1 Основні терміни в організації керування
світлофорами
Керуючі параметри, використання яких можливо при
світлофорному регулюванні на перехресті є:
- Цикл регулювання,
- Тривалість фаз,
- Послідовність фаз у циклі регулювання,
- Тривалість циклу регулювання,
- Структура проміжних тактів,
- Розподіл напрямків по фазах,
- Величина зсуву.

• Такт регулювання (Іnterval) - період
дії певної комбінації світлофорних
сигналів
• Фаза регулювання (Sіgnal Phase) сукупність основного й наступного за
ним проміжного такту
• Цикл регулювання (Sіgnal Cycle) періодично повторювана сукупність
усіх фаз
• Секція
регулювання
(Splіt)
відсоток
циклу
регулювання,
виділений
кожній
з
фаз
регулювання.
• Варіюючи відсоток часу на фазу,
можна керувати тривалістю зеленого
сигналу на найбільш завантаженому
напрямку. На окремо взятому
перехресті це дає зменшення
затримок.

• Перші електричні світлофори були встановлено 5
серпня 1914 року в Клівленді. Ці світлофори не тільки
перемикалися, використовуючи стандартні червоний і
зелений кольори, але ще і видавали попереджуючі
звуки. Однак ця система керувалась вручну двома
поліцейськими, які сиділи поблизу в скляній будці.
• В 1917 році в Солт Лейк Сіті була сконструйована
система, що керувала світлофорами відразу на шести
перехрестях. Роль дорожнього контролера виконував
регулювальник. Перший триколірний (з використанням
жовтого сигналу) світлофор був установлений в 1920 році
в Нью-Йорку.
• За своєю конструкцією світлофори такого керування
відносяться до 1 покоління - Розрахунок керуючих
параметрів і введення їх виконуються вручну.
• Світлофори задавали правила руху, аналогічні
прийнятим у сучасній Америці: поворот праворуч
здійснювався в будь-який час при відсутності
перешкод, а поворот ліворуч - на зелений сигнал
навколо центру перехрестя.
• У Європі перші світлофори з'явилися в 1922 році - у
Парижу й у Гамбурзі. В Англії перший світлофор був
установлений в 1928 році.

Для створення такої координації було
застосовано таке поняття, як:

• Зсув (Offset) - різниця (у секундах
або відсотках від циклу
регулювання) між годинником на
конкретному перехресті й майстер
- годинником – ведучим, (на
мережі перехресть).
• Видно, що фази на сусідньому
перехресті зміщені щодо
попереднього.
• Часу зсуву саме вистачає, щоб
група автомобілів встигнула
під'їхати до нього й проскочити на
зелений.
• Розрахунки зсуву виконуються для
середньої дозвільної швидкості на
даній дільниці магістралі
• Розрахунок керуючих параметрів і
введення їх виконуються вручну.

• Керування може бути: ручне, автоматичне - без участі людини по
заздалегідь заданій програмі, автоматизоване - за участю людиниоператора.
• У відповідності зі ступенем централізації можна розглядати два види
керування: локальне й системне. Обидва види можуть бути виконані в
замкнутому або розімкненому контурі управління
• При локальному керуванні перемикання сигналів забезпечує контролер,
розташований безпосередньо на перехресті. При системному контролери
перехресть, як правило, виконують функції трансляторів команд, що
надходять по спеціальних каналах зв'язку з керуючого пункту (КП). При
тимчасовому відключенні контролерів від КП вони можуть забезпечувати
й локальне керування.
• Устаткування, розташоване поза керуючим пунктом, одержало назву
периферійного (світлофори, контролери, детектори транспорту), а те
обладнання, що на керуючому пункті - центрального (засоби
обчислювальної техніки, диспетчерського керування, обладнання
телемеханіки і т.д.).

• Контур автоматичного керування може бути як замкненим, так і
розімкнутим.
• При замкненому контурі існує зворотний зв'язок між засобами й
об'єктом керування (транспортним потоком). Автоматично вона
може здійснюватися спеціальними обладнаннями збору інформації
- детекторами транспорту. Інформація вводиться в обладнання
автоматики, і за результатами її обробки ці обладнання визначають
режим роботи світлофорної сигналізації або дорожніх знаків,
здатних по команді міняти своє значення (керовані знаки). Такий
процес одержав назву гнучкого або адаптивного керування.
• При розімкнутому контурі, коли зворотний зв'язок відсутній,
керуючі світлофорами дорожні контролери (ДК) перемикають
сигнали по заздалегідь заданій програмі. У цьому випадку
здійснюється жорстке програмне керування.
• Організація погодженої зміни сигналів на групі перехресть,
здійснювана з метою зменшення часу руху транспортних засобів у
заданому районі, називається координованим керуванням
(керуванням за принципом "зеленої хвилі"(ЗВ)). У цьому випадку,
як правило, використовується системне керування.

3 ДОРОЖНІ КОНТРОЛЕРИ.

Дорожні контролери призначені для
перемикання сигналів світлофорів і
символів керованих дорожніх знаків.
• Концепція автоматичного світлофора була
запропонована в 1928 році. Його міг
установити й настроїти будь-який електрик
і всі зайнялися закуповувати й
установлювати такі світлофори в
американських містах.
• В 1922 році в Х'юстоні було організовано
світлофорне керування на дванадцятьох
перехрестях. Керування велося в ручному
режимі зі спеціальної вежі для контролю
потоку на перехрестях.
• Сучасні контролери діляться на локальні
та системні. Локальні контролери
управляють світлофорною сигналізацією
тільки з урахуванням умов руху на даному
перехресті. Обмін інформацією з
контролерами інших перехресть та
керуючим пунктом не передбачений.

До локальних відносять такі типи ДК
1.Контролери жорсткого управління з фіксованими термінами фаз
або дозволяючих сигналів за окремими напрямками перехрестя.
Світлофорні сигнали переключаються по одній або декількох
заздалегідь заданим тимчасовим програмам. Такі контролери
призначені для управління дорожнім рухом на перехрестях де
мало змінюється інтенсивність руху протягом дня.
2.Викличні пристрої, які забезпечують перемикання світлофорних
сигналів за викликом пішоходами або транспортними засобами, що
прибувають з прилеглих до магістралі вулиць. Ці контролери
призначені для управління епізодичним рухом пішоходів або
транспортних засобів за напрямками, що перетинають магістраль.
Тривалості дозволяють сигналів для пішоходів і зазначених
транспортних засобів, як і в попередньому випадку, фіксовані.
Останнім часом викличні пристрої окремо не випускають. Виклик
фази за запитом пішоходів забезпечують контролери всіх типів.
3. Контролери адаптивного управління, що забезпечують
непостійну тривалість фаз (дозвільних сигналів). Вони призначені
для управління рухом на перехрестях, де інтенсивність руху часто
змінюється протягом доби. Тривалість сигналів так само, як і
всього циклу регулювання, змінюється в заздалегідь заданих
межах від мінімального до максимального значення.

