Технічні засоби
світлофорного регулювання
р (від. укр. - світло і
грецького φορός — «несучий»,
англ. - traffic-light)

Типи світлофорів
• Світлофори застосовують для регулювання черговості пропуску
транспортних засобів і пішоходів, а також для позначення
небезпечних ділянок доріг.
• Світлофори класифікують:
• за їх функціональним призначенням – транспортні, пішохідні;
спеціальні залізничні та річкові;
• за конструктивним виконанням – одно- дво- та трьохсекційні, з
додатковими секціями;
• по їх ролі у процесі керування дорожнім рухом – основні, дублери,
повторні.
• Сигнали можуть бути розташовані як вертикально (при цьому
червоний сигнал завжди розташовується зверху, а зелений знизу), так і горизонтально (при цьому червоний сигнал завжди
розташовується зліва, а зелений - справа).

1 Умови застосування
світлофорів
• Світлофори Т.1 і Т.1.г застосовують на перехрестях у
разі одночасного пропуску транспортних засобів в усіх
дозволених напрямках з даного підходу до перехрестя і
на регульованих пішохідних переходах, розташованих
між перехрестями.
• Допускається застосування цих світлофорів перед
залізничними переїздами в населених пунктах (за
погодженням з організаціями, що містять залізничні
переїзди), перетинами дороги з трамвайними лініями,
перед перетинами велосипедної доріжки з проїжджою
частиною, у місцях звуження проїзної частини для
поперемінного пропуску зустрічних потоків транспортних
засобів.

• Світлофори Т.1.п, Т.1.л і Т1.пл застосовують для
роздільного пропуску транспортних засобів у певних
напрямках з даного підходу до перехрестя у випадках,
якщо з технічних або економічних міркувань неможливо
застосування світлофорів Т.2.

• Світлофори Т.2 застосовують для регулювання
руху у визначених напрямках у випадках, коли
транспортний потік, що рухається за їх
дозвільним сигналом, не має перетинів (злиття) в
межах перехрестя з транспортними потоками
інших напрямків руху,а також перетинів з
пішохідними потоками (безконфліктне
регулювання).У цьому випадку кожному напрямку
руху транспортних засобів повинен відповідати
свій світлофор.
• Світлофори Т.2 допускається обладнати
табличкою білого кольору розміром 400х400 мм із
зображенням чорної стрілки (ок), що вказує (їх)
напрямку руху, які регулюються цим світлофором
.

Застосування за розмірами
Світлофори Т.1 будь-яких виконань і Т.2 з розсіювачами діаметром
300 мм встановлюють:
- На дорогах поза населеними пунктами;
- На магістральних дорогах швидкісного і регульованого руху і
вулицях загальноміського значення за СНіП 2.07.01 і площах;
- На міських вулицях і дорогах інших категорій з допустимою
швидкістю руху транспортних засобів більш 60 км / ч.
• Світлофори Т.1 будь-яких виконань і Т.2 з розсіювачами
діаметром 300 мм (червоний сигнал) і 200 мм (жовтий і зелений
сигнали) встановлюють на другорядних дорогах і вулицях перед
перетинами з перерахованими дорогами і вулицями.
• Світлофори Т.1 будь-яких виконань і Т.2 з розсіювачами
діаметром 200 мм встановлюють у всіх інших випадках.
• Спільна установка світлофорів Т.1 будь-яких виконань і Т.2 на
одному підході до перехрестя допускається, коли транспортні
потоки, регульовані світлофорами Т.1, відокремлені піднятими
напрямними острівцями, острівцями безпеки або розділовими
смугами від потоків, що регулюються світлофорами Т.2.

• Світлофори Т.3 будь-яких виконань допускається застосовувати в
якості повторювачів сигналів світлофорів Т.1 таких же виконань,
якщо їх видимість для водія транспортного засобу, що зупинився у
стоп-лінії на крайній смузі проїжджої частини даного напрямку,
утруднена. Світлофори Т.3 будь-яких виконань встановлюють на
одній стійці з світлофорами Т.1 таких же виконань.
• Допускається застосовувати світлофор Т.3 (замість світлофора Т.9)
для регулювання руху велосипедистів у місцях перетину
велосипедної доріжки з проїзною частиною дороги або
регульованими пішохідним переходом. У цьому випадку світлофор
повинен бути забезпечений табличкою білого кольору розміром
200х200 мм із зображеним на ній велосипедом чорного кольору.

