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АНОТАЦІЯ

          Робота присвячена вирішенню задачі визначення раціонального місця
розташування зупиночних пунктів до чи після регульованих перехресть. Аналіз
підходів і методів до визначення раціонального місця розташування
зупиночних пунктів показав, що вони в основному ґрунтуються на цілях
мінімізації витрат часу на пересування пасажирів або максимізації
продуктивності функціонування транспортних систем. При цьому питанню
визначення часу затримки виїзду маршрутного транспортного засобу з карману
зупиночного пункту після закінчення посадки та висадки пасажирів
приділяється дуже мало уваги. В роботі визначені залежності часу затримки
виїзду маршрутного транспортного засобу з карману зупиночного пункту від
інтенсивності руху автомобілів та відстані розташування зупинки від
перехрестя, представлено результати натурних обстежень інтенсивності обміну
автомобілів в місцях паркування центральної частини міста, встановлено
закономірності розподілу щільності паркування та визначено інтенсивність
транспортних потоків при різних рівнях завантаження центральної частини.
Для визначення залежності часу затримки виїзду маршрутного транспортного
засобу від інтенсивності та відстані розташування зупинки від перехрестя було
проведено розрахунки для базового варіанту функціонування регульованого
перехрестя з одно-смуговим рухом на дорозі. При цьому розглядалося два
варіанти розміщення зупиночного пункту до та після перехрестя. За
результатами розрахунків було визначено, що час затримки виїзду
маршрутного транспортного засобу з зупинки знаходиться під впливом
багатьох факторів, вплив яких неоднаковий в залежності від розташування
зупинки до чи після регульованого перехрестя. За результатами досліджень
можливо стверджувати, що найбільш доцільним є розміщення зупинки на
мінімально допустимій відстані за перехрестям, а при розміщенні зупинки до
перехрестя на відстані 30 м.
         За результатами одержаних досліджень було визначено, що кількість
автомобілів на початку натурних спостережень значно менша, що пояснює
дисбаланс між прибуттям і відправленням автомобілів. За допомогою середньої
щільності транспортних потоків були визначені місткості умовного
транспортного району "Транспортна мережа" . За рахунок цього різниця між
сумами місткостей ТР по відправленню та прибуттю зменшується з 2158 до 191
автомобілів. За допомогою одержаної матриці кореспонденцій в програмі
VISUM були розраховані інтенсивності транспортних потоків. Аналіз впливу
зміни величини кореспонденцій на інтенсивність руху авто мобілів в
центральній частини міста показали, що при збільшенні кореспонденцій понад
60% пропускна спроможність ділянок вулично-дорожньої мережі зменшується
до критично малого стану на що вказує швидкість руху, яка наближається до
нуля.
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