Системні контролери
- перемикають сигнали світлофорів по командах керуючого пункту або будь-якого
контролера, включеного в систему і який виконує роль координатора. До них
відносять такі типи ДК:
1. Програмні контролери жорсткого управління. Вони керують рухом по одній
з декількох заздалегідь заданих тимчасових програм, закладених в
контролерах. Всі ввімкнуті в систему дорожні контролери підключені до
магістрального каналу зв'язку. Програма і момент її включення вибираються по
команді одного з контролерів або керуючого пункту.
2. Контролери безпосереднього підпорядкування жорсткого і адаптивного
управління. Кожен з них має окремий канал зв'язку з управляючим пунктом
(УП). Момент включення та тривалість сигналів залежать від команд, що
надходять з УП за вказаними каналами зв'язку. У свою чергу кожен контролер
тими ж каналами інформує УП про режим функціонування та справність свого
обладнання. Контролери адаптивного управління мають можливість корекції
управляючих впливів УП. Кожен такий контролер має тільки одну закладену в
нього програму, що виконує роль резервної. Вона реалізується при порушенні
зв'язку з УП, коли контролер тимчасово переходить на режим локального
управління.
3. Контролери для перемикання символів керованих дорожніх знаків і
покажчиків рекомендованої швидкості. Такі контролери, як правило,
застосовується в рамках АСУД, тому відносяться до класу системних.

Конструктивні схеми контролерів
Усі ДК, що знаходяться в експлуатації, можна розділити на дві
конструктивні групи: контролери, що забезпечують тільки пофазне
управління (тривалість дозволяють сигналів для всіх напрямків даної
фази однакові);
контролери, які мають можливість забезпечувати, окрім пофазного,
управління за окремими напрямами перехрестя. Останні отримують
найбільше поширення, оскільки збільшують гнучкість, а отже і
ефективність управління.
Виходячи з призначення ДК основними його пристроями є: блок
управління (програмно-логічний пристрій) і силова частина
(виконавчий пристрій).
Блок управління призначений для формування тривалості основних і
проміжних тактів регулювання, силова частина - для перемикання
сигналів світлофорів.
Так як на перехресті одночасно можуть бути включені кілька десятків
ламп, силова частина контролера комутує струми великої величини.
Робота блоку управління заснована на слабкострумових пристроях, що
діють при напрузі 5-12 В. Тому в будь-якому контролері блок
управління і силова частина представляють окремі його частини.
Причому силова частина працює за командами блоку управління.

За конструктивною ознакою реалізації вказаних блоків ДК можуть бути виконані на
базі електромеханічних, електронно-релейних або повністю електронних схем.
Останні виготовляють на дискретних елементах (потенційно-імпульсні схеми)
або на інтегральних мікросхемах, а сучасні – на базі мікроконтролерів.
Історія розвитку вітчизняних дорожніх контролерів починається із застосування
крокових двигунів, до контактів якого були приєднані лампові світлофори.
Для локального управління на перехрестях ставлять електромеханічні ДК, у яких
програма перемикання реалізована у вигляді профільних кулачків, крокових
двигунів або групи реле часу. Однак набір дисків в одному контролері забезпечує
керування світлофором на перехресті тільки по одній заздалегідь складеній
програмі.
В 70- х роках ХХ століття на зміну крокових двигунів прийшли релейні дорожні
контролери. На території колишнього СРСР було встановлено безліч релейних
уніфікованих контролерів УК-2, які й понині, хоча вже давно незаконно,
працюють на перехрестях. УК-2 нічого не контролюють, а тільки перемикають
ланцюги навантаження світлофорних ламп. Перегорання червоних ламп
світлофорів, несанкціоноване світіння зелених світлофорних ламп ніяк не
реєструється контролером.

Технологічним кроком розвитку середини 80 - х років стало
впровадження дорожніх контролерів на напівпровідникових
елементах. З'явилася серія дорожніх контролерів ДКМ. ДКМ це
дійсно дорожні контролери, які реагують на позаштатні ситуації на
світлофорних об'єктах. ДКМ для свого часу вважався надійним і
технологічно розвиненим дорожнім контролером. ДКМ уже вміє
працювати
з
детекторами
транспорту
(індуктивними,
ультразвуковими) і взаємодіють із центром керування (ЦУП) по
провідних каналах зв'язку. ЦУП і дорожні контролери ДКМ
утворювали агрегатну систему керування дорожнього руху АСУДР.

Дорожні контролери системні ДКЛ, ДКМ і ДКСТ-16С-00.

Електронна система контролера - це електронний вузол, блок або
прилад, який виконує обробку вхідних сигналів і формує видачу
вихідних керуючих сигналів на світлофор
В якості вхідних або вихідних сигналів при цьому можуть
використовуватися аналогові або цифрові сигнали від датчиків
дорожнього руху, одиночні дискретні сигнали або цифрові коди з
табло пішохода, послідовності цифрових кодів з дистанційного
пульта поста ДАІ. Залежно від виду сигналу використовуються
відповідні схеми перетворення та узгодження вхідних сигналів, тому
що вхідні пристрої працюють при малих електричних струмах.
У блоці управління формується тимчасова програма управління
перехрестям з допомогою вказівника часу, що дозволяє заздалегідь
встановити тривалість сигналів в різних фазах руху. Такти
переключаються або відповідно до програми блоку управління, або
при подачі сигналу від керуючого пункту, або від зовнішніх
пристроїв, наприклад від виносного пункту управління (ВПУ).
Підключення до блоку управління детекторів транспорту дозволяє
продовжити дію дозволяють сигналів, якщо не виявлений розрив в
транспортному потоці у напрямку, де включений зелений сигнал.
Перемикання сигналів блоком ПЛП може відбутися і за запитом
пішохода з допомогою табло виклику пішоходом (ТВП).
Таким чином, будь-яка система жорсткої логіки є спеціалізована
електронна система, розроблена і налаштована на вирішення
однієї або декількох заздалегідь відомих задач.