Реверсивний світлофор
Відповідно до Віденської конвенції про дорожні
знаки та сигнали такі світлофори можуть
мати два або три сигнали:
• червоний Х-образний сигнал забороняє рух
по полосі;
• зелена стрілка, направлена вниз, дозволяє
рух;
• додатковий сигнал у вигляді діагональної
жовтої стрілки інформує про зміну режиму
роботи полосии і вказує напрям, в якому її
необхідно покинути.
• Світлофори Т.4 будь-яких виконань
застосовують для регулювання руху на
окремих смугах проїжджої частини при
організації реверсивного руху.
• В'їзди в тунелі з штучним освітленням
обладнають цими світлофорами, якщо
тунель має довжину більше 300 м або
розташований на горизонтальній кривій, а
також за умовами безпеки руху.

• Світлофори Т.5 застосовують тільки для безконфліктного
регулювання руху трамваїв, а також маршрутних автобусів і
тролейбусів, що рухаються по спеціально виділеній смузі.
• Світлофори Т.6 будь-яких виконань і світлофори Т.10
застосовують для регулювання руху через залізничні переїзди.
Необхідність
і
порядок
їх
розміщення
визначаються
відповідними нормативно-технічними документами.
• Світлофори Т.6 будь-яких виконань, крім того, застосовують
для регулювання руху через розвідні мости і на причалах
поромних переправ. Допускається застосовувати їх у місцях
виїзду на дорогу транспортних засобів оперативних служб.

• Не існує міжнародних стандартів для світлофорів маршрутних
транспортних засобів і вони можуть значно відрізнятись від
світлофорів Т.5., які використовують у країнах СНГ. В останні
роки для маршрутних транспортних засобів, коли напрям руху
тільки один, використовують одиночну секцію з буквою “Т”
жовтого кольору.
• У Швейцарії для цієї мети використовують одиночний сигнал
оранжевого кольору –постійно ввімкнений або мигаючий.
• В країнах Північної Європи використовують світлофор із трьома
і більше секціями, наприклад, у Бельгії та Нідерландах
використовують світлофор, який прозвали negenoog «девятиглаз».
• 1 - рух прямо, 2 – рух ліворуч, 3 – рух праворуч, 4 –
дозволяється рух у всіх напрямах, 5 – рух заборонено, крім
випадків екстренного гальмування; 6 – рух заборонено.

• Світлофори Т.7 застосовують для позначення нерегульованих
перехресть і пішохідних переходів.
• Світлофори Т.8 допускається застосовувати для регулювання
руху на внутрішніх територіях підприємств, організацій, а також
при тимчасовому звуженні проїзної частини для організації
реверсивного руху по одній смузі.
• Світлофори Т.9 застосовують для регулювання руху
велосипедистів у місцях перетину велосипедної доріжки з
проїзною частиною дороги або регульованими пішохідним
переходом.

• Світлофори П.1 і П.2 застосовують для регулювання руху
пішоходів через дорогу на регульованих перехрестях і
пішохідних переходах поза перехресть.
• Світлофори з розсіювачами діаметром 300 мм (розміром
300х300 мм) встановлюють на дорогах, що мають чотири і
більше смуг для руху в даному напрямку,
• світлофори з розсіювачами діаметром 200 мм (розміром
200х200 мм) - на дорогах з меншим числом смуг.

2. Умови встановлення
• Світлофори Т.1 будь-яких виконань,Т.2, П.1 і П.2 застосовують
для регулювання руху на перехрестях і в інших місцях, де
перетинаються в одному рівні транспортні потоки, а також
транспортні і пішохідні потоки. Зазначені світлофори
застосовують при наявності хоча б однієї з таких чотирьох умов:
• Умова 1. Інтенсивність руху транспортних засобів з напрямків,
що перетинаються, протягом кожного з будь-яких 8 год.
робочого дня тижня не менше значень, зазначених в таблиці 10.
• Умова 2. Інтенсивність руху транспортних засобів по дорозі
складає не менше 600 од. / год. (для доріг з розділовою смугою 1000 од. / год.) в обох напрямках протягом кожного з будь-яких 8
год. робочого дня тижня.
• Інтенсивність руху пішоходів, що перетинають проїжджу частину
цієї дороги в одному, найбільш завантаженому, напрямку в той
же час складає не менше 150 піш/год.
• У населених пунктах з кількістю жителів менше 10000 чол.
значення інтенсивності руху транспортних засобів і пішоходів по
умовам 1 і 2 складають 70% від вказаних.

