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ВСТУП 
 

Актуальність. Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком 

охоплює все більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, 

кількість втягуються в сферу дорожнього руху людей. Зростання 

автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення інтенсивності 

руху. Збільшунються транспонртні затримкни, утворятнься черги і затори, що 

викликанє зниженння швидкоснті повідомнлення, невипранвданий перевитнрата 

палива і підвищенне зношуванння вузлів і агрегатнів транспонртних засобів. 

Змінний режим руху, часті зупинки і скупченння автомобнілів на перехренстях є 

причинанми підвищенного забрудннення повітрянного басейну міста продуктнами 

неповнонго згорянння палива. 

Нагальною проблемною багатьонх сучаснинх міст є оптималньне керуванння 

дорожнінм рухом. Зменшенння часу, який витрачанється щоб дістатинся з однієї 

точки міста в іншу, дозволинть поліпшинти роботу міських транспонртних 

сервісінв та життя кожного окремогно мешканцня міста. На даний момент в 

містах дуже мала кількіснть адаптивнних систем керуванння, майже відсутння. А 

передовний досвід розвинунтих країн показує, що це економінчно і технічнно 

дуже вигідно. 

Розробка моделі системи адаптивнного регулювнання дорожньного руху, 

яка дозволинть враховунвати поточну ситуаціню в дорожнінй мережі в режимі 

реальнонго часу є важливоню та актуальнною задачею для поліпшенння 

регулювнання дорожньного руху та зменшенння часу, який витрачанє окрема 

людина кожен день в дорозі викориснтовуючи наземнинй транспонрт. 

Отже, магістенрська кваліфінкаційна робота присвячнена в розв’язанню 

актуальнної науковон-прикладної задачі розробкни моделі системи адаптивнного 

регулювнання дорожньного руху. Ку
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Зв’язок роботи з науковинми програмнами, планами, темами. 

Робота виконувалася на підприємстві КП «Центр Організнації 

Дорожньного Руху». 

Мета і завданння досліджнення. Метою магістенрської роботи є 

поліпшенння пропускнної спроможнності та надійнонсті роботи елементнів систем 

керуванння світлофнорних перехренсть за рахунок розробкни системи 

автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання та схеми керуванння 

на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв. 

Для досягненння поставлненої мети необхіднно розв’язати такі завданння: 
- привестни аналіз алгоритнмів світлофнорного регулювнання, та вимог до 

побудовни систем автоматнизації регулювнання; 

-здійснити техніко-економічне обґрунтування базового модуля 

керуванння; 

-здійснити розрахуннок та вибір елементнної бази для побудовни системи. 

-розробити принципнову, функціоннальну та структунрну схему системи 

автоматнизації трифазнного світлофнорного регулювнання; 

-розробити комплекнс алгоритнмічного та програмнного забезпенчення для 

функціоннування апаратнного комплекнсу; 

-здійснити оптимізнацію роботи світлофнорного перехренстя в залежнонсті 

від інтенсинвності руху транспонрту; 

-здійснити практичнну реалізанцію у вигляді макета. 
Об’єкт досліджнення є процес адаптивнного регулювнання дорожньного 

руху. 
Предметом дослідження є системи автоматизації трьохфазного 

світлофорного регулювнання на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв. 
Методи досліджнення. В магістенрській кваліфінкаційній роботі для 

аналізу і вирішенння поставлнених завдань викориснтані такі методи 
досліджнення: 

– теорія алгоритнмів для написанння та налагоднження програмни роботи 

мікроконнтролера; 

– теорія основнонго алгоритнму програмни апаратнної платфорнми; 

Ку
ксе
нк
о, 
А.

 В
. Р
І-з

71
мп

, 2
01

8



9 
 

– методи теорії автоматничного керуванння для структунрного аналізу 

системи автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання. 

Наукова новизна одержанних результнатів 
Удосконалено підхід до досліджнення адаптивнної системи керуванння 

дорожнінм рухом за критерінєм мінімалньної транспонртної затримкни, який 
дозволянє проводинти лаборатнорні досліджнення систем автоматнизації 
трьохфанзного світлофнорного регулювнання та оператинвно визначанти 
необхіднний час вмиканння дозволянючи сигналінв для заданих умов руху. 

Практичне значенння одержанних у роботі результнатів полягає в тому, 
що на основі теоретинчних положеннь розроблнено програмнні і апаратнні засоби, 
зокрема: 

– розроблені структунрна, функціоннальна та принципнова електринчні 

схеми стенда системи автоматнизації трьохфанзного світлофнорного 

регулювнання; 

– розроблено алгоритнмічне та програмнне забезпенчення для роботи 

системи автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання; 

– розглянуто особливності реалізанції програмнних алгоритнмів та 

оптимізнацію світлофнорного регулювнання дорожньного руху; 

– розроблено макет світлофнорного Х-подібного перехренстя; 

– здійснено експеринментальні досліджнення. 

Достовірність теоретинчних положеннь магістенрської кваліфінкаційної 

роботи підтвернджується точністню поставлнених завдань, доцільнним 

застосунванням декількнох методів під час доведенння науковинх положеннь, 

порівняннням результн атів, отриманних за допомогною розроблнених у роботі 

методів,  з відомимни, порівнянння базовогно варіантну реалізанції із новим 

варіантном, порівнянння економінчності, доцільнності роботи та технічнних 

характенристик. Ку
ксе
нк
о, 
А.

 В
. Р
І-з

71
мп

, 2
01

8



10 
 

1 ЗАГАЛЬНнА ХАРАКТЕнРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІнВ ДО 

ПОБУДОВнИ СИСТЕМИ АВТОМАТнИЗАЦІЇ СВІТЛОФнОРНИХ 

ПЕРЕХРЕнСТЬ 

 
1.1 Історія світлофнорного регулювнання 
Перший світлофнор був встановнлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, 

біля будівлі Британського Парламеннту, задовго до розповснюдження 

автомобнілів. Його винахіднник — Дж. П. Найт (англ. J. P. Knight) — був 

фахівценм із залізнинчних семафорів і його винахід управлянвся вручну і мав  

два семафорнних крила. Підняті горизоннтально, вони означални сигнал «стоп», 

а  опущені   під   кутом   в   45° —   рух  з   обережнністю.   У темний   час 

доби викориснтовувався газовий ліхтар, що обертавнся, за допомогною нього 

відповіндно подавалнися сигнали червоного і зеленого кольорінв. Світлофнор 

викориснтовувався для полегшенння переходну пішоходнів через вулицю, а його 

сигнали призначналися для  гужових  транспортних  засобівн.  На  жаль,  2  

січня 1869 року газовий ліхтар світлофнора вибухнунв та поранив 

поліцейнського, що керував світлофнором. 

Перша автоматнична система світлофнорів з перемикнанням без 

безпосенредньої    участі     людини     була     розроблнена     і     запатеннтована 

в 1910 році Ернстом Сиррінонм (англ. Earnest Sirrineн) з Чикаго. Його  

світлофнор викориснтовував написи «Stop» і «Proceed», але не підсвічнувався. 

Винахідником першого електринчного світлофнора мабуть може 

вважатинся Лестер  Вайр (Lester  Wire)  з Солт-Лейк-Сіті   (штат Юта, США). 

У 1912 році він розробинв (але не запатеннтував) світлофнор з двома круглимни 

електринчними сигналанми (червоного і зеленогно кольорун). 

5 серпня 1914 року в Клівленді (штат Огайо, США) Американська 

світлофнорна компаніня (англ. Americaнn Traffic Signal Companyн) встановнила на 

Перехресті 105-ї вулиці і авеню Евкліда чотири електринчні світлофнори 

констрункції Джеймса Хога (англ. James Hoge). Вони мали червонинй і зелений 

сигнал і при перемикнані видавални звуковинй сигнал. Система управлянлася 
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поліцейським, який сидів у скляній будці на перехренсті. Світлофнори задавални 

правила руху, аналогінчні прийнятним в сучаснінй Америці: поворот направо 

здійснюнвався у будь-який час за відсутнності перешконд, а поворот наліво — на 

зелений сигнал навколо центру перехренстя. 

У 1920 році трибарвнні світлофнори з викориснтанням жовтого сигналу 

були встановнлені в Детройті (штат Мічіган, США) і Нью-Йорку. Авторамни 

винаходнів були поліцейнський Вільям Поттс (англ. William Potts) і Джон Ф. 

Харріс (англ. John F. Harrissн). 

У СРСР перший світлофнор встановнили 15 січня 1930 року в Ленінграді, 

на     перетинні     проспекнтів Невського і Літейного.      Перший      світлофнор  

у Москві з'явився 30 грудня того ж року на розі вулиць Петровка і мосту 

Коваля. 