Перевагою систем жорсткої логіки є їх висока швидкодія, так як такі системи
ніколи не мають апаратної надмірності, а швидкість виконання
алгоритмів визначається в ній тільки швидкодією окремих логічних
елементів.
Найбільшим недоліком цифрової системи на жорсткій логіці є той факт, що
при зміні умов завдання схему потрібно проектувати і виготовляти
заново.
Управління світлофорним об'єктом відбувається автоматично. Однак
нерідко виникає необхідність у ручному управлінні перехрестям
(спецрежими, налагодження контролера). Для цього існує пульт
управління, який може бути вбудованим або виносним.
Наступним технологічним кроком розвитку систем світлофорного
регулювання став перехід на мікросхеми логіки й далі на мікропроцесорні
системи. Якщо простежити тенденції розвитку мікропроцесорів, то явно
відслідковується наближення їх функціональності й розмірів до
можливостей комп'ютерів.

Мікропроцесорні системи (МПС)
Основні типи мікропроцесорних систем:
- Мікроконтролери - найбільш простий тип мікропроцесорних систем.
Вони представляють собою універсальні пристрої, які завжди
використовуються не самі по собі, а в складі більш складних
пристроїв, у тому числі і контролерів. Системна шина
мікроконтролера прихована від користувача усередині мікросхеми.
Можливості підключення зовнішніх пристроїв до мікроконтролера
обмежені. Пристрої на МК звичайно призначаються для вирішення
одного завдання;
- Контролери - керуючі мікропроцесорні системи, виконані у вигляді
окремих модулів, які створюються, як правило, для вирішення однієї
або групи близьких задач. Вони зазвичай не мають можливостей
підключення додаткових вузлів або пристроїв, наприклад, великої
пам'яті, засобів вводу-виводу. Їх системна шина найчастіше
недоступна користувачеві. Структура контролера проста і
оптимізована під максимальну швидкодію. У більшості випадків їх
програми зберігаються в постійній пам'яті і не змінюються.
Конструктивно контролери виконуються на одній платі. Контролери
потрібні практично у всіх пристроях, які оточують нас;

-

-

Мікрокомп'ютери
більш
потужні
мікропроцесорні системи з розвиненими
засобами
сполучення
з
зовнішніми
пристроями. Мікрокомп'ютери відрізняються
від контролерів більш відкритою структурою,
вони допускають підключення до системної
шини декількох додаткових пристроїв.
Виробляються мікрокомп'ютери в каркасі,
корпусі з роз'ємами системної шини,
доступними користувачеві. Мікрокомп'ютери
розраховані на широке коло завдань, але на
відміну від контролерів, до кожної нової
задачі його не треба пристосовувати заново
Мікропроцесорні
системи
(МПС)
–
спеціалізовані
програмно-керовані
електронні схеми, призначені для обробки
цифрової інформації, управління процесом
цієї обробки, а також управління роботою
пристроїв, що входять в мікропроцесорну
систему. Зазвичай МПС розробляються для
серійних конкретних технічних засобів
(автомобілі, стільникові телефони і т. п.).

МПС

До складу МПС входять такі
взаємопов'язані електронні пристрої:
• один або кілька мікроконтолерів (МК),
призначених для обробки інформації і
управління;
• пам'ять - для зберігання програм і
даних,
• пристрої
вводу-виводу
для
передачі та перетворення інформації
від
периферійних
пристроїв
до
мікропроцесора і назад;
• а також ряд інших пристроїв,
призначених
для
зв'язку
МК
і
«зовнішнього світу», націлених на
виконання чітко визначених функцій.
Центральним пристроєм будь-якої
мікропроцесорної системи (МПС) є Загальновідомо, що рівень автомобілізації
мікроконтолер – спеціалізований населення постійно росте. Це накладає
мікропроцесор, що забезпечує
додаткові вимоги на системи регулювання
керівництво спільною роботою всіх транспортних потоків. На перший план
внутрішніх пристроїв МПС та
виходять технології системного підходу допоміжних пристроїв.
побудови автоматизованих систем керування
дорожнього руху (АСУД), а в мегаполісах
технології адаптивного керування (керування

• Відносно дорожніх контролерів для території України діє ДСТУ 41572003 "Засоби технічні периферійні автоматизованих систем
керування дорожнім Рухом. Типи, загальні вимоги та вимоги
безпеки.“. Загальні вимоги держстандарту до конструкцій
контролерів:
- Відкритість (уніфікація) - використання загальнодоступних
стандартизованих модулів, що забезпечує можливість модернізації й
об'єднання в систему більш високого рівня;
- Функціональна повнота для реалізації заявлених властивостей;
- Надійність (живучість, завадостійкість) - здатність системи
виконувати необхідні функції в нормальних умовах функціонування й
в умовах впливу дестабілізуючих факторів (напруга, температура,
вібрація, вологість і т.д.);
- Адаптованість - можливість настроювання при зміні конфігурації
системи (зміна кількості світлофорів, типу каналу зв'язки із ЦУПОМ,
комплекту детекторів, що підключаються, транспорту та ін.) ;
- Модульність побудови – можливість приєднання до базової
конструкції додаткових функціональних модулів інформаційних
каналів для підключення детекторів транспорту (ультразвукових,
індуктивних, відео і т.д.), які є "очима й вухами" АСУДА. і мати
резерви обчислювальних можливостей.

Контролери серій ДКСМ і ДКСМА
Сучасні ДК мають відкриту архітектуру, резервні
інформаційні канали, дозволить гнучко
настроюватися на мінливі умови використання.
Промислові РС - платформи сучасних контролерів
мають декілька резервних каналів зв'язку: USB,
LAN, ІSA, PCІ і т.д. Це дає додаткові переваги
впровадження дорожніх контролерів на РС.
Конструктивно контролери серій ДКСМ і ДКСМА
мають стандартний електронний блок, у якому
розміщаються субблоки. Контролери ДКС- ДН
мають оригінальний блок, що дозволяє
забезпечити мінімальні габарити.
Технічні й конструктивні розв'язки дозволяють у
контролерах серії ДКС- ДН досягати оптимального
співвідношення ціна-якість.
Для всіх контролерів, що випускаються, характерно:
- використання друкованих плат класу точності 5 із
захисним покриттям і маркуванням елементів,
виконаним методом сіткографії,
- застосування технології поверхневого монтажу.

