподіл ДТП по видах і роках 

За даними таблиці 10.6 визначають кількість ДТП даного виду в і-ому 

році. Кількість ДТП в (і-n) - ому році (n =1-5) визначають за допомогою 

коефіцієнтів К. 

Визначену кількість ДТП даного виду в кожному із років що 

розглядається, заносять в таблицю 3,1. 

Таблиця 2,5 Перспективна швидкість руху на перегонах 
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Роки і= 1 і = 2 і = 3 і = 4 і = 5 

К 1,0 0,95 0,8 0,7 0,65 

 



 

 

 

 

 

 

 

За даними таблиці 3,1 будують графік заміни загальної кількості ДТП по 

роках та графіки зміни кількості ДТП кожного виду по роках (будують в 

одній координатній сітці різними кольорами). 

Робиться висновок про характер розподілу ДТП у часі, визначається вид 

ДТП, що переважає. 

3.2 Наслідки ДТП 

За даними таблиці 3,1 визначають загальну кількість загиблих і 

поранених в і-ому році. Кількість загиблих і поранених в (і - п) -ому році 

визначають за допомогою коефіцієнтів Кт. 

Для порівняльної оцінки різних видів ДТП використовуємо коефіцієнт 

важкості ДТП, який знаходимо за формулою: 

Кт = ni заг /ni пор                                                     (6) 

де ni заг – кількість загиблих в і- му році. 

ni пор – кількість поранених в і- му році. 

Таблиця 3.1 Розподіл ДТП по видах і роках    
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Результати розрахунків заносять в таблицю 3.2. 

Таблиця 3.2 Розподіл поранених і загиблих в ДТП по роках 

 

 

За даними таблиці 3.2 будують графіки зміни кількості потерпілих в ДТП 

по роках. 

Для порівняльної оцінки різних ДТП використовують коефіцієнти 

важкості ДТП - Кт, які визначають, як відношення загальної кількості 

загиблих 

Крім цього, важкість наслідків від ДТП може бути охарактеризована 

відношенням кількості загиблих або поранених до загальної кількості ДТП: 

 

К1 т = ∑n 
i=1 / ni заг.                                                    (7) 

де∑n 
i=1  - загальна кількість ДТП за конкретний період часу; 

 Результати розрахунків коефіцієнтів важкості для кожного року, що 

розглядається, заносять в таблицю 3.3.  

Таблиця 3.3 Результати розрахунків коефіцієнтів важкості 

Роблять висновок про рівень важкості наслідків ДТП 

3.3 Топографічний аналіз 

За даними таблиці 10.6 Завдання здійснюється розподіл ДТП по довжині 

магістралі для проведення топографічного аналізу, який дає змогу виявити 

місця концентрації ДТП на магістралі. 

Роки і = 1 і = 2 і = 3 і = 4 і = 5 
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Роблять висновок про рівень важкості наслідків ДТП. 

 



На схему магістралі послідовно наносять умовними позначками ДТП 

різних видів, які мали місце за останні п’ять років. Цей графік виконується на 

аркуші міліметрівки формату А-4. Місця концентрації ДТП підказують про 

несприятливий стан системи «ДУ — ДП» в місцях їх скупчення. 

Графік дозволяє приймати рішення про необхідність удосконалення 

організації руху на конкретній ділянці магістралі (1; 5; 10; 12). 

 

 

 

 

 