У зв'язку з історієню світлофнора часто згадуютнь ім'я афроаменриканского 

винахіднника Гаррета  Моргана (англ.   Garrett    Morgan),    що    запатеннтував 

в 1922 році світлофнор оригінанльної констрункції. Існує стійкий міф про 

великий вплив Моргана на розвитонк світлофнорів, вважаєтнься, що його патент 

став основою монополнії Дженеранл Електрінк (General Electriнc) на виробнинцтво 

світлофнорів в США. Але можливо він є лише одним з багатьонх винахіднників 

різноманнітних світлофнорів на початку XX століттня. 

1.1.1 Типи світлофнорів 

Вуличні і дорожні світлофнори. Найпошинреніші світлофнори з сигналанми 

(зазвичай круглимни) трьох кольорінв: червононго, жовтого і зеленогно. Сигнали 

можуть бути розташонвані як вертиканльно (при цьому червонинй сигнал  

завжди розташонвується зверху, а зелений — знизу), так і горизоннтально (при 

цьому червонинй сигнал завжди розташонвується зліва, а зелений — справа). За 

відсутнності інших, спеціалньних світлофнорів вони регулююнть рух всіх видів 

транспонртних засобів і пішоходнів. Іноді сигнали світлофнора доповнюнють 

спеціалньним табло зворотнного відліку часу, який показує скільки часу ще 

горітимне сигнал. Частіше за все табло зворотнного відліку роблять для 

зеленогно сигналу світлофнора, але у ряді випадкінв табло відобранжає і решту 

часу для червононго сигналу. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/1920
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%81&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4._%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4._%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%96&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8)&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1922
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Практично повсюднно червонинй сигнал світлофнора заборонняє рух, 

жовтий заборонняє виїзд на ділянку, що охоронянється світлофнором, але 

допусканє завершенння його проїзду, а зелений — дозволянє рух. Поширенне, але 

не повсюднне викориснтання поєднанння червононго і жовтого сигналінв, що 

позначанє майбутннє включенння зеленогно сигналу. Іноді зелений сигнал 

включаєнться відразу після червононго без проміжнного жовтого, але не 

навпаки. Деталі застосунвання сигналінв розрізнняються залежно від прийнятних 

в тій або іншій країні Правил дорожньного руху. 

Існують світлофнори з двох секцій — червононї і зеленої. Такі світлофнори 

зазвичанй встановнлюються на пунктах, де пропуск автомобнілів проводинться в 

індивіднуальному порядку, наприклнад, на прикорднонних переходнах, при в'їзді 

або виїзді з автостоянки, територнії, що охоронянється тощо. 

Можуть також подаватнися миготлинві сигнали, значенння яких залежитнь 

від місцевонго законоднавства. Автомобнілі, що наближанються до світлофнора з 

миготлинвим зеленим сигналонм, можуть прийнятни заходи до своєчаснного 

гальмування, аби уникнутни виїзду на перехренстя, що охоронянється 

світлофнором, або переходну на забороннений сигнал. Миготлинвий жовтий 

сигнал вимагає понизитни швидкіснть для проїзду перехренстя або означає на 

пішохіднному переходні нерегулньований світлофнор (наприклад, вночі, коли 

регулювнання не потрібнне через низьку інтенсинвність руху). Іноді для цих 

цілей застосонвуються спеціалньні світлофнори, що складаюнться з миготлинвої 

однієї або поперемнінно миготлинвих двох жовтих секцій. 

Стрілки і стрілочнні секції. Додатконво сигнали можуть бути подані у 

вигляді стрілок (контурів стрілокн). Крім того, часто викориснтовуються 

додатконві секції із стрілканми, які регулююнть рух у тому чи іншому напрямі. 

Світлофор із мигаючинм червонинм сигналонм. Червонинй миготлинвий 

сигнал (як правило, на світлофнорах з миготлинвою однією або поперемнінно 

миготлинвими двома червонинми секціямни) викориснтовується для огороджнення Ку
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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перетинів з трамвайнними лініями при наближеннні трамвая, мостів при 

розводцні, ділянок дороги поблизу злітно-посадочних смуг аеропортів при 

зльоті і посадці літаків на небезпенчній висоті. Ці світлофнори аналогінчні тим, 

що викориснтовуються на залізнинчних переїзднах. 

Реверсивний світлофнор. Для регулювнання руху по смугах проїжджної 

частини (особливо там, де можливинй реверсивний рух), застосонвують 

спеціалньні    світлофнори     контролню     смуги     (реверсивні).     Відповіндно 

до Віденської конвенцнії про дорожні знаки і сигнали такі світлофнори можуть 

мати два або три сигнали: 

• червоний Х-подібний сигнал заборонняє рух по смузі; 

• зелена стрілка, направлнена вниз, дозволянє рух; 

• додатковий сигнал у вигляді діагонанльної жовтої стрілки 

інформунє про зміну режиму роботи смуги і вказує напрям, в 

якому її необхіднно покинутни. 

Світлофори для пішоходнів. Такі світлофнори регулююнть рух пішоходнів 

через пішохідний перехідн. Як правило, він має два види сигналінв: що 

дозволянє і заборонняє. Зазвичанй для цієї мети викориснтовують відповіндно 

зелене і червоне світло. Самі сигнали мають різну форму. Найчастніше 

викориснтовують сигнали у вигляді силуету людини: червонинй — що стоїть, 

зелений — що йде. У США червонинй сигнал часто застосонвують у вигляді 

силуету піднятонї долоні (жест «стоп»). Іноді викориснтовують написи «стійте» 

і «йдіть» (у англійснькій мові «stop» і «walk», в інших мовах — аналогінчно). 

На жвавих магістрналях встановнлюють, як правило, світлофнори, що 

автоматнично перемикнаються. Але часто застосонвується і варіант, коли 

світлофнор перемикнається після натисненння спеціалньної кнопки і дозволянє 

перехід протягонм певного часу після цього. 

Сучасні світлофнори для пішоходнів додатконво обладнанли також 

звуковинми сигналанми,призначеними для сліпих пішоходнів, а іноді і табло 

зворотнного відліку часу (вперше з'явились у Франції в 1998 р.). 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%88%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
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При відсутнності пішохіднного світлофнора пішоходни керуютьнся 

сигналанми автомобнільного світлофнора. 

Світлофори для велосипнедистів. Для регулювнання руху велосипедів 

іноді застосонвують спеціалньні світлофнори. Це може бути світлофнор, сигнали 

якого виконанні у формі силуету велосипнеда, або звичайнний трибарвнний 

світлофнор, забезпенчений спеціалньною табличкною. 

Трамвайний світлофнор. Трамвайнні світлофнори призначнені для 

регулювнання руху трамваїнв. Зазвичанй встановнлюються перед ділянканми з 

обмеженною видиміснтю, перед затяжнинми підйоманми, спускамни, на 

в'їзді/виїзді трамвайнних депо, а також перед трамвайнними стрілканми. 

Зазвичай трамвайнні світлофнори мають 2 сигнали: червонинй і зелений. 

Встановнлюються в основнонму або праворунч від трамвайнної колії, або по 

центру над ним вище за контактнний дріт. Основне призначнення трамвайнних 

світлофнорів полягає в тому, щоб сигналінзувати водіям трамваїнв про 

зайнятінсть наступнної за світлофнором частини трамвайнної колії. Дія 

трамвайнних світлофнорів розповснюджується тільки на трамваї. Світлофнори 

такого типу працюютнь в автоматничному режимі. 

Залізничний світлофнор. Залізнинчні світлофнори призначнені для 

регулювнання руху потягів, маневронвих складів, а також регулювнання 

швидкоснті розпускну з сортуванльної гори. Також світлофнори або додатконві 

світловні покажчинки можуть інформунвати машиніснта про маршрут або як- 

небудь конкретнизувати  свідченння.  Залізнинчні  світлофнори  є  як  наземні  так 

і локомотивні (встановлені на пульті керуванння локомотнива). Іноді 

залізнинчний світлофнор помилконво називаюнть семафором. 

Річковий світлофнор. Річкові світлофнори призначнені для регулювнання 

руху річковинх суден. В основнонму викориснтовуються для регулювнання 

проходу суден через шлюзи. Такі світлофнори мають сигнали 2-х барв — 

червононго і зеленогно. 

Розрізняють дальні і ближні річкові світлофнори. Дальні світлофнори 

дозволянють або заборонняють підхід кораблінв до шлюзу. Ближні світлофнори 
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встановлюються безпосенредньо перед і всерединні камери шлюзу на правій 

стороні по ходу руху судна. Вони регулююнть вхід транспонрту всерединну 

шлюзовонї камери і вихід з неї. 

Слід зазначинти, що неробочний річковинй світлофнор (не горить жоден з 

сигналінв) заборонняє рух суден. 

Світлофори у автоспонрті. У автоспонрті світлофнори можуть 

встановнлюватися на маршальнських постах, на виїзді з петлей і на стартовній 

межі. 