4 Типи автоматизованих систем управління ДР
•
•
•
•

a.
b.
c.
•

Сучасні АСУ ДР за призначенням умовно поділяють на:
1.Магістральні АСУ координованого управління (КУ):
2.Загальноміські АСУД (ЗАСУД):
Магістральні АСУ координованого управління залежно від
централізації керування у свою чергу поділяють на:
безцентрові АСУ КУ;
централізовані АСУ КУ;
централізовані інтелектуальні АСУ.
Загальноміські ЗАСУД залежно від рівня функціональної
складності поділяють на спрощені ЗАСУД та інтелектуальні

Магістральні АСУ координованого управління
•

•

•

Безцентрові АСУ КУ характеризуються тим, що для них відсутня
необхідність створення центру управління. Вони виконуються у двох
модифікаціях. За однією з них синхронізацію роботи контролерів реалізує
один з них, що є головним. Цей контролер, так званий «координатор»,
пов'язаний лінією зв'язку з кожним з інших контролерів, причому ця лінія
може бути або однієї для всіх і до неї підключаються паралельно інші
контролери, (така система називається багатоточковою або
паралельною), або до кожного контролеру прокладена своя лінія зв'язку
(система точка - точка або радіальна).
Централізовані АСУ КУ характеризуються наявністю центру управління,
пов'язаного з контролерами радіальними лініями зв'язку. Як правило,
централізовані АСУ КУ характеризуються можливістю здійснювати
багатопрограмне КУ з перемиканням програм за часом доби.
Централізовані інтелектуальні АСУ КУ характеризуються тим, що в їх
складі на даній дорожній мережі з'являються встановлені детектори
транспорту, інформація від яких передається по лініях зв'язку в центр
управління, в якому встановлюється персональна ЕОМ (далі ПЕОМ), яка
має можливість змінювати плани координації в залежності від ситуації на
перехрестях, транспортної ситуації на магістралі.

Загальноміські АСУД
• Загальноміські
спрощені
АСУД
характеризуються
підключенням до центру управління не тільки однієї магістралі, на
якій реалізується КУ, а всіх магістралей з КУ. Крім того, подібні
системи мають у своєму складі так званий контур
диспетчерського управління, що включає в себе підсистему
телевізійного нагляду за рухом, підсистему відображення
інформації про дорожню обстановку і засоби безпосереднього
диспетчерського управління світлофорною сигналізацією та
керованими знаками диспетчерським персоналом центру
управління.
• Інтелектуальні ЗАСУД включають в себе потужні керуючі
обчислювальні комплекси, розташовані в центрі керування рухом і
мережу динамічних інформаційних табло, розташованих у
стратегічних точках дорожньої мережі. Такі системи здійснюють
безперервний автоматичний моніторинг транспортних потоків в
дорожній мережі і на основі зібраної інформації не тільки
дозволяють УВК здійснювати автоматичне адаптивне управління
дорожнім рухом, але і забезпечують учасників руху за допомогою
дорожніх інформаційних табло інформацією про транспортну
обстановку і тим самим дозволяють перерозподіляти транспортні
потоки по мережі.

Інтелектуальні ЗАСУД
• Інтелектуальні ЗАСУД дозволяють управляти дорожнім рухом
на міських магістралях безперервного руху в комплексі з
мережевим координованим світлофорним. Завдання такої
системи полягає в роботі в трьох напрямках:
• У першому з них - це координоване управління роботою виїздів
на дорогу безперервного руху з метою забезпечення резерву
пропускної здатності на ній, тобто забезпечення цієї самої
безперервності.
• Другий напрямок - це управління з'їздами на магістралі
звичайного типу. Якщо на них в точках з'їздів існує затор,
завдання системи - обмежити з'їзд, з тим,щоб черга на ньому не
почала блокувати магістраль безперервного руху.
• Третій напрям - це автоматичне виявлення ДТП або затору на
магістралі й забезпечення диспетчера інформацією про те, що
трапилося.

Покоління АСУД

• Покоління 1. ТСКУ (телемеханічні системи координованого управління) системи, у яких розрахунок керуючих параметрів і введення їх в АСУДР
виконуються вручну. Ці системи дозволяли зберігати інформацію по трьох
наборах параметрів регулювання, названих планами координації (ПК).
•
•

•

ПК відрізнялися один від одного тривалістю циклів, тривалістю фаз і значеннями зрушень на
перехрестях. Інші параметри регулювання задавалися жорстко і не підлягали змінам з пульта
управління системи
Методи вибору раціонального циклу регулювання, як і методи розрахунку тривалостей фаз, ще
не були розроблені. Розрахунок ПК для кожного значення циклу виконувався вручну
графоаналітичним методом, тобто шляхом викреслювання схеми і ручного підбору керуючих
параметрів.
Дорожні контролери були виконані на базі електромеханічних конструкцій та електроннорелейних схем

• Графоаналітичний метод не дозволяв
будувати ПК для мереж немагістральної
конфігурації і не враховував інтенсивностей
транспортних потоків, використовуючи тільки
інформацію про часи проїзду.

•

•

•

•

•

Досвід показав, що в тижневому циклі регулювання слід використовувати
не менше 6 ПК, а з урахуванням зміни швидкостей при зміні погодних умов
- 12 або навіть 18.Розрахунок такої бібліотеки ПК передбачає
використання інформації про інтенсивність транспортних потоків і на етапі
початкового впровадження ТСКУ був практично неможливий
1958 року були розроблені та програмно реалізовані ряд алгоритмів
наближеного, а потім і точного розрахунку керуючих параметрів на
окремих перехрестях (Роботи Вебстера, Хьюелла, Грехема і Чена, Дрю,
Інос і Хамад, Хейт та інших).
В 1952 році в Денвері встановили перший аналоговий контролер, який
дозволив об'єднати кілька розрізнених перехресть у єдину керовану
мережу й перемикати заздалегідь розраховані плани координації залежно
від часу доби й днів тижня.
Подібні системи активно використовували параметр зсуву, включаючи
зелений не відразу на всіх перехрестях, а зі зсувом, що залежать від
відстані між перехрестями й параметрів транспорту ("зелена хвиля").
Спеціально навчений інженер розраховував і малював на папірці схеми
координації, які потім закладалися в контролери. Система виявилася
настільки простою і надійною, що активно використовується дотепер у
містах, не обтяжених зайвим трафіком.
В 1960 році в Торонто для керування світлофорами встановили перший
"справжній" комп'ютер - агрегат ІBM 650 з барабанною пам'яттю на 2000
машинних слів. Це був колосальний прорив у технологіях керування
дорожнім рухом! Через три роки під централізованим керуванням
перебували більш 20 перехресть, а до 1973 року комп'ютер управляв уже
885 перехрестями!

