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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Мета курсового проекту
Мета курсового проекту з дисципліни „Вантажні перевезення”:
− закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час вивчення
дисципліни;
− освоєння методів проектування організації руху автомобільного РС.
Під час виконання курсового проекту вирішують питання розроблення
структури вантажів і вантажопотоків, вибору рухомого складу для виконання
перевезень, складання основних маршрутів руху автомобілів на лінії та
розрахунки техніко-експлуатаційних показників роботи і потрібної кількості
РС.
1.2 Обсяг курсового проекту
Типовою темою виконання курсового проекту з дисципліни є „Організація руху
автомобільного рухомого складу під час перевезень вантажів”.
Проект складається з 2-х частин:
І. Розрахунково-пояснювальної записки.
ІІ. Графічної частини.
І. Структура розрахунково-пояснювальної записки:
Титульна сторінка (додаток А).
Завдання (додаток Б).
Зміст.
Вступ.
Підготовка вихідних даних.
Вибір рухомого складу та його характеристика.
Розроблення основних маршрутів руху вантажних автомобілів на лінії,
структури перевезень і вантажопотоків за вихідними даними варіантів з
урахуванням характеристик вантажів і вимог до перевезення.
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Розрахунки техніко-експлуатаційних показників роботи РС на маятниковому
маршруті з перевезенням вантажу у прямому напрямку та не на повну відстань
− у зворотному. Побудова графіка руху автомобіля на такому маршруті.
Порівняльні розрахунки техніко-експлуатаційних показників роботи РС на 2-х
простих маятникових маршрутах та об’єднанні їх в один кільцевий маршрут.
Побудова графіка руху автомобіля на кільцевому маршруті.
Розроблення кільцевого розвізного маршруту з мінімальними затратами
ресурсів на перевезення. Побудова графіка руху автомобіля на такому
маршруті.
Розрахунки потреби у рухомому складі на розглянутих маршрутах.
Висновки з проекту.
Список літератури.
Додатки.
ІІ. Графічна частина курсового проекту містить три аркуші форматом
24 (А1).
На кожному аркуші окремо виконують графічні розробки за вихідними і
розрахунковими даними для наступних маршрутів:
− маятникового маршруту із перевезенням вантажу у прямому напрямку та не
на повну відстань у − зворотному (рис.1);
− 2-х маятникових маршрутів з використанням пробігу тільки прямого
напрямку, які об’єднано в один кільцевий маршрут (рис.2);
− кільцевого розвізного маршруту з мінімальними затратами ресурсів на
перевезення (рис.3).
Кожний аркуш містить:
− схему маршруту за вихідними даними;
− епюру вантажопотоків;
−

характеристики

рухомого

складу

вантажів

експлуатаційних показників роботи;
− графік руху автомобіля на маршруті за робочий день.
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або

аналіз

техніко-

Показники роботи автомобілів за варіантами, необхідні для виконання
розрахунків і побудови графіків руху автомобіля, наведено в таблицях Б1-Б6
додатка.
Типові схеми маршрутів (рис.1,2,3) наведено в розділі 2.3.
Варіант визначається викладачем за порядковим номером прізвища студента в
списку групи під час видачі завдання на розроблення проекту.
1.3 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки та графічного
матеріалу
Розрахунково-пояснювальну

записку

оформляють

відповідно

до

вимог

стандартів на білому папері форматом А4 (297х210). Розмір лівого поля – 30
мм, правого – 10 мм, верхнього та нижнього полів – по 20 мм. Загальний обсяг
записки не має перевищувати 30 сторінок.
Записка складається із розділів і підрозділів, які нумерують арабськими
цифрами. Кожний розділ починають з нової сторінки.
Назви розділів записують великими літерами, підрозділів – малими. Заголовки
мають бути без перенесення слів і крапки в кінці.
Нумерація аркушів наскрізна, починаючи з титульної сторінки, виконується
арабськими цифрами. На першому аркуші (титульна сторінка) номер не
ставлять.
Рисунки, таблиці, зміст, додатки і список літератури розташовують на окремих
аркушах. Усі ілюстрації називаються рисунками і мають наскрізну нумерацію
(рис.1, рис.2 тощо). Цифровий матеріал записки оформляють у вигляді таблиць
із заголовком. Нумерація таблиць наскрізна. Рисунки і таблиці слід
розміщувати після посилання на них, під час посилання вказують їхній номер.
Під час визначення числових значень наводять розрахункову формулу з
поясненням символів, які до неї входять, а потім − розв’язок. Формули
нумерують арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку при
посиланнях на них.
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До списку літератури включають використані джерела, які розміщують у міру
появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.
У додатку А показано приклад оформлення титульної сторінки, а в додатку Б –
завдання на курсовий проект.
Графічні

