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Нагребельна Л.П. Удосконалення управління дорожнім рухом на 

магістральній вулично-дорожній мережі міст – кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 275 транспортні технології (за видами) Національний 

транспортний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021.  

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульована мета та завдання дослідження, викладена наукова новизна та 

практична цінність отриманих результатів. У вступі також розкривається 

особистий внесок автора, питання апробації результатів, публікації за темою 

дисертаційної роботи, загальний обсяг та структура роботи.  

У першому розділі проаналізовано стан проблеми безпеки дорожнього 

руху в Україні та проведено аналіз попередніх праць, що присвячені 

вивченню питання щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, управління 

дорожнім рухом та попередження виникнення заторів. 

Формуванню передумов для здійснення даного дослідження сприяли 

наукові праці Сильянова В.В., Ланового О.Т., Осташевського С.А., 

Хабутдінова Р.А., Гукова М.І., Осипова В.О., Могили І.А., Форнальчика 

Є.Ю., Прокудіна Г.С., Лобанова Е.М., Дрю Д., Хейта Ф., Раппопорта Х., 

Шнабеля В., Лозе Д., Соренсена М., Руне Е., Красніковим А.Н., Доганзо К., 

Бабкова В.Ф., Бусела О.В., Васильєва О.П.,. Капського Д.В,. Клинковштейна 

Г.І,.  Кременець Ю.О, Позднякова М.М., Поліщука В.П., Прусенка Є.Д., 

Пугачева І.М, Сильянова В.В., Столярова В.В., Ушакова В.В., Хом’як Я.В.,. 

Цупікова С.Г., Красильнікова О.В., Пальчика А.М., Єресова В.І., Дзюби О.П., 

Ланового О.Т., Куницької О.М., Гульчак О.Д., Кернера Б., Гащенка П.М. та 

багатьох інших. 

У другому розділі проаналізовано моделі транспортного потоку, 

доведено, що найважливішими умовами ефективного використання моделі є 

перевірка її на адекватність та достовірність вихідних даних.  



Розглядалися три методи моделювання. Перший метод розглядався як 

«ударна хвиля», у випадках коли транспортні засоби в потоці вимушені 

неодноразово рушати з місця і зупинятися. Ударні хвилі поширюються проти 

руху і утворюються на ділянках зі зниженою пропускною спроможністю – у 

«вузьких» місцях. Метод «ударної хвилі» подібний до місць із світлофорним 

регулюванням, тому в роботі цей метод не розглядається як і світлофорне 

регулювання. 

Другий метод на основі теорії масового обслуговування, де рух 

автомобільного транспорту являє собою випадковий процес, якому 

притаманні різні імовірнісні характеристики. Потік автомобільного 

транспорту є потоком вимог, а поперечний переріз автомобільної дороги є 

апаратом обслуговування. При цьому всю автомобільну дорогу чи окрему 

ділянку можна показати у вигляді набору нескінченно малих відрізків або 

поперечних перерізів дороги. У результаті такого припущення випливає, що 

вся дорога є апаратом обслуговування для транспортного потоку який 

рухається нею.  

Третій метод на основі основної діаграми транспортного потоку та 

основних залежностей транспортного потоку. За допомого цих залежностей 

можна показати фізичний процес утворення затору та його стан при зміні 

однієї із величин, що входять у ці залежності. 

У третьому розділі автомобільна дорога розглядається як апарат 

обслуговування за допомогою моделі масового обслуговування. Визначено 

основні показники системи масового обслуговування для пропуску 

транспортного потоку по одній смузі рух. Виявлено їхній вплив на утворення 

заторові. Доведено, що для удосконалення магістральної вулично-дорожньої 

мережі міст, за допомогою системи масового обслуговування, слід визначити 

всі ділянки доріг з великою інтенсивністю та розробити алгоритм входу на 

магістраль та виходу з магістралі. 

У четвертому розділі у рамках вирішення поставлених у 

дисертаційній роботі задач, було сформульовано принципи організації 



дорожнього руху в системі «ПЕРЕГІН», що полягають у виділенні і 

самостійному дослідженні окремих елементів системи: «вхід потоку на 

перегін», «рух потоку по перегону» і «вихід потоку з перегону». Розглянуті 

можливі схеми взаємодії транспортних потоків змішаного складу на всіх 

елементах системи з урахуванням зменшення смуг руху до однієї. 

Зроблено висновок, що забезпечуватися безпека дорожнього руху може 

методами організації дорожнього руху та методами управління дорожнього 

руху. Для цього використовуємо науково обґрунтовані методи організації 

дорожнього руху на вході транспортних потоків на магістральні вулиці. 

За допомогою технічних засобів організації дорожнього руху, у даному 

випадку, за допомогою дорожньої розмітки розділити та врегулювати 

транспортні потоки так, щоб не утворився затор. 

Розроблено метод забезпечення управління транспортними потоками в 

місцях входу на магістраль і виходу з магістралі, що відрізняється від 

існуючих використанням технічних засобів організації дорожнього руху, що 

дає можливість підвищити пропускну здатність даних елементів.  