Покоління 2. Розрахунок керуючих параметрів
автоматизований, введення їх в АСУДР виконуються
вручну.

На початку 70-х років відбулася подія, що призвела до революційних змін у
технології управління світлофорної сигналізацією - у Великобританії групою
співробітників TRRL (Transport and Road Recearch Laboratory) під
керівництвом Д.Робертсона був розроблений і програмно реалізовано метод
розрахунку ПК TRANSYT, що дозволяє будувати ПК для транспортних мереж
довільної конфігурації і використовує інформацію про інтенсивність
транспортних потоків та взаємозв'язки між потоками на сусідніх перехрестях.
Протягом 70-х років йшов процес уточнення цього методу і розширення його
можливостей. Говорячи про ефективність цих АСКДР, можна навести такі
цифри: впровадження повної бібліотеки ПК на 224 перехрестях в 1993 році в
Далласі, де до цих пір стоїть система 2-го покоління, дозволив знизити
затримки транспорту на 43%, зупинки на 34%, економія пального склала 5%.
При загальних витратах на проведення обстеження, розрахунок і
впровадження ПК 6 млн. $ річна економія склала 24 млн. $.
Досвід робіт з розрахунком ПК показав, що для отримання вихідних даних
необхідно проводити трудомістке обстеження транспортних потоків (У
Далласі для збору даних та перевірки якості ПК довелося провести понад
2000 виїздів на перехрестя). Це стимулювало проведення робіт з
автоматизації обстеження і створення різного типу датчиків транспортних
потоків. У свою чергу, наявність датчиків призвело до подальшого розвитку
алгоритмів МГР і створило передумови для появи систем 3-го і 4-го поколінь.
Завдання - http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024/chapter6.htm

Покоління 3. Розрахунок керуючих параметрів і
введення їх в АСУДР автоматизовані.

Наявність надійних датчиків і досвід їх експлуатації при зборі вихідних даних для
розрахунку ПК природним чином підштовхнули до ідеї включення цього
розрахунку в контур управління, що і було реалізовано в системах 3-го
покоління. Технолог, таким чином, був звільнений від необхідності збору,
обробки і введення даних в програму TRANSYT.
В проекті АСУД для Вашингтона, яка включала 113 перехресть, було задіяно 512
детекторів транспорту на основі індуктивної петлі. Комп'ютер одержав
можливість не тільки наосліп перемикати плани координації, але й одержувати
інформацію про транспортні черги на перехрестях
Слід зазначити, що перехід до 3-го покоління стався плавно, шляхом включення у
вже існуючі системи спеціальної підсистеми автоматичного розрахунку ПК
поряд із системою їх ручного введення.
Важливою особливістю цієї системи є також її децентралізація, що призводить до
підвищення надійності функціонування, і використання гнучких алгоритмів
управління як у режимах магістрального керування, так і на рівні формування
районів регулювання.
Проте використання заздалегідь розрахованих ПК не дозволяло оперативно
реагувати на випадкові зміни характеристик транспортних потоків. При низьких
і середніх интенсивностях руху випадкові сплески інтенсивностей не
призводили до серйозних наслідків, але при завантаженні транспортної
мережі, що наближається до 90%, кожен випадковий сплеск міг призвести до
затору. Ця проблема могла бути і була вирішена тільки шляхом управління в
реальному часі

Покоління 4. Управління в реальному часі.
В 70- х бюро TRRL розробило й впровадило на вулицях Глазго систему
SCOOT (Splіt, Cycle and Offset Optіmіzatіon Technіque - Секция
регулирования, Цикла и Коррекции методом Оптимизации)), яка
дозволяла "гратися" параметрами циклу світлофорного регулювання в
певних границях залежно від інформації транспортних детекторів, що
вимірюють наявність і довжину черг на світлофорах. http://www.scootutc.com/TrafficManagement.php
SCOOT сполучала переваги фіксованих планів координації для мережі й
адаптивного керування, коли "розумний" світлофор сам "підрулює"
циклом і тривалістю зелених сигналів
Система вимагає децентралізації роботи системи та передачі низки
функцій прийняття рішення на рівень керуючого пристрою
(контролера) на перехресті
Встановлення такої системи в Торонто дозволила знизити затримки
транспорту порівняно з системою 3-го покоління на 17%, зупинки на
22%, економія пального становить 6%, кількість шкідливих викидів
скоротилося на 5%
Австралійська система SCATS (Sydney Coordіnated Adaptіve Traffіc
System) стала основним конкурентом британців і також широко
впроваджується в усьому світі. Як і SCOOT, SCATS відноситься до
систем, "чутливих" до трафіка (traffіc responsіve).
http://www.scats.com.au/

SCOOT, SCATS, OPAC
Одночасно розвивались і повністю адаптивні
(traffic adaptive)алгоритми управління,
розроблені Арізонським університетом OPAC (Optimized Policies for Adaptive Control)
и RHODES
А що ж було у нас?

В середині 70-х років в СРСР були створені перші АСКДР на базі
ЕОМ (система "СТАРТ" в Москві, система "Місто", розроблена СКБ
"Промавтоматика" і впроваджена спочатку в Алма-Аті, а потім у
ряді інших міст СРСР), які, як і закордонні аналоги, дозволяли
використовувати при управлінні велику кількість ПК.
На відміну від ТСКК, в них можна було використовувати будь-які
значення тривалості циклів, тривалості фаз і зсувів, оперативно
змінювати послідовність фаз на перехресті, але як і раніше,
залишалося неможливим оперативна зміна розподілу напрямків
по фазах і структури проміжних тактів. Ці АСКДР можна було б
віднести до другого покоління, якщо б розрахунок ПК був
автоматизований.
Покупка
ліцензійної
версії
TRANSYTа
у
країні
здалася
нераціональною, а до розробки вітчизняного аналога цієї програми
приступили лише в середині 80-х років, коли значно зросла
інтенсивність транспортних потоків. Дві нелегальні версії
TRANSYTа потрапили до СРСР на початку 80-х років.

