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Мета і задачі дослідження
Предмет дослідження:
Вплив планувального рішення перетину міських
магістралей на режим руху транспорту

Об'єкти дослідження:
x Перетини міських магістралей в різних

рівнях на ВДМ міста (сукупність дорожніх
споруд, таких як естакади, тонелі, мости
дороги, що призначені для підвищення
ефективності руху транспорту та пішоходів
на ВДМ міст).

Мета дослідження:
Розробити методичні рекомендації для проектування та
аналізу впливу планувального рішення перетинів міських
магістральних вулиць на режим руху транспорту у містах.

Задачі: Проблематика:
x Планувальна:
xx поєднання проектного рішення з навколишнім

архітектурним ансамблем, грамотне та доцільне
впровадження у ВДМ міста, вписання в
об'ємно-просторову модель міста

x Інженерна:
xx освоєння та підготовка території, перекладання та

прокладання підземних та надзмених інженерних
мереж, поетапність будівництва а також здача в
експлуатацію -- це те, що включає в себе етап
"Реалізація будівництва"

x Транспортна:
xx склад поток, співвідношення ліво-, правоповоротних

маневрів а також потоків, що рухаються прямо
x Юридична:
xx Правові документи на земляну ділянку під проектне

рішення: дозвіл на будівництво, вихідні данні,
проектна документація, проблеми з затвердженням
текстових та графічних матеріалів за питань
регулювання планування, забудови та використання
території

Консульт. Беспалов Д.О.

1. Дослідження літератури, в якій розглядаються питання
стосовно оці-нки режиму руху на ВДМ та планувальних рішень
перетинів.
2. Проаналізувати вітчизняний та закордонний досвід в розробці
пла-нувальних рішень перетинів магістралей в різних рівнях.
3. Проаналізувати умови руху на ВДМ міст.
4. Сформувати класифікацію перетинів міських магістралей у
різних рівнях.
5. Дослідити умови руху транспортних потоків на перетині у
різних рі-внях.
6. Дослідити особливості впливу планувальних рішень
(перетину) на (пропускну спроможність)перегону, порівняння
теоретичної та практичної пропускної спроможності.
7. Встановити вплив умов руху транспорту по перетину в різних
рів-нях на умови руху на ВДМ міста.
8. Розробити рекомендації щодо впливу перетинів в різних
рівнях на режим руху ВДМ міста.

ВПЛИВ ПЛАНУВАЛЬНОГО  РІШЕННЯ ПЕРЕТИНУ
МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЕЙ  НА РЕЖИМ РУХУ
ТРАНСПОРТУ  НА ВУЛИЧНО ДОРОЖНІЙ
МЕРЕЖІ МІСТА
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