ТАБЛИЦЯ 10 ЗАЛЕЖНОСТі ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ ВІД ІНТЕНСИВНОСТЕЙ РУХУ

Число полос руху

Інтенсивність руху транспортних одиниць од/год в
одному напрямі.

ДОРОГА
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По головній дорозі
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2 або більше

в двух напрямах

По другорядній

найбільш запруженій

750
670
580
500
410
380

75
100
125
150
175
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900
800
700
600
500
400
900
825
750
675
600
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75
100
125
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175
200
100
125
150
175
200
225
240

• Умова 3. Значення інтенсивності руху транспортних
засобів і пішоходів по умовам 1 і 2 одночасно
складають 80% або більше від вказаних.
• Умова 4. На перехресті скоєно не менше трьох
дорожньо-транспортних пригод за останні 12 міс, які
могли бути попереджені при наявності світлофорної
сигналізації. При цьому умови 1 або 2 повинні
виконуватись на 80% або більше.
• Необхідність введення світлофорного
регулювання в місцях перетинання дороги з
велосипедною доріжкою повинна розглядатися у
випадку, якщо інтенсивність велосипедного руху
перевищує 50 в / год.

• Світлофори Т.1 будь-яких виконань, Т.2, Т.9 (або Т.3 будь-яких
виконань), П.1 і П.2 також допускається застосовувати у випадках,
не передбачених УМОВАМИ, зокрема, якщо відстань між
сусідніми регульованими перехрестями, включеними в систему
координованого управління рухом, перевищує 800 м.
• Реверсивний регулювання із застосуванням світлофорів Т.4
будь-яких виконань вводиться на дорогах з трьома і більше
смугами для руху в обох напрямках при відповідному
техніко-економічному обгрунтуванні.
• Світлофори Т.7 застосовують, якщо інтенсивність руху
транспортних засобів і пішоходів становить не менше половини
від норм для УМОВ або не забезпечена видимість для зупинки
транспортного засобу, що рухається зі швидкістю, дозволеної на
попередній ділянці дороги перед перехрестям або пішохідним
переходом.
• На ділянках звуження доріг світлофори Т.8 застосовують, якщо є
тільки одна смуга для руху в обох напрямках і рух через обмежену
видимість не може бути організовано за допомогою знаків 2.6 та
2.7 по 5.3.10.
• Перед мостовими спорудами світлофори Т.8 встановлюють, якщо
несуча здатність цих споруд не дозволяє здійснювати одночасний
пропуск потоків транспортних засобів зустрічних напрямків.

3 Порядок встановлення світлофорів
• 1. При установці транспортних світлофорів (окрім Т.3 будь-яких
виконань, Т.9, П1 і П2) повинна бути забезпечена видимість їх
сигналів на відстані не менше 100 м з будь-якої смуги руху, на яку
поширюється їх дія. Якщо дана умову виконати неможливо,
встановлюють знак 1.24 "Світлофорне регулювання".
• Сигнали додаткової секції світлофорів Т.1п, Т.1л, Т.1пл і сигнал
світлофора Т.9 повинні розпізнаватися на відстані не менше 50 м.
• Для поліпшення видимості додаткової секції світлофори Т.1.п,
Т.1.л і Т.1.пл обладнують екранами білого кольору прямокутної
форми із закругленими кутами, що виступають за габарити
світлофора на 120 мм. Допускається форма екрана, що повторює
контури світлофора.
• 2. При установці світлофорів Т.3 будь-яких виконань повинна бути
забезпечена видимість їх сигналів для водія транспортного засобу,
що зупинився перед знаком 6.16 "Стоп-лінія" або розміткою 1.12
"Стоп-лінія" на крайній смузі, найближчій до цього світлофора.
•

• 3. Світлофори Т.4 будь-яких виконань встановлюють перед
в'їздом на смугу і на протязі усієї ділянки дороги над
кожною смугою з реверсивним регулюванням. При цьому з
місця установки кожного світлофора повинна бути
забезпечена видимість сигналів наступного по ходу руху
світлофора.
У разі застосування в тунелях світлофорів Т.4 їх
встановлюють на початку тунелю над кожною смугою руху.
• 4. Світлофори П.1 і П.2 встановлюють на тротуарах з обох
сторін проїзної частини, а при наявності розділової смуги або
піднесеного острівця безпеки - і на них, якщо кількість смуг руху
в одному напрямку більше двох.
При установці пішохідних світлофорів повинна бути забезпечена
видимість їх сигналів пішоходами з протилежного боку
проїжджої частини дороги.
Пішохідними світлофорами обладнають усі пішохідні переходи,
розташовані на регульованому перехресті.