Система «СТАРТ»,
забезпечувала виконання таких основних функцій:
• автоматичне координоване управління світлофорними об'єктами, що
забезпечує узгоджену роботу світлофорів на суміжних перехрестях.
При цьому за допомогою відповідних математичних моделей
виконується багатокритеріальна оптимізація на мережі вулиць.
Переключення програм координації здійснюється за розкладом (за
часом доби і днями тижня з урахуванням сезону), або адаптивно (за
параметрами транспортних потоків);
•

оперативне диспетчерське
екстремальних ситуаціях;

•

телевізійний нагляд за транспортною ситуацією
напружених вузлах дорожньо-вуличної мережі;

•

автоматичний моніторинг транспортних потоків (збір та аналіз даних
про інтенсивність, швидкості руху, зайнятості та склад потоку від
різних детекторів транспорту);

•

управління

рухом

транспорту
у

в

найбільш

• автоматичне і оперативне диспетчерське управління рухом
транспорту на швидкісних магістралях міста, у тому числі:

•

автоматичне координоване управління в'їздами та виїздами з
метою забезпечення безперервного руху в основному напрямку,

• автоматичне виявлення заторів та ДТП,

•

управління рухом у тунелях;

•

автоматизоване інформування учасників руху за допомогою
динамічних інформаційних табло і керованих дорожніх знаків про
дорожньо-транспортної ситуації, у тому числі про ускладненні
дорожньо-транспортної ситуації (ДТП, затори, дорожні роботи,
проходження колон збиральної техніки) по ходу руху;

• тимчасові зміни в організації дорожнього руху при проведенні
масових заходів, операцій правоохоронних органів і т. п.;
• обмеження швидкості руху, в тому числі по метеорологічних
причинах;
•

контроль та діагностика периферійного обладнання та каналів
зв'язку.

Схема АСУДР з єдиним центром керування
ПТК ЦУ АСУД м.Мінська
створений на базі серійних
ПЭВМ, сумісних з ІBM PC.
До складу ПТК ЦУ АСУД входять:
_ автоматизоване робоче місце
(АРМ)диспетчера -1;
_ автоматизоване робоче місце
технолога -1;
_ резервне АРМ -1;
_ модуль зв'язку -1;
_ резервний модуль зв'язку -1;
_ локальна мережа типу Ethernet;
_ екран колективного
користування на базі XGA
проектора SHARP VR 520 -1;
_ контролер зонального центру
(КЗЦ)-3;

Організація системи АСУДР
У системі можна виділити три рівні:
• Загальноміський центр системи;
• Зональні центри управління рухом;
• Периферійне обладнання об'єктів.
Така організація системи обумовлена:
• прийнятою стратегією автоматизації управління;
• необхідністю мінімізації сумарної протяжності каналів
зв'язку, а також існуючими обмеженнями на довжину
ліній зв'язку між зональним центром і дорожнім контролером (20 км);
• міркуваннями забезпечення підвищеної надійності:
1. відмова окремого об'єкта або каналу зв'язку не позначається на працездатності
інших об'єктів,
2. відмова одного зонального центру не позначається на працездатності інших
зональних центрів,
3. відмова загальноміського центру або мережі передачі даних між центрами
призводить лише до часткового скорочення функціональності за рахунок передачі
управління на зональний рівень;
• потребою в поступовому нарощуванню можливості системи, як у функціональному
відношенні, так і за кількістю зон (об'єктів управління).Створення черговий зони
звичайно синхронізується за часом з будівництвом або реконструкції великій
магістралі, при цьому спочатку зональний центр може працювати автономно,
виконуючи частину основних функцій системи.

Склад системи
До складу комплексу технічних засобів (КТЗ) Загальноміського центру
управління входять:
• Центральний сервер бази даних системи, реалізований на кластері
Sun Ultra Е3000 компанії Sun Microsystems. Він функціонує під
управлінням відноситься до сімейства Unix операційної системи (ОС)
Sun Solaris і системи управління базами даних (СКБД) Informix Dynamic
Server.
• Сервери додатків, що реалізують основні алгоритми управління
(сервери Sun Ultra Е450 з ОС Solaris);
• Робочі станції персоналу системи - комп'ютери з архітектурою Wintel
(Intel / Microsoft Windows);
• Центральне обладнання підсистеми телевізійного нагляду
• Колективні засоби відображення на базі відеостін компанії Synelec і
телевізійних поліекранів;
• Мережеве (Ethernet 10/100Base-T) і комунікаційне обладнання.
Все обладнання загальноміського центру розміщено у двох залах: у залі
обчислювального комплексу і диспетчерському залі. Планування
диспетчерського залу виконано з урахуванням розбиття всієї території
міста на сім зон оперативного управління (секторів):

Зональні центри
Конфігурація зонального центру управління (ЗЦ) є змінною і залежить від
покладених на них функцій. До складу КТЗ ЗЦ входять:
• Зональний майстер-контролер на базі високонадійного (MTBF - 200000
годин) промислового контролера Motorola MVME 172, що працює під
управлінням операційної системи реального часу. Залежно від
конфігурації забезпечується управління до 144 об'єктами, віддаленими на
відстань до 20 км;
• Робоче місце оператора руху (може бути суміщене),
• Мережеве і комунікаційне обладнання.
В окремих ЗЦ також встановлюється обладнання підсистем
телевізійного нагляду та інформування учасників руху.
Зональний центр працює, як правило, в автоматичному режимі,
диспетчерське керування здійснюється за необхідності.
Для організації обміну інформацією між загальноміським та зональними
центрами використовується волоконно-оптична мережа. По ній
здійснюється транспортування як трафіку TCP / IP, так і значних обсягів
відеоінформації, що надходить від устаткування підсистеми телевізійного
нагляду за рухом.

Зональний міні центр
Зональний міні центр (ЗМЦН) являє собою ДК, призначений для
забезпечення координованого керування групою дорожніх контролерів,
що підключаються по радіальних каналах зв'язку на окремих магістралях
або мікрорайонах. Виконувані функції:
ЗМЦН забезпечує керування дорожніми контролерами від 8 до 16 по 1 з
тимчасових програм, що задаються внутрішнім таймером реального часу
залежно від часу доби, дня тижня. Максимальне число програм
координації - 8.
Програми керування ЗМЦН забезпечують режими перемикання фаз,
"Жовте миготіння", "Відключення світлофорів", режим "Зеленої хвилі".
ЗМЦН забезпечує збереження показань таймера при короткочасному
проваллі сіткової напруги.
ЗМЦН забезпечує підключення пульта інженерного ПІ-01,
за допомогою якого здійснюється візуальний контроль стану
ЗМЦН, ручне керування ЗМЦН, установка таймера реального
часу, ряд сервісних функцій для зручного запуску ЗМЦН на
перехресті, перевірку його працездатності. Підключення ПІ-01
здійснюється по інтерфейсу RS485.
ЗМЦН забезпечує підключення імітатора центру ИЦ-01 для
перевірки роботи із ДК.
Обмін інформацією із ДК здійснюється по алгоритму обміну, прийнятому в
АС- УД, тип - виділена пара в кабелі міської телефонної мережі, або
спеціально прокладений кабель; довжина лінії зв'язку - до 15 км.

