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Робота присвячена вдосконаленню методів мінімізації затримки у 

транспортних потоках, зокрема зменшенню витрат на переміщення людей 

ділянками транспортної мережі за результатами надання пріоритету 

громадському транспорту у містах зі щільною забудовою. 

У містах з радіальною та радіально-кільцевою планувальною схемою 

вулично-дорожньої мережі, де магістральні транспортні потоки сходяться в 

центральній частині, часто постає проблема перевантаження вулиць рухом. 

Як наслідок, збільшуються затримки всіх типів транспортних засобів, що 

спричиняє надмірні витрати часу на пересування користувачів приватного 

транспорту та пасажирів громадського транспорту. У зв‟язку з цим 

запропоновано поділ ділянок транспортної мережі на сім типів, виходячи з їх 

геометричних параметрів та умов руху. 

Така диференціація ділянок удосконалює існуючі методики з 

визначення просторової затримки транспортних потоків на різних за 

параметрами ділянках транспортної мережі, оскільки враховує тривалість 

проїзду транспортними засобами регульованих перехресть та пішохідних 

переходів, ділянок вулиць між ними з одночасним фіксуванням тривалості 

руху громадського транспорту, а також часу їх перебування на зупинкових 

пунктах з використанням GPS-приймачів. 

Проведено натурні дослідження з визначенням основних параметрів 

загального транспортного потоку, а також швидкості сполучення 

громадського транспорту та часу його простою на зупинкових пунктах. 



Проведено експериментальні дослідження з визначення зміни величини 

затримки та тривалості проїзду на різних (за типом та довжиною) ділянках 

транспортної мережі з урахуванням зміни інтенсивності руху.  

У роботі розроблено та застосовано методику оцінки показників 

транспортних потоків на різних (за планувальними особливостями) ділянках 

магістральної транспортної мережі, а також вдосконалено методику 

визначення затримок в русі громадського транспорту на основі 

геофінформаційних даних. 

Практичне значення результатів роботи полягає у визначенні способу 

надання пріоритету громадському транспорту з точки зору оптимізації руху 

загального транспортного потоку та громадського транспорту. 
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SUMMARY 

Bura R.R. Improvement of minimization methods of traffic flow delays in 

cities with dense built-up area. – On the rights of manuscript. 

Dissertation in support of candidature for scientific degree of Doctor of 

Philosophy in speciality 275 “Transport technologies (by mode)” – Lviv 



Polytechnic National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2021. 

The study is dedicated to improvement of minimization methods of delay in 

traffic flows, in particular to the reduction of time losses on the transportation of 

people by the sections of transport network in result of giving the priority to urban 

public transport in cities with dense built-up area. 

In cities with radial and radial-circular planning scheme of the road network, 

where arterial traffic flows come together in the central part, the problem of 

overcrowding of streets by the movement arises quite often. As a consequence, 

delays of all types of vehicles increase which causes time losses on the travel both 

private transport users and urban public transport passengers. Due to this, it was 

proposed the division of transport network sections into seven types based on their 

geometric parameters and movement conditions. 

Such differentiation of sections improves existing methods of determination 

of spatial delay of traffic flows on different by parameters sections of transport 

network as it considers duration of passage of the signalized intersections and 

pedestrian crosswalks, sections between intersections by vehicles with 

simultaneous fixation of the duration of urban public transport movement and also 

time spent by them on the stopping points with the use of GPS-trackers. 

Field research with determination of the main paramerers of general traffic 

flow and also the speed of connection of urban public transport and the time of its 

downtime on the stopping points is carried out. 

Experimental research with determination of the change of the delay and the 

duration of passage of different (by type and length) sections of transport network 

considering the change of traffic intensity is carried out. 

In the study, the method of assessment of traffic flow indicators on different 

(by planning peculiarities) sections of arterial transport network is developed and 

used, and also the method of determination of delays in the movement of urban 

public transport based on geoinformational data is improved. 



Practical value of the results are in determination of the way of giving the 

priority to urban public transport in terms of optimization of general traffic flow 

and urban public transport movement. 

Keywords: traffic flow, urban public transport, speed of connection, 

transport delay, traffic intensity, transport research, transport system, traffic light 

control. 
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