
Типологія планувальних рішень

Клеверний лист з вісьмома однопутними з 'їздами Клеверний лист з чотирма
двопутними з'їздами.

Неповний клеверний лист з чотирма
однопутними з'їздами

Неповний клеверний лист з двома
двопутними з'їздами
розташованими в сусідніх
четвеотях

Неповний клеверний лист з двома
двопутними з'їздами розташованими
в нахрестлежачих четвертях

Неповний клеверний лист на
березі річки

Конюшиноподібний\ромашкоподібний тип

Тип труба

Схема примикання по типу труба з
розташованим лівоповоротним з 'їздом
справа від шляхопроводу

Схема примикання по типу труба з
розташованим лівоповоротним
з'їздом зліва від шляхопроводу

Схема розгалуження по типу труба з
рошташованим лівоповоротним
з'їздом зліва від шляхопроводу

Схема розгалуження по типу труба з
рошташованим лівоповоротним
з'їздом зліва від шляхопроводу

Кільцевий тип

Розподільне кільце з п'ятьма
шляхопроводами

Можливі способи сполучення правоповоротних з 'їздів з кільцем: а - правоповоротні з'їзди дотикаються до
кільця; 6 - осі правоповоротних з'їздів дотикаються до осі кільця; в - правоповоротні з'їзди вливаються в
кільце (точками на рис. 3.5, а і б показані перетину потоків руху в одному рівні )

Схеми розподільного кільця з
двома шляхопроводами-звичайне
кільце

Схеми розподільного кільця з
двома шляхопроводами-витягнуте
кільце

Схема покращеного типу
розподільного кільця

Схема кільцевого типу
примикання

Схема кільцевого типу розгалуження

Схема листовидного типу примикання Схема листовидного типу
розгалуження

Схема примикання по типу половини
неповного клеверного листа (точкою
показано перетин потоків руху в
одному рівні)

Схема розгалуження по типу
половини неповного клеверного
листа (точкою показано перетин
потоків руху в одному оівні)

Схема грушевидного типу примикання

Схема грушевидного типу розгалуження Схема грибовидного типу
розгалуження

Схема грибовидного типу примикання Схема Т-подібного типу примикання Схема розгалуження по типу
криволінійного трикутника з трьома
шляхопроводами

Схема розгалуження по типу трикутник Схема ліроподібного типу розгалуженняСхема примикання по типу трикутник

Схема лінійного типу перетину з двома шляхопроводами Схема здвоєного V-подібного типу перетину
(точками показано перетини потоків в одному рівні )

Схема лінійного типу примикання Схема лінійного типу перетину з шістьма шляхопроводами

Схема перетину з розгалуженими
дорогами

Схема перетину типу "Ренессанс" Схема хрестоподібного типу перетину

Схема перетину типу "Барокко"Схема перетину Готичного типу

Ромбовидний тип

Схема ромбовидного типу перетину Схема по типу криволінійного
чотирикутника

Iншi типи пересiчень

Петлевидний тип

Схема турбінного типу перетину

Магістерська робота
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