Висота установки світлофорів

• 5. Висота установки світлофорів від нижнього краю
корпусу до поверхні проїзної частини становить:
• 1) для транспортних світлофорів :
• - При встановленні над проїзною частиною –
• від 5 до 6 м. Допускається встановлювати
світлофори над проїжджою частиною на висоті від
6 до 8 м для дотримання вимог п 6.2.14;
- При встановленні збоку від проїзної частини –
від 2 до 3 м;
• 2) для світлофорів Т.3 будь-яких виконань, Т.9 - від
1,5 до 2,0 м;
• 3) для світлофорів Т.5 - від 2 до 4 м;
• 4) для пішохідних світлофорів - від 2,0 до 2,5 м.
• Світлофори різних типів, що встановлюються на
одній опорі і звернені до учасників руху одного
напрямку, розміщують відносно один одного по
вертикалі в послідовності (знизу вгору): Т.3 будьяких виконань, П.1 (П.2), Т.1 (Т. 1.п, Т.1.л,Т.1.пл)
або Т.2, Т.5

• 7 Відстань від краю проїжджої частини до світлофора,
встановленого збоку від проїзної частини, повинна
становити від 0,5 до 2,0 м.
• Відстань від ближнього краю проїжджої частини до світлофора,
встановленого над проїжджою частиною, має бути не менше 4 м
• При забезпеченої видимості сигналів пішохідного світлофора
допускається його встановлювати на відстані до 5 м від краю
проїжджої частини.
• 8 Відстань від пішохідних світлофорів до найближчої межі
пішохідного переходу має бути не більше 1 м
• Протягом однієї дороги висота установки транспортних
світлофорів та їх видалення від проїжджої частини повинні бути
по можливості однакові.
• 9 Світлофори встановлюють на відстані не менше 1 м від
контактних проводів трамвая чи тролейбуса до будь-якої точки
корпусу світлофора.
• 10 Транспортні світлофори (крім Т.1.г) встановлюють збоку від
проїзної частини перед перехрестям або над проїзною частиною
(крім Т.3, Т.6, Т.10). Світлофор Т.1.г встановлюють тільки над
проїжджою частиною
• Світлофори Т.1 будь-яких виконань і Т.2, встановлені збоку
від проїзної частини, дублюють.

• Дублюючий
світлофор
встановлюють
на
перехресті
або
безпосередньо за ним з урахуванням найкращої видимості сигналу
світлофора водієм.
• При наявності розділових смуг, напрямних острівців або
острівців безпеки дублюючі світлофори (крім Т.1.п, Т.2 зі
стрілкою "направо") встановлюють на перехресті, за ним між
проїзними частинами або зліва від перехрестя. При цьому
встановлення дублюючого світлофора ліворуч за перехрестям
допускається, коли проїзна частина в зустрічному напрямку має
не більше трьох смуг руху, а інтенсивність руху по кожній смузі
становить не більше 500 од / год.
• Світлофори Т.1.п і Т.2 (зі стрілкою "направо") дублюють, якщо
поворот направо здійснюється у два ряди і більше. Дублюючі
світлофори встановлюють на перехресті або безпосередньо за ним
між проїзними частинами або праворуч. При установці світлофора
праворуч число смуг в попутному напрямку має бути не більше
трьох, а інтенсивність руху по кожній смузі становить не більше 500
од / год.
• За відсутності розділових смуг, піднятих напрямних острівців або
піднятих острівців безпеки дублюючі світлофори встановлюють
безпосередньо за перехрестям: Т.1.п або Т.2 (зі стрілкою "направо")
- праворуч, інші - зліва в разі, якщо кількість смуг в даному напрямку
не перевищує трьох, а інтенсивність руху по кожній смузі становить
не більше 500 од. / год.