Стартовий світлофнор підвішунється над трасою так, щоб він був добре 

видний там, хто стоїть на старті. Розташунвання вогнів: «червоний — 

зеленийн» або «жовтий — зелений — червонинй». Сигнали світлофнора 

дублюютнься з протиленжного боку (щоб всім уболіванльникам і суддям була 

видна процедунра старту). Часто на гоночнонму світлофнорі не один червонинй 

ліхтар, а декількна (на випадок, якщо лампа згоритьн). 

1.2.2 Значення і чергуванння сигналінв 
Світлофори призначнені для почергонвого пропускну учасникнів руху через 

визначенну ділянку вуличнон-дорожньої мережі , а також для позначенння 

небезпенчних ділянок доріг (рис. 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Приклад розташунвання в транспонртних світлофнорів 

Залежно від умов світлофнори застосонвуються для керуванння рухом у 
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визначених напрямкнах чи по окремих смугах даного напрямкну : 

- в місцях, де зустрічаються конфліктуючі транспортні, а також 

транспонртні і пішохіднні потоки (перехрестя, пішохіднні переходни ) ; 

- по смугах , де напрямонк руху може змінювантися на протиленжне ; 

- на залізничних переїздах, розвідних мостах, причалах, поромах, 

перепранва ; 

- при виїздах автомобнілів спецслунжб на дороги з інтенсинвним рухом; 

- для управлінння рухом транспонртних засобів загальнного користунвання. 
- При відсутнності додатконвої секції червонинй немигаюнщий сигнал 

заборонняє рух по всій ширині проїзнонї частини, інші різновинди 

червононго сигналу мають спеціалньне призначнення : 

- контурна чорна стрілка на червононму тлі круглої форми заборонняє рух 

у бік, зазначенну стрілконю ; 

- косою червонинй хрест на чорному тлі квадратнної форми заборонняє в'їзд 

на смугу руху , над якою він розташонваний; 

- червоний силует стоїть людини заборонняє рух пішоходнам; 

- червоний миготлинвий сигнал або два червонинх поперемнінно 

миготлинвих сигнали заборонняють виїжджанти на залізнинчний переїзд, 

розвіднний міст, причал поромнонї перепранви і в інші місця, що 

предстанвляють особливну небезпенку для руху. 

Жовтий немигаюнчий сигнал зобов'язує до зупинки перед стоп-лінією 

всіх водії, за винятконм тих, які вже не могли б зупинитнися з урахуваннням 

вимог безпеки руху, жовтий сигнал, підключнений до червононго, попереднжає 

про негайне вмиканння зеленогно сигналу. Жовтий миготлинвий сигнал не 

заборонняє рух і застосонвується для позначенння перехренсть, що можуть бути 

не поміченні водіями на відстанні, достатнньому для зупинки транспонртного 

засобу. 

Зелений немигаюнчий сигнал при відсутнності яких-небудь додатконвих 

обмеженнь, а також додатконвої секції світлофнора дозволянє рух по всій ширині 

проїзнонї частини у всіх напрямкнах. Зелений миготлинвий сигнал попереднжає 

про кінець дозволянючого такту. 

Різновиди зеленогно сигналу і їх призначнення наступнні: контурнна чорна 
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стрілка на зеленомну тлі круглої форми, а також зелена стрілка на чорному тлі 

круглої форми - дозволянють рух у бік стрілки; зелена стрілка, на чорному тлі 

квадратнної форми спрямовнана вниз, дозволянє рух по смузі , над якою 

розташонваний світлофнор; сигнал у вигляді зеленогно силуету йде людини 

дозволянє рух пішоходнів. 

Зелена стрілка додатконвої секції світлофнора дозволянє рух у бік, що 

вказуєтнься стрілконю, незалежнно від сигналу основнонго світлофнора. При 

цьому червонинй сигнал основнонго світлофнора позбавлняє водіїв, що рухаютьнся 

в бік включенної зеленої стрілки додатконвої секції, переважнного  права 

проїзду. Вимкненна секція заборонняє рух у напрямкну стрілки цій секції навіть 

при включенному зеленомну сигналі основнонго світлофнора. 

Дозволений напрямонк руху для транспонртних засобів залежитнь від 

поєднанння включенних сигналінв верхньонго та нижньогно ряду спеціалньного 

світлофнора (у разі його застосунвання). При вимкненному нижньомну сигналі 

рух забороннено в усіх напрямкнах. 

1.2.3 Критерії введенння світлофнорної сигналінзації 
Введення світлофнорного регулювнання ліквідунє найбільнш небезпенчні 

конфлікнтні точки, що сприяє підвищеннню безпеки руху. Разом з тим поява 

світлофнора на перехренсті, викликанє транспонртні затримкни навіть на головнінй 

дорозі, часом досить значні через характенрною для цієї дороги високої 

інтенсинвності руху та пануючонго в даний час жорстконго програмнного 

регулювнання. Таким чином, введенння світлофнорного регулювнання є не 

завжди виправднаним і залежитнь насампенред від інтенсинвності конфлікнтуючих 

потоків і від числа і тяжкостні ДТП. 
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Таблиця 1.1 - Поєднання критичних інтенсивностей потоків на 

головнінй і другоряндній дорогах, необхіднних для установнки світлофнорів 

 
Перераховані положенння розроблнені з урахуваннням зарубіжнного 

досвіду і специфінки наших умов. Дотриманння цих положеннь у принципні має 

забезпенчити економінчну доцільнність введенння світлофнорне регулювнання. 

1.2.4 Конструкція світлофнорів 
Світлофор складаєнться з окремих секцій, кожна з яких призначнена для 

певного сигналу. Залежно від типу світлофнора секції можуть мати різні 

конструнктивні особливності (форма і розміри сигналу, особливності символу, 
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джерела світла, світлофнільтру і т.д.). Спільнинм для всіх секцій є наявніснть 

оптичнонго пристроню . 

Світлофор складаєнться з секцій, з'єднаних між собою різьбовними 

порожнинстими втулкамни, через які пропущенні дроти. Секція являє собою 

корпус з кришкою і протисоннячних козирконм. У кришці змонтовнано 

оптичнинй пристрінй, що складаєнться з відбиванча, кольоронвого фільтра, 

гумовогно кільця - ущільнюнвача і рухомої склянки з електронлампою. При 

переміщненні склянки нитка лампи встановнлюється у фокусі відбиванча. 

В якості джерел світла застосонвують лампи розжарюнвання загальнного 

та спеціалньного призначнення. Відомі констрункції, де як джерело світла 

викориснтовують випроміннюючі діоди. Основнинм недолікном ламп 

розжарюнвання загальнного призначнення є велика протяжнність нитки, яка 

погано піддаєтнься фокусувнанні, і низька вібростнійкість ламп. Крім того, вони 

мають порівнянно малий термін служби (500-800 г.), обумовлнений 

специфінчним режимом роботи. Підвищенння терміну служби ламп йде 

шляхом застосунвання спеціалньних наповнюнвачів ( криптон ), ускладннення 

технолонгії виготовнлення нитки розжарюнвання, збільшенння числа власникнів 

нитки. 

У деяких констрункціях світлофнорів як джерело світла 

викориснтовуються низьковнольтні галогеннні лампи. Володіюнчи при малих 

розміранх підвищенної питомої світловнидатністю і компактнній ниткою, ці 

лампи добре фокусуюнться. Однак широкогно поширенння вони не отримални 

внасліднок їх порівнянно високу вартістнь і необхіднність застосунвання 

підвищунвальних трансфонрматорів . 

У світлофнорах застосонвуються світлофнільтри-розсіювачі і 

світлофнільтри-лінзи. Перші забезпенчують необхіднне перерознподіл світловного 

потоку в просторні. Для цих цілей на їх внутрішнній стороні формуєтнься 

візеруннчастий, призматничний, ромбічнний малюнок. Констрункція відбиванча 

характенризується двома основнинми внутрішнніми поверхннями: параболноїдних, 

що забезпенчують концентнрацію світловного потоку, і конічнонї (або 
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циліндричної), призначненої для збільшенння глибини відбиванча і тим самим 

зменшенння вигорянння барвникна світлофнільтра. У констрункції сучаснинх 

світлофнорів фокальнну площину відбиванча максиманльно наближанють до 

площини світловного отвору, за якою починаєнться баластонва (неробоча) 

конічна поверхнню. 

1.2.5 Класифікація технічнних засобівн 
Технічні засоби організнації руху за їх призначненням можна розділинти 

на дві великі групи. До першої належатнь технічнні засоби, що безпосенредньо 

впливаюнть на транспонртні і пішохіднні потоки з метою формуванння їх 

необхіднних параметнрів. Це - дорожні знаки, дорожня розміткна, світлофнори і 

напрямнні пристронї. 

До другої групи належатнь кошти, що забезпенчують роботу засобів 

першої групи за заданим алгоритнмом. Це - дорожні контролнери, детектонри 

транспонрту, засоби обробки і передачні інформанції, обладнанння керуючинх 

пунктів АСУД, засоби диспетчнерського зв'язку і т.д. 

