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Метою даної роботи є підвищення ефективності використання рухомого

складу на маршруті, за рахунок раціонального вибору середньої технічної
швидкості руху при плануванні роботи АТП.

У даній роботі була уточнена методика по підбору оптимальної
середньої технічної швидкості руху автомобіля, що працює на маршруті.

У першому розділі було проведено аналіз літературних джерел.
Розглянуто основні техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу і
АТП в цілому.

У другому розділі була уточнена методика для обґрунтування зв'язку
середньої технічної швидкості руху автомобіля на маршруті з ефективністю
експлуатації.

У третьому розділі було проведено оцінку розробленої методики з
вибору швидкості руху автомобіля при плануванні роботи транспортного
засобу на маршруті.

Пояснювальна записка містить 122 аркушів, 28 рисунків, 4 таблиці.
Графічна частина включає 10 аркушів А1.