розроблення

оформляють

відповідно

до

вимог

стандартів

конструкторської документації на форматі 24(А1) з розміром сторінок паперу
594 х 841мм.
1.4 Захист курсового проекту
Передбачений методичними вказівками обсяг проектних розробок студент
повинен виконувати та звітувати відповідно до термінів календарного плану.
Цим він підтверджує систематичність і самостійність його виконання.
Курсовий проект допускається до захисту після рецензії викладачем кафедри та
його дороблення студентом відповідно до зроблених зауважень.
Для захисту проекту авторові необхідно знати та вміти лаконічно пояснити:
− мету та зміст курсового проекту;
− загальні положення задачі маршрутизації перевезень;
− характеристики та умови перевезення вантажів заданої номенклатури;
− транспортний процес та продуктивність застосованого РС;
− організацію руху та показники роботи РС на основних маршрутах
перевезення вантажів;
− логіку зробленого вибору та джерела вихідних показників;
− методику розрахунків з конкретних розділів проекту та показникам і графікам
роботи.
Крім того, студент повинен вільно орієнтуватися у матеріалах розрахунковопояснювальної записки та кресленнях.
За результатами захисту курсового проекту виставляється оцінка:
− „відмінно” – студент грамотно, у повному обсязі, без неточностей робить
усну коротку інформацію про виконаний курсовий проект і відповідає на
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теоретичні та практичні запитання, дає повний аналіз і робить досконалі
висновки.
− „добре” – студент грамотно і послідовно виконує захист проекту
(п. „відмінно”), але мають місце неістотні неточності та похибки, які не
вплинули принципово на відповідь та висновки.
− „задовільно” – завдання взагалі виконано студентом з розробки та захисту
курсового проекту, але на низькому інформаційному рівні, допущені суттєві
помилки або незадовільні відповіді на частину запитань, мають місце аналіз і
висновки з роботи в цілому.
− „незадовільно” – студент не може дати інформацію про виконаний курсовий
проект, мають місце істотні помилки або незадовільні відповіді на запитання з
проектних розробок, тобто не просліджується зв’язок рівня знання студента з
його роботою.
Студенти, які не подали курсовий проект на рецензію та захист у відведений
термін, оцінюються „не атестовано”.
Крім того, на рівень оцінки впливає:
− виконання термінів календарного плану розробки проекту;
− відповідність проектних розробок вимогам методичних вказівок;
− охайність оформлення та брошурування.