Характер впливу технічнних засобів першої групи на об'єкт управлінння 

може бути двояким. Некеровнані дорожні знаки, розміткна проїжджної частини і 

напрямнні пристронї забезпенчують постійнний порядок руху, змінити який 

можна лише відповіндною заміною цих засобів (наприклад, установнкою 

іншого знака або застосунванням іншого виду розміткни). Навпаки, світлофнори 

і керованні дорожні знаки здатні забезпенчувати змінний порядок руху 

(почерговий пропуск транспонртних потоків через перехренстя за допомогною 

сигналінв світлофнора або, наприклнад, тимчасонва заборонна руху в якомусь 

напрямкну шляхом зміни символу керованного знака). Робота останнінх 

пов'язана з викориснтанням технічнних засобів другої групи. 

Дорожні контролнери мають різне виконанння в залежнонсті від характенру 

виконувнаними ними завдань і підроздніляються на контролнери локальнного та 

системнного управлінння. І ті, й інші можуть забезпенчувати жорстке програмнне Ку
ксе
нк
о, 
А.

 В
. Р
І-з

71
мп

, 2
01

8



21 
 

керування, а за наявноснті зворотнного зв'язку з транспонртним потоком - 

адаптивнне. 

1.2.6 Дорожні контролнери 
Дорожні контролнери призначнені для перемикнання сигналінв світлофнорів 

і символінв керованних дорожнінх знаків. Крім цього, залежно від констрункції 

дорожні контролнери (ДК) можуть сигналінзувати про виконанння команд , що 

надходянть з центру управлінння, про справнінсть самого контролнера, виступанти 

в ролі команднного пристроню для групи інших контролнерів при об'єднанні 

кількох перехренсть в єдину систему управлінння. 

Контролери ділятьсня на локальнні та системнні. Локальнні контролнери 

керують світлофнорної сигналінзацією тільки з урахуваннням умов руху на 

даному перехренсті. Обмін інформанцією з контролнерами інших перехренсть і 

керуючинм пунктом не передбанчений. 

До локальнних відносянть такі типи ДК : 

1. Контролери жорстконго управлінння з фіксованними тривалонстями фаз. 

Світлофнорні сигнали перемикнаються по одній або декількнох заздаленгідь 

заданим тимчасонвим програмнам. Такі контролнери призначнені для управлінння 

дорожнінм рухом на перехренстях, що мало змінюєтнься в перебігну дня 

інтенсинвністю руху. 

2. Викличні пристронї, які забезпенчують перемикнання світлофнорних 

сигналінв за викликонм пішоходнами або транспонртними засобамни, що 

прибуванють з прилеглних до магістрналі вулиць. Ці контролнери призначнені для 

управлінння епізодинчним рухом пішоходнів. Тривалонсті дозвільнних сигналінв 

для пішоходнів і зазначенних транспонртних засобів, як і в попереднньому 

випадку, фіксованні. Останнінм часом викличнні пристронї окремо не 

випусканють. Виклик фази за запитом пішоходнів забезпенчують контролнери 

всіх типів. 

3. Контролери адаптивнного управлінння, що забезпенчують непостінйну 

тривалінсть фаз. Вони призначнені для управлінння рухом на перехренстях, де 
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інтенсивність руху часто змінюєтнься протягонм доби. Тривалінсть сигналінв так 

само, як і всього циклу регулювнання, змінюєтнься в заздаленгідь заданих межах 

від мінімалньного до максиманльного значенння. 

Системні контролнери перемикнають сигнали світлофнорів по команданм 

керуючонго пункту або контролнера, включенного в систему і виконує роль 

координнатора. 

До них відносянть такі типи: 

1. Програмні контролнери жорстконго управлінння. Вони управлянють 

рухом по одній з декількнох заздаленгідь заданих тимчасонвих програм, 

закладенних у контролнерах. Всі вхідні в систему дорожні контролнери 

підключнені до магістрнального каналу зв'язку. Програмна і момент її  

включенння вибираюнться по команді одного з контролнерів або керуючонго 

пункту. 

2. Контролери безпосенреднього підпоряндкування жорстконго і 

адаптивнного управлінння. Кожен з них має окремий канал зв'язку з УП. 

3. Контролери для перемикнання символінв керованних дорожнінх знаків і 

покажчинків рекоменндованої швидкоснті. Такі контролнери, як правило, 

відносянться до класу системнних . 

Крім цієї класифінкації, всі ДК, що знаходянться в експлуантації, можна 

розділинти на дві групи: контролнери, що забезпенчують тільки пофазні 

управлінння (тривалість дозвільнних сигналінв для всіх напрямкнів даної фази 

однаковні); контролнери, мають можливінсть забезпенчувати, окрім пофазнонго, 

управлінння за окремимни напряманми перехренстя. Останні отримуюнть 

найбільнше поширенння, оскількни збільшунють гнучкіснть, а отже і ефективнність 

управлінння. 

За конструнктивною ознакою ДК можуть бути виконанні на базі 

електронмеханічних, електроннно-релейних або повністню електроннних схем. 

Останні виготовнляють на дискретнних елементнах (потенційно-імпульсні 

схеми) або на інтегранльних мікросхнемах. 

Ку
ксе
нк
о, 
А.

 В
. Р
І-з

71
мп

, 2
01

8



23 
 

1.3 Перспекнтиви розвиткну та автоматнизації світлофнорного 

регулювнання 

Пропускна здатніснть вуличнон-дорожньої мережі в містах визначанється 

пропускнною здатніснтю її перехренсть. Дефіцит смуг руху проїжджних частин  

на підходанх до перехренсть призводнить до надмірнних затримонк і заторів у русі. 

В умовах обмеженних ресурсінв єдино можливинм шляхом зменшенння затримонк 

на перехренстях є вдосконналення методів регулювнання руху на перехренстях. 

Тому напрямонк роботи є актуальнним. 

Збільшення інтенсинвності руху в містах призводнить до необхіднності 

збільшенння кількоснті світлофнорних об'єктів на перехренстях, що, в свою чергу, 

посилює вимоги до якості проектунвання таких об'єктів і режимів 

регулювнання на них. Одним з перспекнтивних шляхів підвищенння якості 

проектунвання режимів світлофнорного регулювнання на перехренстях є 

удосконналення існуючинх та розробкна нових алгоритнмів гнучкогно 

світлофнорного регулювнання на перехренстях. 

На основі аналізу існуючинх алгоритнмів адаптивнного світлофнорного 

регулювнання дорожньного руху на перехренсті можна виявити необхіднність і 

напрями їх удосконналення. 

Сутність адаптивнного регулювнання полягає в оператинвному розрахуннку 

або корекцінї режимів управлінння в реальнонму масштабні часу на підставні 

аналізу вимірювнаних параметнрів руху. 

Параметри за якими відбуванється адаптацнія руху наступнні: 

1. Час. 

2. Інтенсивність руху. 

3. Наявність черги автомобнілів. 

4. Довжина черги автомобнілів. 

5. Наявність поодинонких транспонртних засобів. 

6. Швидкість руху. 

Адаптивне регулювнання може реалізунється: 
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а) зміною тривалості циклу з пропорційною зміною тривалості 

основнинх тактів; 

б) зміною тривалості основних тактів у фіксованому циклі 

регулювнання; 

в) зміною послідонвності чергуванння фаз у циклі регулювнання; 

г) зміною кількоснті фаз при фіксованній послідонвності чергуванння фаз; 

д) зміною кількоснті фаз з попутноню корекцінєю тривалонсті циклу; 

е) можливінсть зміни організнації дорожньного руху на перехренсті. 

Щодо забезпенчення вимог безпеки дорожньного руху (БДР) адаптивнне 

регулювнання може бути: 

І. Конфлікнтне; 

ІІ. Безконфнліктне. 

Класифікація існуючинх алгоритнмів гнучкогно регулювнання показална, що 

управлінння рухом у повному динамічнному режимі з їх викориснтанням 

неможлинве, не один з алгоритнмів не реалізунється зміною кількоснті фаз з 

попутноню корекцінєю тривалонсті циклу а також не здатні змінюванти 

організнацію дорожньного руху на перехренсті. Тому необхіднний новий підхід 

для розробкни алгоритнму, який дозволинть здійснинти таке управлінння. 

Новий підхід являє собою об’єднання алгоритнмів управлінння за 

викликонм фази або пропускнанням фази та алгоритнму пошуку розриву в 

транспонртному потоці при змінних керуючинх впливах, що залежатнь від умов 

руху. В одній фазі повинен відбуванється рух потоків, що не конфлікнтують  

для забезпенчення безпеки дорожньного руху. При динамічнному режимі може 

бути викориснтана більша кількіснть фаз ніж при статичнному режимі. Кожний 

напрямонк руху необхіднно забезпенчити керуючоню фазою. Далі при розробцні 

складаєнться схема фаз управлінння та їх можлива послідонвність. Для кожного 

напрямкну руху, що включенний до керуючинх фаз, необхіднно виділитни 

самостінйний сигнал (сигнальну групу). Перехід пішоходнів предстанвляється 

окремою сигнальнною групою. Формулюнються логічні умови для вирішенн ня 
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продовжити триванння даної фази або ні та до якої фази повинна управлянюча 

програмна перейти. 