Розроблено методику «Удосконалення управління дорожнім рухом на 

магістральній вулично-дорожній мережі міст в місцях входу на магістраль і 

виходу з магістралі з використанням методів теорії масового 

обслуговування». 

Ключові слова: вулично-дорожня мережа, дорожній рух, затор, 

магістраль, метод масового обслуговування, місто, моделювання, перегін, 

транспорт, транспортний потік. 
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ABSTRACT 

Nahrebelna L.P. Improvement of traffic management on the main street and 

road network of cities -Qualification scientific work on the rights of a manuscript.  

Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 275 

transport technologies (by types) National Transport University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.  

In the introduction the relevance of the thesis topic is substantiated, the 

purpose and tasks of the research are formulated, the scientific novelty and 

practical value of the obtained results are stated. The introduction also reveals the 

personal contribution of the author, the issue of probating the results, publications 

on the topic of the thesis, the total scope and structure of the work. 

In the first section the state of the road safety issue in Ukraine and previous 

works devoted to the study of ensuring the road safety, traffic management and 

prevention of congestion were analyzed. 

The scientific works of Sylianov V.V., Lanovyi O.T., Ostashevskyi S.A., 

Khabutdinov R.A., Gukov M.I., Osipov V.O., Mohyla I.A., Fornalchyk Ye.Yu., 

Prokudin G.S., Lobanov Ye.M., Drew D., Heit F., Rappoport Kh., Shnabel V., 

Loze D., Sorensen M., Rune E., Krasnikov A. N., Doganzo K., Babkov V.F., Busel 

O.V, Vasyliev O.P., Kapaskyi D.V., Klynkovshtein G.I., Kremenets Yu.O., 

Pozdniakov M.M., Polishchuk V.P., Prusenko Ye.D., Puhachev I.M., Silianov 

V.V., Stoliarov V.V., Ushakov V.V., Khomiak Ya.V., Tsupikov S.G., Krasylnikov 

O.V., Palchik A.M., Yeresov V.I., Dziuba O.P., Lanovyi O.T., Kunytska O.M., 

Hulchak O.D., Kerner B., Hashchenko P.M. and many others contributed to the 

formation of the background for the implementation of this study. 



In the second section the models of traffic flow was analyzed and it was 

proved that the most important conditions for the effective use of the model is to 

check its adequacy and reliability of the original data. 

Three modeling methods were considered. The first method was considered 

as a "shock wave", in cases where vehicles in the flow are forced to repeatedly 

move and stop. Shock waves are distributed against the movement and are formed 

in areas with reduced traffic capacity – in "narrow" places. The method of "shock 

wave" is similar to places with traffic light regulation, therefore in work this 

method and traffic light regulation are not considered. 

The second method is based on the queuing theory, where the movement of 

road transport is a random process, which has different probabilistic 

characteristics. The flow of road transport is the flow of requirements, and the 

cross section of the road is the service apparatus. In this case, the entire road or a 

separate section can be shown as a set of infinitesimal segments or cross sections 

of the road. As a result of this assumption, it follows that the entire road is a 

service apparatus for the traffic flow moving through it. 

The third method is based on the main diagram of the traffic flow and the 

main dependencies of the traffic flow. By these dependences, it can be shown the 

physical process of congestion formation and its state when changing one of the 

values included in these dependencies. 

In the third section, the highway is considered as a service apparatus using 

a queuing model. The main indicators of the queuing system for passing the traffic 

flow in one lane are determined. Their impact on the formation of congestion was 

determined. It is proved that in order to improve the main street and road network 

of cities by the queuing system, it is necessary to determine all road sections with 

high traffic volume and develop an algorithm for both entering and leaving the 

highway. 

In the fourth section, as part of solving the tasks of the thesis, the principles 

of traffic organization in the system "PEREGIN" were formulated, which consist 

in the selection and independent study of individual elements of the system: "flow 



input to the run", "flow movement on the run" and "flow output from the run". 

Possible schemes of interaction of transport flows of the mixed structure on all 

elements of system taking into account reduction of lanes to one are considered. 

It is concluded that traffic safety can be ensured by traffic organization 

methods and traffic management methods. To do this, it is used scientifically 

sound methods of traffic organization at the entrance of traffic flows on the main 

streets. 

By technical means of traffic organization, in this case, by road markings to 

divide and regulate traffic flows so that no congestion is formed. 

A method for ensuring the traffic flow management at the entrances to and 

exits of the main highway, which differs from the existing ones by using technical 

means of traffic organization, which allows increasing the traffic capacity of these 

elements was developed. 

The method "Improvement of traffic management on the main street and 

road network of cities in the areas of entrance to and exit of the main highway 

using the methods of the queuing theory" is developed. 

Keywords: street and road network, traffic, congestion, main highway, 

queuing method, city, modeling, run, vehicles, traffic flow. 
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