2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО
ПРОЕКТУ
Вступ
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У вступі студент характеризує сучасний стан автомобільних вантажних
перевезень і їхню роль у розвитку економіки держави, головну задачу
транспорту в перевізному процесі та шляхи її розв’язання.
Розкриває основні задачі маршрутизації під час перевезення вантажів і
актуальність удосконалення організації руху РС.
Розглядає шляхи розвитку вантажних автомобільних перевезень найближчим
часом.
2.1 Підготовка вихідних даних
Вихідні дані проекту визначаються індивідуальним завданням за варіантом на
підставі додатка Б1. Для їхнього використання студенти виконують підбір і
вивчення рекомендованої літератури, де розглядають та аналізують питання
свого напряму з точки зору використання у курсовому проекті, за наступними
темами.
1. Транспортний процес і продуктивність РС, де розглядають питання:
− продукція вантажного АТ та її різноманітність;
− транспортний процес та його елементи;
− цикли перевезень;
− визначальні фактори продуктивності автомобіля.
2. Вантажі та їхні характеристики, де розглядають питання, пов’язані з
вантажознавством:
− класифікація вантажів за елементами, які характеризують умови перевезень;
− об’ємно-масові характеристики вантажів і використання вантажності
транспортних засобів;
− тара і упаковка;
− сумісництво вантажів під час перевезень;
- загальні принципи забезпечення збереження вантажів.
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3. Організація руху під час перевезень вантажів, де характеризують існуючі
схеми руху РС: маятникові, кільцеві, розвізні та аналізують їхні переваги і
недоліки за показниками роботи.
4. Маршрутизація перевезення вантажів, де розглядають принципи розроблення
та критерії оцінювання складених маршрутів руху.
5. Правила перевезення вантажів, де вивчають і використовують у проекті
загальні та спеціальні вимоги до перевезення вантажів, які визначені завданням
на проектування.
2.2 Вибір рухомого складу та його характеристика
Вибір РС визначається індивідуальним завданням студента на підставі додатку
Б1. Для його застосування треба зробити порівняльний аналіз за типажем та
ефективністю АТЗ, можливістю застосування спеціалізованого РС. Вибраний
РС має забезпечити високу ефективність перевезення вантажів на заданих
схемах маршрутів. При цьому необхідно враховувати такі фактори:
− відповідність рухомого складу розміру партії вантажу і відстані перевезень;
− швидкість доставки вантажу;
− продуктивність рухомого складу.
Вибраний автомобіль має найбільш повно відповідати конкретним умовам
перевезень і забезпечить виконання транспортної роботи з найменшими
витратами.
Аналіз параметрів технічної характеристики вибраного автомобіля проводять з
точки зору забезпечення необхідних умов перевізного процесу.
За результатами одержаної інформації необхідно зробити висновки про
ефективність РС для виконання роботи.

2.3 Розроблення схем маршрутів руху та епюр вантажопотоків
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Схеми маршрутів руху РС визначаються індивідуальним завданням студента на
основі типових схем (рис.1,2,3) і показників за варіантами, наведеними в
додатках Б2 – Б6, та розробляються для наступних маршрутів:
1). маятникового маршруту із перевезенням вантажу в прямому напрямку та не
на повну відстань − у зворотному (типова схема рис.1);

2). двох маятникових маршрутів з використанням пробігу тільки прямого
напрямку (типова схема рис.2 а, б), які об’єднано в один кільцевий маршрут
(типова схема рис.2 в):

3). розвізного маршруту з мінімальними витратами ресурсів на перевезення,
який вибирається із можливих варіантів розвезення на схемі розміщення
пунктів відправлення та завозу (типова схема рис.3).

На схемах: Δ – ґараж, пробіги → з вантажем, без вантажу − − →
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Маршрутизація перевезень вантажів, яка забезпечує рух рухомого складу за
раціональним маршрутом, дає можливість скоротити пробіги без вантажу,
підвищити коефіцієнт використання пробігу та продуктивність автомобілів, а
також підвищує заробітну платню водіїв і рентабельність перевезень.
Для простих циклів перевезення, коли розмір партій вантажів Q > qн‧γст,
основним змістом задачі маршрутизації є зменшення пробігу порожніх
автомобілів у зворотному напрямку, тим самим підвищення β – коефіцієнта
використання пробігу.
На розвізних маршрутах (рис.3), коли розмір завозу до окремого пункту партії
вантажів менше ніж фактичне навантаження автомобіля, задача маршрутизації
перевезення полягає у визначенні оптимальної послідовності об’їзду цих
пунктів.
Вихідні дані для розроблення маршрутизації за завданнями проекту: типи
автомобільного РС і номенклатура вантажів, місце розміщення парку РС,
розміщення вантажовідправників і вантажоодержувачів, обсяги відправки і
завозу вантажів, розміщені в додатках Б1 – Б6 і типових схемах (рис.1,2,3).
Важливим елементом маршрутизації є вибір маршруту руху автомобіля на
транспортній мережі.
На підставі вихідних даних кожний студент за своїм варіантом розробляє схеми
маршрутів з урахуванням конкретних показників роботи РС.
На схемах маршрутів чи у вигляді окремих таблиць подають інформацію
показників роботи РС, необхідну для виконання розрахунків і графічних
матеріалів.
На підставі даних про обсяги перевезення вантажів, даних про місце
розташування пунктів вивозу (завозу) вантажів, відстанню між ними складають
епюри чи картограму вантажопотоків з кожного з наведених маршрутів.
За результатами виконання цього розділу та використання масштабів для
лінійних і вагових одиниць виконують першу частину графічної розробки для
кожного маршруту на окремому аркуші форматом 24 (А1), тобто схему
маршруту та епюру вантажопотоків.
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2.4 Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи РС на
маршрутах
У цьому параграфі наведено основні формули для визначення технікоексплуатаційних показників роботи РС на основних маршрутах руху вантажних
автомобілів на лінії: маятникових, кільцевих, розвізних і методичні вказівки
для побудови графіків роботи автомобіля на цих маршрутах.
2.4.1 Умовні позначення
t e , t o − час їздки, обороту автомобіля на маршруті, г.;
ne − число їздок автомобіля за один оборот;
z e , z o − число їздки, оборотів автомобіля за робочий день;