 
Таблиця 1.2 - Класифінкація основнинх технолонгічних алгоритнмів 

 

Назва алгоритнму Способами 
реалізанції 

адаптивного 
регулювнання 

Вимірювані 
параметнри 

Вимоги 
до 
БДР 

1 2 3 4 5 6 а б в г д е І ІІ 
Управління за 
викликонм 
фази або пропускнанням 
фази 

   +   + + + +   +  

Алгоритм пошуку 
фіксованого розриву в 
ТП 

+      + +     +  

Алгоритм пошуку 
розриву в 
ТП при змінних 
керуючинх 
впливах, що залежатнь 
від 
умов руху 

   +   + + + + +  +  

Алгоритм порівнянння 
поточнонї щільноснті ТП 
із 
сумарною затримкною 
ТС на 
конфлікнтуючому 
напрямкну 

 +     + +   +  +  

Алгоритм управлінння з 
відображаючими 
бар’єрами 

 +     +   + + + +  

Алгоритм контролню 
потоку 
насичення 

  +    + +   +  +  

Алгоритм 
вирівнюнвання 
фазових коефіцінєнтів 

  +    + +   +  +  Ку
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Класифікація існуючинх алгоритнмів гнучкогно регулювнання показална, що 

управлінння рухом у повному динамічнному режимі з їх викориснтанням 

неможлинве, не один з алгоритнмів не реалізунється зміною кількоснті фаз з 

попутноню корекцінєю тривалонсті циклу а також не здатні змінюванти 

організнацію дорожньного руху на перехренсті. Тому необхіднний новий підхід 

для розробкни алгоритнму, який дозволинть здійснинти таке управлінння. 

Новий підхід являє собою об’єднання алгоритнмів управлінння за 

викликонм фази або пропускнанням фази та алгоритнму пошуку розриву в 

транспонртному потоці при змінних керуючинх впливах, що залежатнь від умов 

руху. В одній фазі повинен відбуванється рух потоків, що не конфлікнтують  

для забезпенчення безпеки дорожньного руху. При динамічнному режимі може 

бути викориснтана більша кількіснть фаз ніж при статичнному режимі. Кожний 

напрямонк руху необхіднно забезпенчити керуючоню фазою. Далі при розробцні 

складаєнться схема фаз управлінння та їх можлива послідонвність. Для кожного 

напрямкну руху, що включенний до керуючинх фаз, необхіднно виділитни 

самостінйний сигнал (сигнальну групу). Перехід пішоходнів предстанвляється 

окремою сигнальнною групою. Формулюнються логічні умови для вирішенння 

продовжнити триванння даної фази або ні та до якої фази повинна управлянюча 

програмна перейти. 

Викладена концепцнія удосконналення сучаснинх транспонртних 

технолонгій управлінння міста, зокрема - координнованого регулювнання на базі 

подальшної інтелекнтуалізації існуючинх автоматнизованих систем управлінння 

дорожнінм рухом. Пропонунються алгоритнмічні і апаратунрні пропозинції для 

реалізанції принципну пасивнонї координнації світлофнорних об'єктів, що полягає 

в оператинвному розрахуннку поточнонго фазовогно зсуву сигналінв в агрегатні, що 

складаєнться з двох сусіднінх регульонваних перехренсть і перегонну між ними. 

При цьому зберіганються розрахуннкові оптималньні значенння режимів 

світлофнорного регулювнання на перехренстях агрегатну, тобто цикли 

регулювнання можуть бути неоднакновими. 
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2 РОЗРОБКнА ЕЛЕКТРИнЧНОЇ СТРУКТУнРНОЇ ТА 

ФУНКЦІОнНАЛЬНОЇ СХЕМИ. 

2.1 Розробка схеми електринчної структунрної системи автоматнизації 

трьохфанзного світлофнорного регулювнання 

 
Структурна схема — схема, яка визначанє основні функціоннальні 

частини виробу, їх взаємознв'язки та призначнення. Під функціоннальною 

частиноню розуміюнть складовну частину схеми: елемент, пристрінй, 

функціоннальну групу, функціоннальну ланку. 

Схема електринчна структунрна системи автоматнизації трьохфанзного 

світлофнорного регулювнання зображенна на рисунку 2.1 
 
 

 
 

Рисунок 2.1 - Схема електринчна структунрна системи автоматнизації 

трьохфанзного світлофнорного регулювнання 

 
Структурна схема призначнена для відобранження загальнної структунри 

пристроню, тобто його основнинх блоків, вузлів, частин та головнинх зв'язків 

між ними. Із структунрної схеми повинно бути зрозумінло, навіщо потрібнн ий 
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даний пристрінй і як він працює в основнинх режимах роботи, як взаємодніють 

його частини. Назви блоків на рисунку 2.1 наведенні в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Назви блоків структунрної схеми 
 

Основним елементном системи автоматнизації трьохфанзного 

світлофнорного регулювнання є КСР, який через цифрові виходи здійснюнє 

керуванння автомобнільними світлофнорами двох напрямінв СА1Н та СА2Н та 

пішохіднним світлофнором СП. Для індикацнії часу що залишивнся до кінця 

подання дозволянючого сигналу пішохіднного світлофнора застосонвано ІСР. 

Також з метою кращого сприйнянття та зручноснті переходну перехренстя 

пішоходнами з вадами слуху в структунрній схемі передбанчено звуковинй 

модуль ЗМ. Звукові доріжки, що відтворнюються циклічнно записуюнться на 

пристрінй запам’ятовування ПЗ. Вихіднинй сигнал ЗМ підсилюнється за 

допомогною підсилюнвача потужнонсті ПП та відтворнюється пристрон єм Ку
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виведення звуку ПВЗ. Для розрізннення системоню часу в структунрній схемі 

передбанчено годиннинк реальнонго часу ГРЧ, який на виході формує посилки 

по послідонвній шині про час та дату, що викориснтовується для задання 

добових, тижневинх, місячнинх, річних графікінв та режимів роботи. 

Передбачене автономнне живленння ГРЧ через АДЖ. Важливинм 

елементном системи є блок пішохіднних кнопок БПК, які розміщунються біля 

пішохіднних перехренсть, якщо запиту від пішоходнів не поступанє то 

проводинться двофазнне світлофнорне регулювнання, запит пішоходнів дозволянє 

ввімкненння третьої фази – дозволянючого сигналу світлофнора для пішоходнів. 

Такий підхід дозволянє значно підвищинти пропускнну здатніснть перехренстя, за 

відсутнності пішоходнів, які бажають здійснинти перехід. 

Також необхіднним елементном системи є блок живленння який живитьсня 

від мережі, та персонанльний комп’ютер ПК, для зв’язку мікропрноцесорної 

системи з термінанльним програмнним забезпенченням. 
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2.2 Розробка функціоннальної схеми 
Функціональна схема — схема, яка визначанє основні функціоннальні 

частини виробу, їх взаємознв'язки та призначнення. 

Схема електринчна функціоннальна системи автоматнизації трьохфанзного 

світлофнорного регулювнання зображенна на рисунку 2.2 
 
 

 
 

Рисунок 2.2 - Схема електринчна структунрна системи автоматнизації 

трьохфанзного світлофнорного регулювнання 

 
 

Під функціоннальною частиноню розуміюнть складовну частину схеми: 

елемент, пристрінй, функціоннальну групу, функціоннальну ланку. Ку
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2.3 Розрахунок основнинх елементнів кола сигналізації 
Згідно функціоннальної схеми приведенної на рисунку 2.2 до засобів 

сигналінзації належатнь світлодніоди для індикацнії сигналінв дорожньного руху, 

семи сегментнний індикатнор для світлофнора пішоходнів (ІСП) та звуковинй 

модуль із засобамни запам’ятовування та виведенння звуковонго сигналу для 

пішоходнів. 

Виберемо [7] для світлофнорів світлодніод АЛ307 параметнри якого 

приведенні в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 - Параметнри ІЧ-світлодіода АЛ120А 
 

Опір струмоонбмежуючого резистонра визначинмо з закону Ома 
 

R = UЖ  , (2.1) 
IVD 

 
де UЖ – напруга живленння світлодніодного індикатнора (UЖ = 5В); 

IVD – прямий струм світлодніода (IVD = 10мА), 
 

R =  5 
10 ⋅10−3

 
= 500 (Ом). 

 
Вибираємо струмоонбмежуючі резистонри R1-8 номіналном 470Ом з ряду Ку
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Е24, типу СП5-1, потужнінстю 0,25 Вт. 
 
 

В якості індикатнора HG1 обираємно індикатнор E3-2030APR3 

виробнинцтва CPM Electroнnics Co. Даний цифровинй пристрінй являє собою 7- 

сегментнний дворозрнядний світлодніодний індикатнор із десятконвою точкою. 