4 Режими роботи світлофорів
• 2 Практично повсюдно червоний сигнал світлофора
забороняє рух, жовтий забороняє виїзд на охороняється
світлофором, але допускає завершення його проїзду, а
зелений - дозволяє рух.
• Для світлофорів Т.1, Т.3 будь-яких виконань, Т.2 і Т.9 потрібно
дотримуватися послідовності включення сигналів: червоний червоний з жовтим - зелений - жовтий - червоний ... При цьому
тривалість сигналу "червоний з жовтим" повинна бути не більше 2
с, тривалість жовтого сигналу у всіх випадках повинна бути 3 с.
Якщо розрахункова тривалість проміжного такту перевищує
вказані значення, то тривалість червоного сигналу збільшують на
час перевищення. Ця вимога не поширюється на контролери, що
перебувають в експлуатації і не здатні ділити проміжний такт.
Допускається послідовність включення сигналів: червоний - зелений
- жовтий - червоний + якщо світлофорний об'єкт не включено до
системи координованого управління рухом.

• 3 Режим роботи світлофорної сигналізації з використанням
світлофорів Т.1, Т.3 (будь-яких виконань), Т.2, Т.8 і Т.9
може передбачати миготіння зеленого сигналу протягом 3 с
безпосередньо перед вимкненням з частотою 1 миг./с
(допускається відхилення від зазначеної частоти ± 10%),
для світлофорів П.1 і П.2 такий режим є обов'язковим.
• Для інформування водіїв і пішоходів про час, що
залишився до закінчення горіння зеленого сигналу,
допускається застосування цифрового табло.
• На пішохідних переходах, якими регулярно користуються
сліпі та слабозорі пішоходи, додатково до світлофорної
сигналізації застосовують звукову сигналізацію, що працює
в узгодженому режимі з пішохідними світлофорами.
• 4 У період зниження інтенсивності руху до значень менше
50% для УМОВ 1 і 2 світлофори Т.1 і Т.3 (будь-яких
виконань), Т.2 і Т.9 переводять на режим миготіння жовтого
сигналу з частотою, зазначеної для зеленого сигналу.
• За умовами забезпечення безпеки руху допускається
залишати ці світлофори в режимі триколірної сигналізації
протягом доби.

• Існують світлофори з двох секцій - червоної і зеленої. Такі
світлофори зазвичай встановлюються на пунктах, де пропуск
автомобілів проводиться в індивідуальному порядку, наприклад, на
прикордонних переходах, при в'їзді чи виїзді з автостоянки, території,
і т. п.
•
Можуть також подаватися миготливі сигнали, значення яких
залежить від місцевого законодавства. У Росії і в багатьох країнах
Європи миготливий зелений сигнал означає майбутнє перемикання
до жовтого. Автомобілі, що наближаються до світлофора з
миготливим зеленим сигналом, можуть вжити заходів до своєчасного
гальмування, аби уникнути виїзду на що охороняється світлофором,
або переходу на заборонений сигнал.
• Миготливий жовтий сигнал вимагає понизити швидкість для
проїзду
перехрестя
або
пішохідного
переходу
як
нерегульованого (наприклад, в нічні години, коли регулювання
не потрібне через низьку інтенсивність руху). Іноді для цих
цілей застосовуються спеціальні світлофори, що складаються з
миготливої однієї або поперемінно миготливих двох жовтих
секцій.
• 1 Усі світлофори, встановлені на одному світлофорному об'єкті (крім
світлофорів Т.4 будь-яких виконань), повинні працювати у
взаємоузгоджених режимах.

• Будь-який світлофорний об'єкт, що входить в систему
координованого управління рухом, повинен мати можливість
працювати в індивідуальному (резервному) автоматичному
режимі, незалежно від роботи інших світлофорних об'єктів.
• Стрілки і стрілочні секції - на світлофорах можуть бути
додаткові секції у вигляді стрілок або контурів стрілок, що
регулюють рух у тому чи іншому напрямку. Правила такі:
• Контурні стрілки на червоному (жовтий, зелений) фоні - це
звичайний світлофор, який діє тільки в заданому напрямку.
• Суцільна зелена стрілка на чорному фоні дозволяє проїзд, але
не дає переваги при роз'їзді
• У деяких містах на світлофорах зустрічаються «завжди гарячі»
зелені секції, виконані у вигляді таблички із зеленою стрілкою.
Вони сигналізують про те, що поворот направо дозволений і на
червоний.
• Світлофор з миготливим червоним сигналом
• Червоний миготливий сигнал (як правило, на світлофорах з
миготливою однією або поперемінно миготливими двома
червоними секціями) використовується для огородження
перетинів з трамвайними лініями при наближенні трамвая, мостів
при розведенні, ділянок дороги поблизу злітно-посадочних смуг
аеропортів при зльоті та посадці літаків на небезпечній висоті. Ці
світлофори аналогічні тим, що використовуються на залізничних
переїздах