VT − технічна швидкість руху автомобіля, км/г;

t Н − час на нульовий пробіг у обидва боки, г.;

 С Т − коефіцієнт статичного використання вантажності автомобіля;
q Н − номінальна вантажність автомобіля, т;
t П , t P − час навантаження, розвантаження автомобіля г (хв);

qФ − фактичне навантаження автомобіля, т;
t max − найбільший час t П , t P на одному пункті, хв;

t П − P − час простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням, г (хв);

TM − час роботи автомобіля на маршруті, г;

TH − час перебування автомобіля у наряді, г;
l ег − середня довжина їздки з вантажем, км;

l H − довжина нульового пробігу в обидва боки, км;
l M − довжина маршруту, км;
l o − довжина обороту, км;

l Г 0 − пробіг з вантажем за оборот, км;

LГ − пробіг з вантажем за робочий день, км;
Lсс − середньодобовий пробіг на маршруті за робочий день, км;
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Lобщ − загальний пробіг на маршруті за робочий день, км;
 Qсут − добове завдання на перевезення вантажу, т;
QO, QР.д. − кількість вантажу, який перевезе автомобіль за оборот, за робочий

день, т;
Po, Pр.д. − вантажооборот за оборот, робочий день, т/км;
AM − потрібне число автомобілів для роботи на маршруті;

 O,  H − коефіцієнт використання пробігу за оборот і час у наряді;
Amax − пропускна спроможність маршруту, це число автомобілів, робота яких на

маршруті можлива без простоїв.
2.4.2 Основні формули для розв’язання завдань
Маятникові маршрути наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Технікоексплуатаційні
показники

Формули показників для схем маятникових маршрутів

Т м, г

Т Н − t Н = Т Н − l Н / VТ

t o, г

2l г / VТ + t п− р

2l г / VТ +  t п− р
TM / t o

zo

Скориґований час на
маршруті, TM (ск ), г
Також, TН (ск ), г
Q р.д., т

Т Н − t Н = Т Н − l Н / VТ

zoto

TМ (ск ) + t Н
q Н  с zO

р р.д., т  км

р р .д .  l г

Lг , км

lг  zo
2l г  z o + l Н

Н

Lг / Lобщ

0,5

AM

а
 Qсут / Q рд

Amax

)

 l 1 + l 11 
р р.д.  l е г = Q р.д  г г 
 2 
l г1 + l г11  z o

Lобщ, км

O

(

q Н zO  c1 +  c11

(

)

(l

+ l г11 / 2l г1

1
г

)

(

 Qсут / q Н z o  c1 +  c11

t 0 / t Н ( р ) max

)

Примітка. для розрахунків інших показників можна використати 7,с.14 − 15  .
На кільцевих маршрутах:

t 0 = l0 / VT +  t n− p ;

14

z 0 = TM / t 0 ;
ne − визначають за схемою кільцевого маршруту;
z e = z 0  ne ;

 0 = l го / l 0 ;
Q р.д = q Н  z 0    е ;
Р р.д. = Q р.д.  lег ;
a
АМ =  Qсут / Q pд

Для розрахунків інших показників можна використати 7, с.16 − 17 .
На розвізних маршрутах: час обороту автомобіля визначають з урахуванням
t 0 = l0 / VT + t П + t p + t з (nз − 1) ,

часу заїзду:

де t з − час на заїзд до пункту завозу, г;
n з − число пунктів завозу;

− коефіцієнт статичного використання вантажності автомобіля визначають за
оборот:  с.о = q / qН
− число їздок за оборот nе = 1
Для розрахунків інших показників можна використати 7, с.18 − 19  .
2.4.3 Графіки роботи автомобіля на маршрутах
Побудову графіків роботи автомобіля для 3-х розглянутих маршрутів
виконують відповідно до схеми кожного маршруту з використанням вихідних
показників

і

показників

одержаних

розрахунками.