Висота цифри 7,8 мм. Спільнинй анод. 

Маркування виводів індикатнора E3-2030APR3 показанно на рисунку 4.2 

10 
9  
8  
5  
4  
2  
3 
7  
1  
6  

 
Рисунок 2.3 – Виводи мікросхнеми E3-2030APR3 

 
 

Функціональне призначнення виводів мікросхнеми E3-2030APR3 /A: 1 – 

спільнинй анод 1, 2 – F; 3 – G; 4 – E; 5 – D; 6 – спільнинй анод 2; 7 – десятконва 

точка, 8 – С; 9 – В; 10 – А. 
 
 

Рисунок 2.4 –Відображення цифр в індикатнора E3-2030APR3 
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Рисунок 2.5 – Вигляд індикатнора E3-2030APR3 
 
 

Технічні характеристики індикатн ора  E3-2030APR3 представлені в 

таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Технічнні характенристики індикатнора E3-2030APR3 
 

В якості звуковонго модуля вибираєнмо компактнний МР3 модуль з 

керуваннням по SPI типу WTV-020-SD-mini з технічнними даними наведенними 

нижче 

• підтримка карт пам’яті microSD від 2 ГБ; 

• підтримка 4 бітного ADCPM формату файлів; 
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• частота дискретнизації 6-36 кГц для AD4 формату файлів; 

• частота дискретнизації 6-16 кГц для WAV формату файлів; 

• 16-бітний ЦАП з ШІМ виходом; 

• робоча напруга постійнного струму 2,7-3,5 В; 

• струм споживанння 3 мкА; 

• підтримка функцій play/stop, next/previous, vol+/vol-. 
 

Позначення виводів мікросхнеми WTV-020-SD-mini та їх призначнення 

зображенно на рисунку 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6 – Позначенння виводів WTV-020-SD-mini 

Стандарнтна схема підключнення модуля WTV-020-SD-mini приведенна на 

рисунку 2.7 Ку
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Таймінги та запис алгоритнм запису адреси трека зображенні у вигляді 

відповіндних графікінв на рисунку 2.7. 
RESET  
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DATA 

VOICE 

 
200uS 

BUSY 

 
 

 
 

Рисунок 2.7 – Передачна адреси аудіофанйла для відтворнення модулем 

WTV-020-SD-min 

 
 

Відповідність адрес та назв файлів приведенно в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 - Відповіндність адрес та назв файлів 

 
 
 
 
 

Згідно вище предстанвленим параметнрам, світлодніод АЛ307 та 

мікросхнеми E3-2030APR3 повністню задовілньняють вимоги даної 

роботи. Ку
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2.4 Характеристика мікросхнеми годиннинка реальнонго часу 
 

Одним з важливинх елементнів є годиннинк реальнонго часу виконанний на 

базі мікросхнеми DS1307.Основні характенристики мікросхнеми: 

- годинник реальнонго часу (RTC) відрахонвує секунди, хвилини, 

години, дату, місяць, день тижня і рік з компенснацією високоснного року, 

дійсної до 2100 роки; 

- 56-байтове енергоннезалежне ОЗУ з живленнням від батареї для 

зберіганння призначнених для користунвача даних; 

- двохпровідний послідонвний інтерфенйс; 

- програмований вихіднинй сигнал з прямокунтними імпульснами (для 

тактуванння зовнішнніх пристронїв); 

- автоматичне виявленння падіння напруги і схема перемикнання на 

батарею; 

- споживання менше 500 нА в режимі батарейнної підтримнки при 

працюючному тактовонму генератнорі; 

- промисловий діапазонн темперантур: від - 40 ° C до + 85 ° C; 

- мікросхема проводинться у 8-вивідних корпусанх DIP і SOIC. 

- Класифікація: 

- DS1307 - 8-вивідних DIP (300 мілідюйнмів - 7.62 мм); 

- DS1307Z - 8-вивідних SOIC (150 мілідюйнмів - 3.81 мм); 

- DS1307N - 8-вивідних DIP (промисловий); 

- DS1307ZN - 8-вивідних SOIC (промисловий); 

Розташунвання виводів мікросхнеми зображенно на рисунку 

2.9. 
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X1 

X2 

VBAT 
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SQW/ 
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Рисунок 2.9 – Маркуванння виводів DS1307 

Призначнення виводів: 

Vcc– первиннне джерело живленння; 

X1, X2 - підключнення 32.768 кГц кварцовного резонатнора; 

VBAT - вхід батареї +3 В; 

GND - загальнний мінус; 

SDA - послідонвні дані; 

SCL - послідонвні синхроінмпульси; 

SQW / OUT - вихіднинй сигнал з прямокунтними імпульснами. 
 

Годинник реальнонго часу з послідонвним інтерфенйсом DS1307 - це 

годиннинк, що мало застосонвує повний двійковно-десятковий годиннинк- 

календанр, що включаюнть 56 байтів енергоннезалежної статичнної ОЗУ. Адреси  

і дані передаюнться послідонвно по двохпронвідній двобічнній шині. Годиннинк- 

календанр відрахонвує секунди, хвилини, години, день, дату, місяць і рік. 

Остання дата місяця автоматнично корегуєнться для місяців з кількіснтю днів 

менше 31, включаюнчи корекціню високоснного року. Годиннинки працюютнь як в 

24-годинному, так і в 12-годинному режимах з індикатнором AM / PM. 

DS1307 має вбудованну схему спостернеження за живленнням, яка виявляє 

перебої живленння та автоматнично перемикнається на живленння від батареї. 

Стандарнтну схему підключнення зображенно на рисунку 2.10. 
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DD3 

+5V 

 

R10 R11 R12 
 
 
 

GB1 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.10 – Схема підключнення DS1307 
 
 

DS1307 на послідонвній шині працює як ведений пристрінй. Доступ до 

нього досягаєнться установнкою умови START і передачнею влаштувнанню 

ідентифнікаційного коду, за яким слід адреса регістрна. До наступнних за ним 

регістрнів доступ здійснюнється послідонвно, поки не буде виконанна умова 

STOP. 

Якщо Vcc падає нижче 1.25 * VBAT, DS1307 переривнає процес 

доступу і скидає лічильнник адреси,причому в цей час зовнішнні сигнали не 

сприйманються (щоб запобігнти запис помилконвих даних). 

Якщо Vcc падає нижче VBAT, DS1307 перемикнається в низькотночний 

режим батарейнної підтримнки. 

При включеннні живленння DS1307 перемикнається від батареї до Vcc, 

коли значенння Vcc перевищнує VBAT + 0.2 В. Вхідні сигнали починаюнть 

сприймантися тоді, коли Vcc перевищнує 1.25 VBAT. 

Блок-схема на рисунку 2.11 показує основні елементни RTC з 

послідонвним інтерфенйсом. 
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Рисунок 2.11 - Блок-схема DS1307 
 

Опис виводів: 

Vcc, GND - на ці виводи подаєтьнся живленння. 

Vcc - це вхід +5 В. Коли живить напруга вище 1.25 * VBAT, пристрінй 

повністню доступнний, і можна виконувнати читання і запис даних. Коли до 

пристроню підключнено батарея на 3 В, і Vcc нижче, ніж 1.25 * VBAT, читання 

і запис забороннені, однак функція відліку часу продовжнує працюванти. Як 

тільки Vcc падає нижче VBAT, ОЗУ і RTC перемикнаються на 

батарейннеживлення VBAT. 

VBAT - вхід для будь-якої стандарнтної трьохвонльтової літієвонї батареї 

або іншого джерела енергії. 

Для нормальнної роботи DS1307 необхіднно, щоб напруга батареї була в 
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діапазоні 2.0 .... 3.5 В. 

Літієва батарея з ємністю 48 мА/год або більше при відсутнності 

живленння підтримнуватиме DS1307 протягонм більше 10 років при темперантурі 

25 ° C.SCL (SerialClockInput - вхід послідовних синхроімпульсів) - 

викориснтовується для синхроннізації даних по послідонвному інтерфенйсу. 

SDA (SerialDataInput/Output - вхід/вихід послідонвних даних) - 

виведенння входу/виходу для двохпронвідногопослідовного інтерфенйсу. 

Висновонк SDA - з відкритним стоком і вимагає зовнішннього підтягунючого 

резистонра. 

SQW/OUT (SquareWave/OutputDriver - сигнал з прямокунтними 

імпульснами) - коли включенний, тобтобінт SQWE встановнлений в 1, висновонк 

SQW/OUT видає прямокунтні імпульсни з одного з чотирьонх DS1307частот (1 

Гц, 4 кГц, 8 кГц, 32 кГц). Висновонк SQW/OUT - з відкритним стоком і вимагає 

зовнішннього підтримнуючого резистонра. SQW/OUT буде працюванти як при 

живленнні від Vcc, так і при живленнні від VBAT. 

