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АНОТАЦІЯ

Музафаров В.Ф.. Удосконалення функціонування транспортних вузлів
міського пасажирського транспорту – 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.

Робота направлена на вирішення задачі підвищення ефективності
функціонування транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ) за рахунок організації
технологічного процесу на основі обліку соціально-економічних параметрів
взаємодії з урахуванням тривалості технологічних операцій. Застосовано підхід
до узгодження розкладів руху МПТ на основі координації прибуття
транспортних засобів у ТПВ, який, на відміну від існуючих, враховує
випадковий характер тривалості знаходження транспортних засобів на
зупиночних пунктах у ТПВ.

Підвищення ефективності міських ТПВ є можливим за рахунок
погодження їхнього функціонування із базовими принципами сталого розвитку,
тобто комплексного вирішення економічних, соціальних та екологічних
проблем. Розвиток ТПВ забезпечується шляхом організації узгодженої роботи
пасажирського транспорту, при цьому одним з першочергових питань є
синхронізація розкладів руху. Проведений огляд літературних джерел дає
підставу стверджувати, що створення синхронізованих розкладів руху у
пасажирських транспортних системах є складним і важливим завданням, а
також перспективним напрямом для підвищення ефективності  ТПВ.
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