Для

побудови

використовують систему координат: на вісі абсцис у масштабі відкладають час
руху та простою РС, а на вісі ординат – відстані перевезень між пунктами. Рух
автомобіля на полі координат зображують похилими лініями, простої –
горизонтальними, характер руху (з вантажем, без вантажу) та відпочинок –
умовно неоднаковими лініями. Час руху на окремих ( і ) ділянках t рух..і = lі / VT
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Графіки мають передбачати ритмічну подачу РС для навантаження та
розвантаження з урахуванням перерв у роботі. Перерви на обід планують
залежно від тривалості роботи водіїв і розміщення пунктів харчування.
Для забезпечення ритмічності роботи інтервал надходження РС ( І ) до кожного
пункту навантаження-розвантаження має дорівнювати ритму ( R ) роботи
пункту І = R
2.5 Розроблення та аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи
вантажного автомобіля на основних маршрутах руху.
Цей розділ установлює наступні завдання для визначення показників роботи
автомобілів на маятникових, кільцевих і розвізних маршрутах:
− розрахунки техніко-експлуатаційних показників;
− визначення потрібної кількості РС для виконання запланованого обсягу
перевезень;
− розроблення графіків руху автомобіля за робочий день;
− проведення аналізу та висновків за результатами обчислень.
Основні формули для розрахунків наведено у розділі 2.4.2, допоміжні 7.
Для розроблення графіків роботи автомобіля використати методичні вказівки
розділу 2.4.3.
2.5.1 Маятниковий маршрут
У розділі 2.3 студентами була розроблена за варіантом (рис.1) схема
маятникового маршруту з перевезенням вантажу в прямому напрямку і не на
повну відстань − у зворотному. Вихідні показники маршруту, роботи
автомобіля та операцій транспортного процесу використано із додатків Б1 – Б3.
Для маршруту (рис.1) виконати наступні завдання.
ЗАВДАННЯ 1
Визначити показники роботи вантажного автомобіля на цьому маршруті, які
характеризують за робочий день:
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− цикли транспортного процесу: l M , lO, l ГО, l Н , tO, ne,TM , zO, ze, lег ;
− обсяги перевезень і вантажооборот автомобіля: QЕАБ , QO, Qр.д., РО, Р р.д. ;
− пробіги середньодобові: LCC, LГ , Lобщ ;
− коефіцієнти використання пробігу:  O,  Н ;
Для всіх варіантів lГА = 6 км.
ЗАВДАННЯ 2
Побудувати епюру вантажопотоків у прямому та зворотному напрямах
перевезення вантажу для даного обсягу  Qдоб.
ЗАВДАННЯ 3
Визначити потрібну кількість автомобілів AM для виконання завдання 2 з
даного обсягу перевезень  Qдоб , а також пропускну спроможність Amax цього
маятникового маршруту для заданих умов перевезення.
ЗАВДАННЯ 4
Побудувати графік руху автомобіля на маршруті за робочий день аналогічно до
зразка (рис.4), коли відомо, що початок роботи підприємств, розміщених на
маршруті, з 8 - ої години ранку, перерва на обід водіїв - з 12 - ої до 13 - ої
години. Водій може використати перерву на обід у будь-якому пункті
маршруту.
ЗАВДАННЯ 5
Провести аналіз одержаних результатів і зробити висновки про ефективність
застосування таких маршрутів.
2.5.2 Маятникові та кільцевий маршрути (порівняння)
На рис.2 а, б наведено застосовані схеми 2-х маятникових маршрутів з
використанням пробігу тільки прямого напрямку. Перевезення вантажів схожої
номенклатури на маршруті 1 з А до Б і маршруті 2 з Д до С виконують для
різних організацій. Співпраця перевізника та замовників дозволила реалізувати
можливість об’єднань їх в один кільцевий маршрут – рис.2 в.
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Вихідні показники маршрутів, роботи автомобілів і операцій транспортного
процесу для розроблення схем маршрутів за варіантами взяти з додатків Б1 та
Б4 та використати типові схеми (рис.2 а, б, в).
Для всіх варіантів узяти:
Відстань між пунктами Б і Д – БД = 6 км.
Відстань між пунктами С і А – СА = 3 км.
Нульові пробіги: від пункту С до ґаража = 2,5 км.
від ґаража до пункту А – 5,0 км.
Необхідно виконати наступні завдання.
ЗАВДАННЯ 1
Визначити, на скільки підвищаться показники роботи автомобілів від
упровадження кільцевого маршруту та відповідно зменшиться потреба в
кількості автомобілів для виконання заданого обсягу перевезень.
ЗАВДАННЯ 2
Розрахувати наступні показники роботи автомобілів.
На маятникових маршрутах 1 і 2: l M , lO, l ГО, tO, ne, zO, ze, Q р.д., Р р.д. LCC, LГ , Lобщ,  O,  H .
На кільцевому маршруті: l M , lO, l ГО, lег , tO, ne, zO, ze, Q р.д. Р р.д,  О, LCC, LГ , Lобщ,  Н ;
ЗАВДАННЯ 3
Побудувати епюри вантажопотоків на кільцевому маршруті для денного обсягу
перевезень  Qдоб.
ЗАВДАННЯ 4
Визначити потрібну кількість автомобілів AM 1 і AM 2 на маятникових маршрутах
і A M на кільцевому маршруті для виконання завдання 3 з денного обсягу
перевезень  Qдоб , а також пропускну спроможність Amax кільцевого маршруту.
ЗАВДАННЯ 5
Побудувати графік роботи автомобіля на кільцевому маршруті за робочий день
аналогічно до зразка