Світлофори на залізничних
переїздах
Складається з двох горизонтально розташованих червоних
ліхтарів і, на деяких переїздах, одного ліхтаря місячно-білого
кольору. Білий ліхтар розташований між червоними, нижче або
вище сполучає їх. Значення сигналів наступне:
•
два поперемінно миготливих червоних ліхтарів - рух через
переїзд заборонений; даний сигнал зазвичай супроводжується
звуковою сигналізацією (дзвінком);
• миготливий білий ліхтар означає, що технічна система переїзду
знаходиться у нормальному стані. Оскільки він не горить, коли
переїзд закритий або закривається, біло-місячний ліхтар часто
неправильно вважають дозволяючим сигналом.

Спеціальні світлофори
Залізничні світлофори призначені для регулювання руху поїздів,
маневрових составів, а також регулювання швидкості розпуску із
сортувальної гірки:
•
червоний - проїзд заборонений;
•
жовтий - проїзд дозволений з обмеженням швидкості;
•
зелений - проїзд дозволений.
• Також світлофори або додаткові світлові покажчики можуть інформувати
машиніста про маршрут або ще конкретизувати показання.
• Існує окремий тип двоколірних залізничних світлофорів - маневрові, які
подають наступні сигнали:
•
один місячно-білий вогонь - дозволяється робити маневри;
•
один синій вогонь - забороняється робити маневри
• Іноді залізничний світлофор помилково називають семафором.
Річкові світлофори призначені для регулювання руху річкових судів. В
основному використовуються для регулювання проходу судів через шлюзи.
Такі світлофори мають сигнали 2- х кольорів - червоного й зеленого.
• Розрізняють далекі й близькі річкові світлофори. Далекі світлофори
дозволяють або забороняють підхід судів до шлюзу. Близькі світлофори
встановлюються безпосередньо перед і усередині камери шлюзу на правій
стороні по ходу руху судна. Вони регулюють вхід судів усередину шлюзової
камери й вихід з неї.
• Слід зазначити, що непрацюючий річковий світлофор (не горить жоден із
сигналів) забороняє рух судів.

5. Конструкція
світлофорів

• Світлофор складається з секцій, з'єднаних між собою
різьбовими пустотілими втулками, через
які
пропущені дроти. Секція являє собою корпус з
кришкою і протисонячні козирком. У кришці
змонтовано оптичний пристрій, що складається з
відбивача, кольорового світлофільтра, гумового
кільця-ущільнювача
і
рухомого
стакана
з
електролампою. При переміщенні стакана нитка
лампи встановлюється у фокусі відбивача.
• В якості джерел світла застосовують лампи розжарювання
загального та спеціального призначення. Відомі конструкції, де
як джерело світла використовують газосвітні трубки,
низьковольтні галогенні лампи
або випромінюючі діоди.
Основним
недоліком
ламп
розжарювання
загального
призначення є велика протяжність нитки, яка погано піддається
фокусуванні, і низька вібростійкість ламп. Крім того, вони мають
порівняно малий термін служби (500-800 ч.), обумовлений
специфічним режимом роботи.
• Тенденція розвитку сучасних конструкцій світлофорів полягає в
удосконаленні основних елементів світлооптичної системи:
джерела світла, світлофільтра, відбивача, а також надійності
конструкції в цілому.