Периферійне обладнання
..

До контролерів зонального центру КЗЦ
Дорожній
контролер (ДК)

ДК

ДК

ДК

Світлофори

Світлофори

Світлофори

Світлофори

Керований
інформаційно –
дорожній знак

Детектори
транспорту

Детектори
транспорту

Табло
пішохода

Склад периферійного об'єкту

До складу периферійного об'єкта на окремому перехресті можуть входити:
• Системний дорожній контролер;
• Світлофори, в тому числі світлодіодні;
• Багатосмугові детектори транспорту, що вимірюють обсяг руху, швидкість,
зайнятість і склад потоку (в даний час використовуються радіолокаційні і
відеодетектори, що не вимагають при установці розриття дорожнього
полотна);
• Керовані і стаціонарні передавальні телевізійні камери
• Динамічні інформаційні табло;
• Керовані дорожні знаки та покажчики швидкості;
• Відповідна приймально-передавальна апаратура.
Підключення до зональних центрів периферійного устаткування підсистеми
світлофорного регулювання здійснюється за наявними виділеними
лініями. При цьому обмін даними з наявним парком дорожніх контролерів
ведеться по спеціалізованому синхронного протоколу (інформація
надходить паралельно по всіх каналах зі швидкістю 100 біт/с). У підсистемі
інформування учасників руху контролери динамічних табло (виробництва
французької компанії SES) працюють через звичайні модеми для каналів
тональної частоти. Передача телевізійного сигналу від камер на
Зональний центр ведеться в аналоговому вигляді по волоконно-оптичних
каналах або, при незначній відстані від ЗЦ, по коаксіальному кабелю

Прикладне програмне забезпечення
(ПЗ) включає в себе ряд серверних і клієнтських компонент,
взаємодіючих між собою як через базу даних, так і безпосередньо
по мережі TCP / IP з використанням механізму sockets. Поряд з
виконанням основних функцій системи ПЗ дозволяє:
1. Реалізувати координоване управління світлофорними об'єктами
за програмами координації, розрахованим з іcпользованіем
відомих математичних моделей Transyt-7F Release 9 (University of
Florida) і TSIS (ITT Industries);
2. Задавати програму координації та спеціальні режими управління
(жовте мигання, локальний режим, відключення світлофорів) на
окремих об'єктах і в районі в цілому по команді оператора;
3. Відпрацьовувати процедуру плавного перехідного періоду при
зміні програми координації і при введенні об'єктів в координацію
після завершення спеціальних режимів;
4. Вмикати і вимикати «зелені вулиці» для проїзду спеціального
транспорту по запитах з виносних пультів і по команді оператора;

5. Відображати в реальному масштабі часу на карті-схемі району
режим роботи об'єктів (координований, диспетчерський,
локальний, жовте мигання, відключення світлофорів, «зелена
вулиця», несправність);
6. Відображати в реальному часі на загальній карті - схемі ступінь
завантаженості вулично-дорожньої мережі та режими роботи
об'єктів;
7. Відображати в реальному часі схеми перехресть із
зазначенням дозволених і заборонених напрямків руху, а також
загальну схему організації руху та розстановки технічних
засобів;

8. Контролювати стан периферійного обладнання та каналів
зв'язку, здійснювати їх розширену діагностику;
9. Формувати різні графіки, журнали і звіти, в тому числі для
аналізу параметрів транспортних потоків.
Графічний інтерфейс користувача є наочним і простим в освоєнні

Ефективність системи
Застосування АСУДР забезпечує:
• Збільшення ефективності використання дорожньо-вуличної
мережі;
• Зниження затримок транспорту на перехрестях;
• Підвищення швидкості повідомлення та безпеки на дорогах;
• Зниження витрат паливно-мастильних матеріалів;
• Оздоровлення екологічної обстановки;
• Підвищення оперативності управління рухом.

Розрахункові техніко-економічні показники:
• зниження затримок транспорту на 20-25%;
• зменшення часу поїздки на 10-15%;
• зменшення маси викидів CO, CH, NOx та інших шкідливих
речовин на 5-10%;
• зниження споживання пального на 5-15%

Типи конструкцій промислових комп’ютерів:
1) модульний конструктив контролера МІС-2000; б) модульні контролери,
змонтовані на DIN – рейці; в) робоча станція; г) секційна шафа
модульного контролера
2) Високо інтегрований мультимедійний ІВМ РС сумісний панельний комп’ютер
моделі РРС 153

в)
а)

б)
г)

Дорогами України
На трасі Київ - Бориспіль, яка з'єднує столицю з міжнародним аеропортом,
встановили унікальну систему керування рухом на дорозі. Дана система є
єдиною в Україні.
Отже, протягом 18 кілометрів автотраси Київ - Бориспіль 20 відеокамер
тримаються на спеціальних опорах вуличного висвітлення дороги. Кожний
клаптик траси буде під контролем техніки. На обох сторонах
автомагістралі вмонтовані електронні табло, що покликані попереджати
учасників дорожнього руху про можливі пробки, аварійних роботах, що
ведуться, а також про те, які об'їзні шляхи можуть допомогти подолати
пробку. До того ж учасникам руху буде повідомлятися інформація про
основні правила безпечного руху, швидкісних і дистанційних лімітах.
Для контролю стану дорожнього полотна в асфальт вмонтовані так звані
метеостанції. За кілька годин до того, як на дорозі може утворюватися
ожеледь, на табло з'явиться відповідна інформація для учасників трафіку.
Там же будуть висвічуватися дані про опади, що наближаються. У літній
період метеостанції стануть попереджати водіїв про те, де можуть
з'явитися вибої і ями на розпеченому покритті, а для вантажних авто такі
ділянки дороги будуть автоматично закриті, при цьому спеціально для
водіїв вантажівок на табло розмістять інформацію про те, якою дорогою
краще об'їхати проблемні ділянки.
Керування дорожнім рухом в автоматичному режимі Міністерству транспорту
України обійшлося в більш ніж 40 мільйонів гривень.

