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АНОТАЦІЯ

Макаренко О.. Підвищення ефективності міських пасажирських
перевезень за рахунок визначенням необхідної пасажировмісності рухомого

складу – 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.

Проаналізовано проблеми оптимізації маршрутної системи міста та
існуючі методи вирішення даної проблеми.

Представлено характеристики підприємства перевізника пасажирів,
рухомого складу, показників маршрутів та пасажиропотоку, які є

обов’язковими для організації технологічного процесу перевезення пасажирів
(роботи рухомого складу, водіїв та ін.) в експресному режимі.

Визначено тип рухомого складу та розрахунок основних показників
роботи автобусів, встановлено необхідну кількість автобусів та інтервали руху

за годинами доби, розраховано показники роботи автобусів та їх режими
роботи.

Розраховано кошторис витрат для забезпечення роботи автобусів на
маршруті за умови роботи в експресному режимові, визначено дохід і прибуток

від впровадження експресного режиму перевезень.
ПАСАЖИРОПОТІК,ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

ШВИДКІСТЬ,ЧАС ОБОРОТУ, ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ,ПРОДУКТИВНІСТЬ
АВТОБУСУ, ГРАФІК РОБОТИ.

PASSENGER TRAFFIC, PASSENGER CAPACITY, TURNOVER TIME,
OPERATING SPEED, BUS PERFORMANCE, WORKING SCHEDULE.