рис.5, коли відомо, що початок роботи підприємств,

розміщених на маршруті , з 8 – ої години ранку, перерва на обід
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водіїв - з 12.30 до 13.30. Водій може використати перерву на обід у будь-якому
пункті маршруту.
Шляхом порівняння одержаних техніко-експлуатаційних показників роботи
автомобілів на розглянутих маршрутах зробити аналіз і висновки.
2.5.3 Розвізний маршрут
На розвізному маршруті завантажений РС у пункті відправлення розвозить
вантаж партіями по пунктах завозу і поступово розвантажується.
На рис.3 показано схему розміщення пункту відправлення та трьох пунктів
завозу вантажу. Кількість можливих варіантів об’їзду пунктів постачання
вантажу дорівнює 3! = 6.
Мінімальних витрат ресурсів на переміщення буде досягнуто під час
найменшого пробігу РС і виконаної при цьому транспортної роботи.
Перевезення виконують автомобілі, наведені за варіантами у таблиці Б1
додатка, відстані пробігу між пунктами відправлення та завозу наведено за
варіантами у таблиці Б5 додатку.
Необхідно виконати наступні завдання.
ЗАВДАННЯ 1
Визначити показники роботи автомобіля за кожним варіантом об’їзду пунктів
постачання вантажу (рис.3) і результати звести в таблицю 2.
Варіанти розвезення вантажу та показники роботи РС
Таблиця 2
Варіант

(маршрут)

l M (км)

РО (т  км )

О

l ГО (км )

Варіант 1 (...............)
Варіант 2 (................)
Варіант 3...5 (.............)
Варіант 6 (................)
Мінімальні витрати ресурсів на перевезення забезпечить варіант з кращим
співвідношенням показників роботи автомобіля, зазначених у таблиці 2. Цей
варіант розвізного маршруту підлягає подальшому розробленню.
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ЗАВДАННЯ 2
За показниками таблиці 2 визначити послідовність об’їзду (маршрут) пунктів
завозу вантажу з мінімальними витратами ресурсів на перевезення та
побудувати схему цього розвізного маршруту.
Розрахувати наступні техніко-експлуатаційні показники роботи автомобіля на
маршруті:

l M , lO, l ГО, t O, t H ,TM , ne, zO, ze, ст,О, qФ. П , QО, QР.д., LГ , LСС, Lобщ.,  М ,  Н , коли відомо, що

фактичну масу навантаженого в пункті A вантажу розподіляли по пунктах
завозу рівномірно.
Коефіцієнти статичного використання вантажності за навантаженням у пункті

(

)

A  ст ( А ) та запланований денний обсяг перевезень ( Qдоб ) наведено у таблиці Б6