X1, X2 - висновкни для стандарнтного кварцовного резонатнора з частотоню 

32.768 кГц. Схема внутрішнньоготактового генератнора розроблнена для роботи 

з кварцовним резонатнором, які мають вхідну ємність 12.5 пФ. 

 
2.5 Характеристика мікропрноцесорного пристроню керуванння 

 
В якості пристроню керуванння для автоматнизації трьохфанзного 

світлофнорного регулювнання викориснтана апаратнна платфорнма Arduino. 

Arduino – це електроннний конструнктор і зручна платфорнма швидкої 

розробкни електроннних пристронїв. Платфорнма користунється величезнною 

популярнністю в усьому світі завдяки архітекнтурі і програмнному коду. 

Середовище розробкни Arduino складаєнться з вбудованного текстовного 

редактонра програмнного коду, поля повідомнлень, вікна виводу тексту  

(консолі) та панелі інструмнентів найчастніше вживанинх команд та декількнох 

меню. 
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В даному випадку обрано апаратнну платфорнму типу ArduinoнMega 2560 

( рисунок 2.12 ), яка виконує задані функції. 

ArduinoMega 2560 – це пристрінй на основі мікроконнтролера 

ATmega2560. У його склад входить усе необхіднне для зручної роботи з 

мікроконнтролером: 54 цифровинх входа/вихода ( з яких 15 можуть 

викориснтовуватися як ШІМ-виходів), 16 аналогонвих входів, 4 UART 

(апаратних прийомонпередатчик для реалізанції послідонвних інтерфенйсів), 

кварцовний резонатнор на 16 МГц , роз'єм USB, роз'єм живленння, роз'єм ICSP 

для внутрішнньосхемного програмнування і кнопка скиданння. Для початку 

роботи з пристронєм досить просто подати живленння від AC/DC – адаптерна 

або батарейнки, або підключнити його до комп'ютера за допомогною USB- 

кабелю. 

 
 

 
Рисунок 2.12 – Апаратнна платфорнма ArduinoнMega2560 
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Для зручноснті програмнування та ініціалнізації портів входу виходу 

можна викориснтовувати карту розпінонвки зображенну на рисунку 2.13 
 
 

Рисунок 2.13 - Карта розпінонвки ArduinoнMega2560 
 
 

У ATmega2560 є чотири апаратнних прийомонпередатчика UART для 

реалізанції послідовних інтерфейсів (c логічним рівнем TTL 5В). 
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Мікроконтролер ATmega16U2 (або ATmega8U2 на платах версії R1 і R2) 

забезпенчує зв'язок одного з виходів з USB-портом комп'ютера, і при 

підключненні до ПК дозволянє Arduino визначантися як віртуалньний COM-порт 

(для цього операцінйній системі Windows потрібнно відповіндний .Inf-файл, в 

відміну від OSX і Linux, де розпізннавання плати як COM-порту відбуванється 

автоматнично). У пакет програмнного забезпенчення Arduino входить спеціалньна 

програмна SerialM нonitor, що дозволянє зчитуванти і відправнляти на Arduino 

прості текстовні дані. При передачні даних через мікросхнему 

ATmega8U2/ATmega16U2 під час USB-з'єднання з комп'ютером, на платі 

будуть мигати світлодніоди RX і TX. 

Таблиця 2.5 – Характенристики ArduinoнMega 2560 
 

Параметри Характеристика 

Максимальний струм одного вивода, мА 40 

Максимальний вихіднинйструм вивода 3.3 В, мА 50 

Робоча напруга, В 5 

Напруга живленння (рекомен.), В 7…12 

Напруга живленння (критична), В 6…20 

Flash – пам’ять, кБ 256 

EEPROM, кБ 4 

Тактова частота, МГц 16 

 
Для зручноснті програмнування та ініціалнізації портів входу виходу 

можна викориснтовувати карту розпінонвки мікроконнтролера Atmega2560 

зображенну на рисунку 2.14. 
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Рисунок 2.15 - Карта розпінонвки мікроконнтролера Atmega2560 

Врахуванвши взаємознв’язки елементнів згідно функціоннальної схеми 

побудуємо схему електринчну принципнову системи автоматнизації 

трьохфанзного світлофнорного регулювнання. Принципнова схема зображенна на 

рисунку 2.16. 
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Рисунок 2.16 - Схема електринчна принципнова системи 

автоматнизації трьохфанзного світлофнорного 

регулювання 
 
 

В даному випадку ArduinoнMega 2560 повністню задовілньняє вимогамнданої роботи. 
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3 РОЗРОБКА АЛГОРИТнМІЧНОГО ТА ПРОГРАМнНОГО 

ЗАБЕЗПЕнЧЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ СИСТЕМИ АВТОМАТнИЗАЦІЇ 

ТРЬОХФАЗНОГО СВІТЛОФнОРНОГО РЕГУЛЮВнАННЯ 
 

3.1 Розробка діаграмни роботи системи світлофнорного регулювнання 
 

Згідно завданнням в роботі розгляднається автоматнизація трьохфанзного 

світлофнорного регулювнання на Х-подібному перехренсті, блок схема якого 

зображенна у вигляді макета на рисунку 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоновка опори світлофнора 
для пішоходнів 

 
Схема Х-подібного перехренстя та розташунвання опор 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема Х-подібного перехренстя 

Пропонунється оформлення системи у вигляді схеми з розмірами 

площини перехренстя 310х340 мм. Також наведенно план розташунвання 

опорсумніщених світлофнорів та опор пішохіднних світлофнорів, на проїжджній 

частині нанесенно двосторнонню розміткну, стоп-лінії, та розміткну пішохіднного 

переходну. Слід відмітинти, що сигнали для автомобнілів дублюютнься на 

ближньонму та дальньонму світлофнорі, пішоходнні світлофнори загораюнться 

одночаснно при наявноснті запиту. 

Компоновка опори суміщенного 
світлофнора для пішоходнів та автомобнілів 
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якщо немає з иту ) 

12 32 
8 

Вихідним матеріанлом для складанння майбутннього алгоритнму є діаграмна 

роботи світлофнорів, яка відобранжає часові стани світлофнорів для автомобнілів 

та пішоходнів. Часова діаграмна трьохфанзного світлофнорного регулювнання 

зображенна на рисунку 3.2. 
 
 
 

 

 
 

 
Перевив. сигнал 

 

 
 
 

Рисунок 3.2 – Діаграмна трифазнного світлофнорного регулювнання руху на 

перехренсті 

 
Як бачимо з діаграмни сукупнінсть всіх станів складає цикл який триває 66 с. 

Діаграмна передбанчає миготлинвий сигнал зеленогно світлофнора в останні 6 

секунд. Важливо відмітинти, що дозволянючий сигнал для пішоходнів може 

вимикатнись, якщо немає протягонм двох попереднніх циклів запиту пішоходнів, 

які бажають здійснинти перехід через перехренстя. 

 
3.2 Розробка основнонго алгоритнму програмни апаратнної платфорнми Arduinoн 

 
Алгоритм (лат. Algoritнhmi, від імені узбецькного математника 9 ст. аль- 

Хорезмін) — система правил виконанння обчислюнвального процесу, що 

обов'язково приводинть до розв'язання певного класу задач після скінченнного 

числа операцінй. Алгоритнм описує логічну послідонвність операцінй чи роботи 

пристроню. Для візуальнного зображенння алгоритнмів часто викориснтовують 

блок-схеми. 
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Під алгоритнмом звичайнно розуміюнть скінченнну множину точно 

визначенних правил для чисто механічнного розв’язку задач певного класу. 

Алгоритнми мають наступнні характенрні властивності: 

Скінченність - алгоритнм є скінченнним об'єктом, що є необхіднною 

умовою його механічнної реалізонваності; 

Дискретність - розчленнованість процесу виконанння алгоритнму на 

окремі кроки; це означає, що алгоритнмічний процес здійснюнється в 

дискретнному часі; 

Елементарність - кожен крок алгоритнму має бути простим, 

елементнарним, можливінсть виконанння якого людиною або машиною не 

викликанє сумнівінв; 

Детермінованість - однознанчність процесу виконанння алгоритнму; це 

означає, що при заданих початконвих даних кожне дане, отриманне на певному 

(не початконвому) кроці, однознанчно визначанється даними, отриманними на 

попереднніх кроках; 

Результативність, визначенність - алгоритнм має засоби, які дозволянють 

відбиранти із даних, отриманних на певному кроці виконанння, результнативні 

дані, після чого алгоритнм зупинитнься. 

Способи опису алгоритнму: формульнний, словеснний, графічнний, 

табличнний, алгоритнмічний. 

Алгоритм роботи програмни трифазнного світлофнорного регулювнання 

предстанвлений на рисунку 3.3. 

Приведений алгоритнм відповіндає циклу часової діаграмни. Після 

ініціалнізації проводинться перевірнка на поточнонго часу в період з 6 години 

ранку до 23 години світлофнори пішоходнів не працюютнь, а автомобнільні 

працюютнь в режимі сигналінзації перехренстя. 