А) Конструкція
• Замість металевого корпусу виготовляють полікарбонатні.
• Легкі цілісні корпуси, двері і козирки виготовляються з
полікарбонату з антиультрафіолетовими добавками. Корпуси
виготовляються за методом інжекційного формування. Фарбник
вводиться в пластик, тобто, він ніколи не потребуватиме
фарбування, стійкий до подряпин і нечутливий до корозійного
впливу атмосфери (як в приморських регіонах). Двері також цілісні і
мають жолоб для цілісної прокладки, що захищає світлофор від
проникнення вологи і пилу. Лінза утримується в дверях на
прокладці і чотирьох неіржавіючих шурупах із затисками
• Дверцята і корпус світлофора розроблені і виготовлені таким
чином, щоб досягнути переробок або застосування додаткових
деталей, навіть не проводячи демонтажу світлофора зі
світлофорних об'єктів, можлива заміна лінз на світлодіодні матриці
"Automatic Signal Corp", які мають значну перевагу перед рештою
зарубіжних аналогів за технологією виготовлення і ціною, тобто при
використанні даних світлофорів надалі можливо без додаткових
витрат провести реконструкцію електролампових світлофорів на
світлодіодні, які є на сьогоднішній день, найбільш перспективними і
економічно вигідними в організації дорожнього руху.

Б) Світлофільтри
•

•

•

У світлофорах застосовуються світлофільтри-розсіювачі та
світлофільтри-лінзи. Перші забезпечують необхідне перерозподіл
світлового потоку в просторі. Для цих цілей на їх внутрішній
стороні формується візерунчастий, призматичний, ромбічний або
каплевидний малюнок. Важливою характеристикою є кут
світлорозсіювання - найбільший кут, в межах якого сила світла
зменшується удвічі в порівнянні з її осьовим значенням.
Світлофільтри-лінзи сприяють концентрації світлового потоку. Їх
використання дозволяє відмовитися від використання відбивача і
зменшити розмір сигналу (транспортні світлофори типів 3 і 5).
Світлофори з такими світлофільтрами застосовують, коли видимість
сигналу повинна бути забезпечена в досить вузьких межах - на однійдвох смугах руху.
Конструкція відбивача характеризується двома основними
внутрішніми поверхнями: параболоїда, що забезпечують
концентрацію світлового потоку, і конічної (або циліндричної),
призначеної для збільшення глибини відбивача і тим самим
зменшення вигоряння барвника світлофільтра. У конструкції
сучасних світлофорів фокальную площину відбивача
максимально наближають до площини світлового отвору, за якою
починається баластова (неробоча) конічна поверхню.

В) Антифантомні засоби
•
•

•

•

•

Найпоширенішим антифантомним пристроєм є протисонячний козирок.
Однак при низькому положенні сонця (у напрямку схід-захід, захід-схід)
може виникнути одночасне світіння всіх сигналів світлофора.
Відомо кілька методів, що дозволяють усунути фантомний ефект
і отримали поширення в практиці регулювання. Як правило, вони
пов'язані з деякими змінами в конструкції відбивача або
світлофільтра.
Відбивач з так званим антифантомним хрестом представляє собою
взаємно перпендикулярні сегментні пластини з прорізами для
розміщення галогенної лампи. Промінь світла, що потрапляє від
стороннього джерела на відбивач, відхиляється і поглинається
зачернений поверхнею пластин. У той же час пластини практично
повністю пропускають промені від лампи світлофора.
Іншим рішенням є установка перед світлофільтром розсіювачем
спеціальної антифантомної лінзи, що має пилкоподібний профіль.
Промінь сонця, потрапляючи на похилу поверхню, відкидається
на зачернений горизонтальну сходинку і поглинається.
Відомі також методи усунення фантомного ефекту шляхом
встановлення перед внутрішньою поверхнею світлофільтру
перегородки стільникової конструкції, яка пропускає горизонтальний
світловий потік оптичного пристрою світлофора, проте затримує
сонячні промені, якщо вони мають хоча б невелике відхилення по
горизонталі.

• Всі світлофори можуть підвішуватися на
тросі або встановлюватися па стовпі - як
на його верхівці, так і на боковому кріпленні.
Вертикальна або горизонтальна установка
забезпечується універсальним кріпленням.
Всі кріплення неіржавіючі, включаючи деталі,
використовувані в петлях.
• Рефлектори можуть бути дюралеві або скляні, і мають просту
збірку і направляючі для швидкого розбирання, що спрощує
обслуговування. Патрон лампи може провертатися на 360
градусів для вирівнювання нитки напруження. Для спрощення
регулювання світлофора додається запорне кільце, що
провертається з кроком 5 градусів.
• На нижній і верхній частині розташовані ребра жорсткості,
додаткові ребра жорсткості, розташовані всередині корпуси. Для
додаткової жорсткості пропонуються металеві пластини для
верхньої та нижньої частини. Всі секції мають отвори для
екрануючої пластини, і всі основні частини взаємозамінні з
алюмінієвими світлофорами.