(додаток).
Технічну швидкість руху автомобіля взяти з таблиці Б3 (додаток).
Для всіх варіантів узяти:
− час навантаження у пункті

А − tН = 42хв;

− час розвантаження в останньому пункті t p = 30хв;
− час на кожний заїзд до пунктів завозу t З = 24хв;
− відстань нульового пробігу в обидва боки l H = 7км.;
− час перебування в наряді TH = таб.Б5(додаток)
ЗАВДАННЯ 3
Побудувати епюру вантажопотоків на розробленому кільцевому розвізному
маршруті для денного обсягу перевезень  Qдоб .
ЗАВДАННЯ 4
Визначити потрібну кількість автомобілів на маршруті AM для виконання
завдання 3 з денного обсягу перевезення

 Qдоб ,

а також пропускну

спроможність Amax маршруту за навантаженням у пункті A.
ЗАВДАННЯ 5
Побудувати графік роботи автомобіля на розвізному маршруті за робочий день
аналогічно до зразка рис. 6, коли відомо, що початок роботи підприємств,
22

23

розміщених на маршруті, з 8 – ої години ранку, перерва на обід водіїв з 12.30 до
13.30. Водій може використати перерву на обід у будь-якому пункті маршруту.
У заключній частині підрозділу визначити рекомендації щодо критеріїв
використання розвізних маршрутів.
2.6 Висновки з курсового проекту
У підсумкових висновках з проекту треба визначити основні результати
виконаної роботи та надати пропозиції щодо вдосконалення організації руху РС
під час перевезення вантажів.
2.7 Список літератури
До списку літератури включають усі джерела, що було використано у
розробленні курсового проекту. Їх розміщують відповідно до використання у
тексті розрахунково-пояснювальної записки міру її складання.
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(Титульна сторінка пояснювальної записки)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра „Транспортні технології”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з навчальної дисципліни
«Вантажні перевезення»
за темою „Організація руху автомобільного рухомого складу під час
перевезення вантажів”

Виконав студент_____________________
Група_____________ Шифр___________
Керівник проекту____________________

Кременчук 202_
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ДОДАТОК Б
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Кафедра „Транспортні технології”
Дисципліна „Вантажні перевезення”
Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами)
Курс ІV, група_______ семестр_____
ЗАВДАННЯ
на курсовий проект студентові________________________ Варіант № ___
1.Тема проекту „Організація руху автомобільного рухомого складу під час
перевезень вантажів”.
2.Проект розробляють відповідно до „Методичних вказівок щодо виконання
курсового проекту з дисципліни”, 2019 р.
3. Термін здачі студентом закінченого проекту_________________
4. Вихідні дані до проекту
Автомобіль____________________ q H = _______ т
Номенклатура вантажів_______________________________
Типові схеми та вихідні показники маршрутів:

Керівник проекту___________________________________
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Додаток Б1
Таблиця Б1
Перелік
автомобільного рухомого складу та номенклатура вантажів для перевезення за
варіантами
Варіант
1

Автомобіль
МАЗ-53352

q H (т )

Номенклатура вантажів

8,4

Метал і металовироби нормальні (за

Прим

масою та ґабаритом)
2

МАЗ-5335

8

3

КрАЗ-6510

13,5

Лісоматеріали і вироби
Наволочні вантажі (вугілля, руда,
вскриша)

4

КамАЗ-5320

8

Сантехнічні вироби

5

КамАЗ-5511

10

Нерудні будівельні матеріали

6

МАЗ-5549

8

Бетон і будівельні розчини

7

КамАЗ-53212

10

Вантажі у контейнерах у прямому
автомобільному сполученні

8

КамАЗ-5410

14,2

Метал і металовироби довгомірні

13,5

Залізобетонні

+ОдАЗ 9370
9

МАЗ-5429
+МАЗ 93801

10

КрАЗ-6322

вироби

невеликих

розмірів
12

Вантажі на піддонах у прямому
автомобільному сполученні

Примітка. Для варіантів 11-30 дані взято з графи, відповідно до останньої
цифри свого варіанту.
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Додаток Б2
Таблиця Б2
Показники роботи автомобілів на маятниковому маршруті (рис.1) за варіантами

Показники

Варіанти
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l Г А− Б , км

10,4

14

16

18

20

21

24

25

23

16,5

l Г Б −С , км

6,8

8,6

10,7

12,2

13

14

17.3

22

18,2

12,8

t ПА, хв.