У рамках будівництва системи керування дорожнім рухом
на київських автодорогах заплановано встановити 205
комплектів інформаційного електронного табло, 93
комплекту пришляхових станцій, 93 камери
відеоспостереження, 333 детектора транспорту, 4
пришляхові метеостанції, 180 км волоконно - оптичної
мережі зв'язку й 6 волоконно - оптичних кілець".
Інформаційна система дозволить на 15-20% підвищити
швидкість повідомлення, на 20-30% зменшить затримки
транспорту, позитивно вплине на екологічну ситуацію в
місті (на 13-18% поменшаться шкідливі викиди в
атмосферу) і на 10-15% знизить аварійність на
автодорогах столиці".

Львів. Згідно із проектом автоматизованої системи
керування дорожнім рухом у місті встановлять 40
світлофорів спочатку на маршрутах між "об'єктами
Євро" (стадіон, аеропорт, залізничний вокзал,
автовокзал, центр), а пізніше збільшать їхню
кількість до 98.
Вінниця. Одеса. Харків

Європейська Асоціація учасників ринку інтелектуальних
транспортних систем ERTICO
Головною метою ERTICO є розробка і різних програм, спрямованих на розвиток
європейських інноваційних технологій в області розвитку дорожньої
інфраструктури, застосування інтелектуальних транспортних систем в цілях
управління дорожнім рухом, підвищення мобільності населення та
вантажів,поліпшення якості життя людей, підвищення безпеки на дорогах і
зниження шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище.
- ADASIS (Advanced Driver Assistant Systems Interface Specification) - використання
точних картографічних даних у засобах навігації для отримання водієм
прогнозу ситуації на дорозі попереду по ходу руху;
- AIDE (Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface) - використання спеціального
електронного обладнання та програмного забезпечення, що дозволяє
концентрувати увагу водія в момент обгону і відключення функцій приладів у
салоні автомобіля,відволікаючих увагу під час здійснення складного маневру;
- ERTRAC (The European Road Transport Research Advisory Council) - програма
координації взаємодії Європейських дослідницьких інститутів в дорожньому і
транспортному комплексі з метою структурування та оптимізації науководослідних робіт в інтересах країн Євросоюзу;
- ESafety Forum - європейська програма з масового впровадження систем активної
і пасивної безпеки, що включає в себе роботи за проектом eCall ("'екстрений
виклик"), створення електронних карт для використання екстреними
службами,вивчення ефективності різних каналів передачі інформації від
автомобіля в диспетчерський центр оператора,

Програми ERTICO
-FeedMAP - забезпечення постійного оновлення електронних карт;
- GST (Global System for Telematics) - створення технологічної платформи для розвитку
співробітництва, необхідного для розвитку масового ринку відкритих телематичних
послуг, в першу чергу тих, що забезпечують збір, передачу обробку інформації для
користувачів - учасників дорожнього руху, швидкої допомоги та служб порятунку;
- HeavyRoute - програма підтримки швидких і безпечних вантажних перевезень;
-IP PReVENT - програма впровадження спеціальних електронних пристроїв (ADAS Advanced Driver Assistance Systems), що дозволяють водієві отримувати превентивну
інформацію про можливі небезпеки по ходу руху і уникати аварійних ситуацій;
- MAPS &amp; ADAS (IP PReVENT) - використання електронних карт для підвищення
безпеки на дорогах;
- SAFESPOT - програма підтримки появи більшої кількості "розумних" машин на
«розумних» дорогах;
- SpeedAlert Forum - інформування водіїв про дотримання встановленого швидкісного
режиму;
- ESP21 (European Security Partnership for the 21st Century) - програма формування
комплексного підходу для забезпечення справедливої, правової, вільної і безпечного
життя в Європі.
- AGILE (Application of Galileo in the Location-Based Service Environment) - програма
забезпечення комерційного використання супутникової системи Galileo;
- CVIS (Cooperative vehicle-infrastructure systems) - програма взаємодії автомобілів і
дорожньої інфраструктури;
- ENITE (European Network on ITS Training &amp; Education) - програма підготовки
фахівців з інтелектуальних транспортних систем;

Програми ERTICO
- EuroRoadS - програма по створенню бази даних про європейську
дорожньої інфраструктури;
- FRAME Forum - програма побудови архітектури для Європейської
інтелектуальної транспортної системи;
- RCI (Road Charging Interoperability) - програма розвитку платних доріг;
- Road Traffic Information Group - програма розвитку інформаційного
супроводу учасників дорожнього руху;
- TMC Forum (Traffic Message Channel) - програма інформування учасників
дорожнього руху про реальну дорожню обстановку за спеціальним
виділеному радіоканалу;
- CONNECT, SIMBA - національні й міжнародні програми з розвитку ринку
інтелектуальних транспортних систем.Включають в себе програми в
Країнах Центральної та Східної Європи, Бразилії, Індії, Китаї, ПАР а з
2008 року - в Росії. Національним координатором проекту SIMBA 2 в
Росії є Професійна Асоціація протидії угонам транспортних засобів.
- Network of National ITS Associations - програма з розвитку міжнародної
мережі Асоціацій Інтелектуальних транспортних систем;
- Програма eCall («Екстрений виклик») - у рамках загальноєвропейської
програми ERTICO виступила з ініціативою щодо обладнання
транспортних засобів спеціальними пристроями для визначення
місцезнаходження транспортного засобу, що потрапив в аварію і
виклику екстрених служб до місця ДТП.

Питання для самопідготовки
1.

Які питання вирішують системні контролери?

2.

Які особливості керування групою перехресть у режимі «зеленої
хвилі»?

3.

Чим відрізняються мікропроцесорні контролери різного рівня
складності?

4.

Які основні принципи покладені у основу стандартизації сучасних
контролерів?

5.

Які функціональні модулі входять до складу електронного
контролера?

6.

У чому відмінність контролерів з «жорсткою» та «гнучкою» логікою?

7.

Які принципи керування закладені у перші конструкції контролерів?

8.

У чому особливості мікропроцесорних контролерів?

9.

Які керуючі параметри використовують при світлофорному
регулюванні руху?

10. Які питання вирішують локальні контролери?