Світлодіодні світлофори

Світлофори, оснащені світлодіодними джерелами світла, на сьогоднішній
день є найбільш перспективними і економічно вигідними в організації
дорожнього руху:
•

•
•

Висока надійність спеціалізації типології ланцюгів світлодіодів в матриці
випромінювача;
Довговічність (термін служби 10-15 років), гарантія 4 роки;
Відсутність фантомного ефекту (помилкового сигналу через
віддзеркалення сонячного світла рефлектором лампового світлофора);
Енергоекономічність (до 5,5 разів в порівнянні з ламповими світлофорами);
Можливість застосування контролерів управління світлофорами нового типу з
низьковольтним живленням і підвищеною електробезпекою;
Більш ніж п'ятикратна економія електричної енергії;
Термін служби джерел світла в 70 разів перевищує термін служби звичайної
лампи (лампа- 2 000 годин, діод -150 000 годин);
Сумарна річна економія від впровадження світлодіодного світлофора
близько 1000 грн.;
Практично відсутність обслуговування протягом всього терміну експлуатації;
Високі фотометричні характеристики

•
•

Приведений на рисунку світлофор “стандарт” має характеристики:
розмір 280х520х100 mm, потужність 45 Вт, інтерфейс управління RS485

•
•
•
•
•
•
•

Специфікація світлодіодних світлофорів
– МАТЕРІАЛ - полікарбонатна смола з добавками проти
ультрафіолету з мінімальною товщиною 2.54 мм, неіржавіючі
кріплення. Збірка, що легко знімається. Рама, що
відкривається.
– РЕФЛЕКТОР - жаростійкий феноловий пластик, що повертається
на 360 градусів, забезпечений 66-сантиметровими проводами з
кольоровою ізоляцією, розрахованою на 105с з контактами
швидкого з'єднання.
– ОТВОРИ ДЛЯ ПРОВОДІВ МІЖ СЕКЦІЯМИ - відповідає трьом
кабелям 3/4 дюйми
Переваги полікарбонатних світлофорів
• Міцність і довговічність. Корпус, лінзи і козирки наших світлофорів
виготовлені з пластика - полікарбонат, стійкого до механічних
пошкоджень.
• Жаро і морозостійкість. Робочий діапазон температур наших
світлофорів від -60 °С до +100 °С. Завдяки тому, що полікарбонат не
стає крихким при низьких температурах, транспортування і
обслуговування світлофорів в зимовий час також допустимі, як і літом.
• Низька вага. Світлофори легше традиційних більш ніж в два рази, що
істотно спрощує їх установку.

Світлофор мобільний
Призначений для регулювання руху потоків транспорту.
Світлофор виготовлений на світлодіодних випромінювачах
червоного і зеленого кольору, відповідає ГОСТ 25695-91.
Світлофор залежно від комплектації оснащується:
•дистанційним керуванням (регульованим за часом);
•таймером перемикання сигналів
Технічні характеристики:
Кількість кольорів
- червоний, зелений
Напруга живлення, В - 12/220
Сила світлового потоку, кДж
- не менше 200
Споживана потужність однієї секції, Вт - не більше 5
Рід струму
- AC/DC
Час роботи при джерелі струму 55 Ам/год - 120 годин
Габаритні розміри в робочому стані, мм - 2500х500х500
Маса світлофора, кг
- не більше 30
Час підготовки до роботи, хв
- не більше 5
Температурний режим роботи
- від -50°С до +50°С

Новинки

Питання для самоконтролю
Умови застосування світлофорів Т5-Т10?
Конструкції світлофорів
Які потрібні умови для встановлення світлофора?
Порядок встановлення світлофорів
Умови застосування автомобільних світлофорів Т1-Т4?
Які особливості використання світлофорів Т.4?
Режими роботи світлофорів
Які особливості використання світлофорів П?
Як використовують світлофори у залежності від розмірів
розсіювача?
10.Конструктивні особливості економічних світлофорів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