21

20

18

30

18

24

21

30

21

18

t РБ , хв.

15

16

12

24

12

18

15

24

15

12

t ПБ , хв.

12

13

12

21

15

18

18

24

18

15

t РС , хв.

12

11

6

15

9

12

12

18

12

9

Т Н ,ч

9,5

10,5

10,3

9,6

10,6

8,7

8,6

7,7

9,9

10,2

 ст звор.

0,8

0.7

0,6

0,5

0,7

0,5

0,7

0,7

0,6

0,8

 ст прям.

1,0

Примітка. Для варіантів 11-30 дані взято з графи, відповідно до останньої
цифри свого варіанту.
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Додаток Б3
Таблиця Б3
Показники технічної швидкості ( VT ) та запланованого денного обсягу
перевезень  Qдоб за варіантами
Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

28

20

24

25

28

30

25

23

22

прям.

295 280

270

192

280

170

150

142

243

280

зворот.

236 196

162

96

196

85

105

100

146

224

Показник
VT , км / г
 Qдоб, т

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26

28

20

24

25

28

30

25

23

22

прям.

420

320 380

120 360

120 180

85

324

320

зворот.

336

224 224

60

252

60

126

60

195

256

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26

28

20

24

25

28

30

25

23

22

210

200 325

170 320

144 210

200 162

400

168

140 195

85

72

140

320

Показник
VT , км / г
 Qдоб, т

Варіант
Показник
VT , км / г
 Qдоб, т прям.

зворот.

30

224

147

98

Додаток Б4
Таблиця Б 4
Показники роботи автомобілів на маятникових і кільцевому маршрутах (рис.2)
за варіантами
Показники

Варіанти
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

17,5

15

19

15

22,5

17,5

20

19

17,5

l Г А → Б , км

17,5

10

12,5

15

10

15

15

12,5

12,5

11

l Г Д → С, км

10,9

10,4

10,4

11

9,4

10,4

10,4

9,9

10

А→Б

9,9

Маятник 1

10,7
12,54

9,7
12,94

10,2

10,2
13,34

9,9

12,78

8,2

7,7
9,74

8,2

10,7
12,94

12,3

12,7

Кільцевий

10,54

Д →С

10,2

Т Н ,ч

10,3

Маятник.2

30

36

48

36

36

12

36

18

24

30

t п− р , АБ , хв.

60

66

42

0,95

1,0

0,9

18
0,9

48

54
0,9

0,8

36
1,0

48

60
1,0

0,9

66
0,95

t п− р , ДС, хв.

С

для всіх
маршрутів
VT , км / г

25

 Qдоб, АБ , т

400

 Qдоб , ДС, т

320

Примітка. Для варіантів 11-30 дані взято з графи відповідно до останньої цифри
свого варіанту.
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Додаток Б5
Таблиця Б 5
Відстані пробігу автомобілів між пунктами відправлення та завозу вантажів на
розвізному маршруті (рис. 3) за варіантами
Відстані

Варіанти

між

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

пунктами
(км)
А− Д

15

9

10

12

10

15

11

12

9

11

А−С

10

14

12

13

14

7

8

8

12

8

Д −С

7

8

5

6

8

9

6

5

5

6

А− Б

6

11

8

9

9

10

13

11

8

14

Б −С

5

7

6

7

6

5

7

6

7

7

Тн, год

10,1

10,0

10,7

10,5

10,2

10,5

10,0

10,4

10,1

11,5

Примітка. Відстань Б − Д визначають під час побудови схеми розміщення
пунктів з урахуванням масштабу. Для варіантів 11-30 використати дані з графи,
відповідно до останньої цифри свого варіанту.
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Додаток Б 6
Таблиця 6
Показники коефіцієнтів статичного використання вантажності
автомобіля  ст ( А) у пункті А та запланованого денного обсягу перевезень

( Qдоб ) за варіантами
Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 ст ( А)

1,0

0,85

1,0

0,85

1,0

0,85

0,8

0,85

1,0

0,9

 Qсут, т

51

42

120

42

120

42

48

72

120

54

Показник

Примітка. Для варіантів 11-30 використати дані з графи відповідно до останньої
цифри свого варіанту.
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