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АНОТАЦІЯ
Лобода В.І. Підвищення ефективності проїзду транспортними засобами 

регульованих ділянок доріг – рукопис.
Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої

освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.

В роботі розглянуто режими руху транспортних засобів та їх розрахунки,
а також проаналізовано рекомендації різних дослідників, автошкіл та
автомобільних виробників щодо раціонального руху транспортних засобів. На
основі виконаного аналізу встановлено, що існуючі наукові дослідження не
охоплюють аспектів раціонального проїзду регульованих ділянок доріг
одиночними транспортними засобами.

Для покращення експлуатаційних параметрів руху траспортних засобів та
паливної економічності, підвищення екологічної безпеки, був запропонований
метод раціонального проїзду регульованих ділянок доріг. Запропонований метод
складається з двох етапів.
Під час першого етапу водій виконує службове гальмування з розрахованим
сповільненням. Другий етап починається, коли водій після переводить
транспортний засіб у режим руху накатом та проїжджає світлофорний об’єкт із
максимально дозволеною кінцевою швидкістю у момент, коли буде горіти уже
зелений сигнал світлофора.

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, СВІТЛОФОРНИЙ ОБ’ЄКТ, РЕГУЛЬОВАНА
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