В основнонму циклі поточнинй час зростає на 1 секунду в наступнних 

блоках проводинться перевірнка часу, відповіндно до якого по діаграмні 

вмикаютнься необхіднні сигнали. Також проводинться перевірнка кнопок на 

пішохіднних переходнах, дозволянючий сигнал для пішоходнів може вимикатнись, 
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якщо немає протягонм двох попереднніх циклів запиту пішоходнів, які бажають 

здійснинти перехід через перехренстя. 
 
 

 
Рисунок 3.3 – Алгоритнм роботи програмни трьохфанзного 

світлофорного регулювнання 
 
 

Розглянемо основні блоки програми яка реалізує розроблений 

алгоритнм. Програмна написанна в середовнищі розробкни Arduino IDE 1.5 

Ініціалізація підключнення звуковонго модуля та включенння в проект 

відповіндної бібліотнеки. 

Як правило звукові файли зручно зберіганти в форматі .МР3 для 

конвертнування в формат .AD4 який зчитуєтнься звуковинм модулемн 
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використовується програмна UsbRecoнrder Version 1.3. Для цього в головнонму 

вікні програмни відкривнаємо необхіднні файли в форматі .МР3, як це  

зображенно на рисунку 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.4 – Інтерфенйс програмни UsbRecoнrder Version 1.3 

Далі натиснунвши кнопку AD4 Encode через деякий час отримаєнмо 

повідомлення про успішну конвертнацію (рисунок 3.5). 
 

Рисунок 3.5 – Конвертнування файлів мр3 в UsbRecoнrder Version 1.3 
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В результнаті разом з файлами в форматі МР3 з’являються нові файли 

формату .AD4 з такою ж назвою (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Результнат конвертнування файлів 
 
 
 

Рисунок 3.7 – Остаточнна підготонвка файлі 
 

Останнім кроком перед записом отриманних файлів на карту пам’яті 

microSD є перейменнування відповіндно протоконлу (0000, 0001, 0002…0512) та 

видаленння первиннних файлів формату МР3. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

В результнаті виконанння магістенрської кваліфінкаційної роботи було 

проаналнізовано роботу системи автоматнизації трьохфанзного світлофнорного 

регулювнання. В роботі запропонновано модернінзацію системи керуванння 

схеми керуванння на базі апаратнної платфорнми “Arduino”, застосунвання якої 

дозволянє покращинти економінчність, надійнінсть та гнучкіснть роботи системи 

світлофнорного регулювнання. Така модернінзація забезпенчує технічнно 

оптималньне значенння регулювнання дорожньного руху. Крім того така 

модернінзація підвищунє надійнінсть електронпривода за рахунок виключенння 

складнинх застарінлих елементнів на сучасні високопнродуктивні електроннні 

компоненнти. 

В роботі виконанно комплекнс задач: приведенно аналіз алгоритнмів 

світлофнорного регулювнання, та вимог до побудовни систем автоматнизації 

регулювнання,, розроблнено принципнову, функціоннальну та структунрну схему 

системи автоматнизації трифазнного світлофнорного регулювнання, розроблнено 

комплекнс алгоритнмічного та програмнного забезпенчення для функціоннування 

апаратнного комплекнсу. 

Удосконалено підхід до досліджнення адаптивнної системи керуванння 
дорожнінм рухом, який дозволянє проводинти лаборатнорні досліджнення систем 
автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання та оператинвно 
визначанти необхіднний час вмиканння дозволянючи сигналінв для заданих умов 
руху. 

В роботі викориснтовувалися математничні ППП “Matlab” та «Mathcad». 

Графічні матеріанли виконувналися в Microsoнft Visio. 
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАПн-ПРОЕКТУ 
Даний розділ має на меті проведенння маркетиннгового аналізу стартап проекту задля визначенння принципнової 
можливості його ринковонго впроваднження та можливинх напрямінв реалізанції цього впроваднження. 

4.1 Опис ідеї проекту 
В межах цього підрозднілу аналізунється зміст ідеї, можливі напрямкни застосунвання, основі вигоди які може 
отриматни користунвач товару та відміннності від існуючинх аналогінв та заміннинків. 
Таблиця 4.1 — Опис ідеї стартапн-проекту 

 

Зміст ідеї Напрямки застосунвання Вигоди для користунвача 

Оптимізація показників Виробництво Збільшення надійності 

надійності, що  окремих чарунок в блоці 

визначаються тепловими  радіоелектронної апаратунри 

режимами в блоці 
  
Наука 

радіоелектронної апаратунри   

Основним конкуреннтом розроблнюваному проекту є пакет прикладнного програмнного забезпенчення Solidwoнrks 
Flow Simulatнion, який дозволянє моделювнати теплообнмін . Пакет Solidwoнrks Flow Simulatнionдозволяє виконувнати 
ті ж речі, що і розроблнюваний пакет, але в ньому більш складні вимоги до вихіднинх даних та відсутнність 
оптимізнації темперантур. 
Таблиця 4.2 — Визначенння сильних, слабких та нейтралньних характенристик ідеї проектун 

 

№ Техніко- Товари конкуреннтів W N S (сильна 

п/п економічні  (слабка (нейтральна сторона) 
 характеристики 

 

сторона) сторона)  Мій Конкурент 
 ідеї проект     

1 Простота     ✔ 

2 Дешевизна     ✔ 

3 Швидкодія     ✔ 

4.2 Технологічний аудит ідеї проектун 
В межах даного підрозднілу проводинться аудит технолонгії, за допомогною якої можна реалізунвати ідею проекту. 
Для реалізанції цього проекту потрібнно вибрати мову програмнування чи середовнище програмнування. Оглянутно 
три варіантн а: 
1. Mathcad—система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматнизованого проектунвання, орієнтонвана на 

підготонвку інтеракнтивних докуменнтів з обчисленннями і візуальнним супровондженням, відрізнняється легкістню 

викориснтання і застосунвання для колектинвної роботи. 

2. Мова програмнування C++ — мова програмнування високогно рівня з підтримнкою 

кількох парадигнм програмнування: об'єктно-орієнтованої, узагальнненої та 

процедунрної. 
3. Мова програмнування JavaScrнipt — динамічнна, об'єктно-орієнтована прототинпна мова програмнування. 

Реалізанція стандарнту ECMAScrнipt. Найчастніше викориснтовується для створенння сценарінї ввеб-сторінок, що 

надає можливінсть на стороні клієнтан(пристрої кінцевонго користунвача) взаємодніяти з користунвачем, керуватни 

браузерном, асинхроннно обмінювнатися даними з серверонм, змінюванти структунру та зовнішнній виглядвнеб- 

сторінкни. 

Таблиця 4.3 — Технолонгічна здійсненнність проектун 
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№ 

п/п 

Ідея проектун Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Оптимізація показнинків 

надійнонсті, що визначанються 

тепловинми режимамни  в 

блоці радіоелектронної 

апаратури 

Mathcad Так Так 

2 C++ Так Так 

3 JavaScript Ні Так 

Обрана технолонгія реалізанції ідеї проекту:JavaScript 

Даний проект можливо реалізунвати і в якості технолонгічного шляху обраноJнavaScriptчерез наявніснть у автора 
проекту знань у мові програмнування JavaScrнipt та можливонсті розробкни програмни в браузерне, що дозволянє 
виконувнати розрахуннки в браузерне, що значно прискорнює процес тренуванння мережі. 

4.3 Аналіз ринковинх можливонстей запуску стартапн-проекту 
В межах даного підрозднілу проводинться визначенння ринковинх можливонстей, які можна викориснтати під час 
ринковонго впроваднження проекту, та ринковинх загроз, які можуть перешкондити реалізанції проекту. Визначенння 
ринковинх можливонстей дозволянє спланувнати напрями розвиткну проекту із урахуваннням стану ринковонго 
середовнища, потреб потенцінйних клієнтінв та пропозинцій проектінв-конкурентів. 
Таблиця 4.4 — Попередння характенристика потенцінйного ринку стартапн-проекту 

 

№ 
п/п 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головнинх гравців, од 1 
2 Загальний обсяг продаж, ум. од. Невідомий 
3 Динаміка ринку Зростає 
4 Наявність обмеженнь для входу Невідома 
5 Специфічні вимоги до стандарнтизації та сертифінкації Існують 
6 Середня норма рентабенльності в галузі, % Невідома 
За результнатами аналізу важно зробити висновонк щодо приваблнивості для входженння за попередннім 
оцінюваннням. 
Визначимо потенцінйні групи клієнтінв. 
Таблиця 4.5 — Характенристика потенцінйних клієнтінв стартапн-проекту 

 

№ 
п/п 

Потреба, що формує ринок Цільова 
аудиторнія 

Відмінності у 
поведіннці 
різних 
потенцінйних 
цільовинх груп 
клієнтів 

Вимоги 
споживанчів до 
товару 

1 Оптимізація показників 
надійнонсті, що визначанються 
тепловинми режимамни в блоці 
радіоелнектронної апаратунри 

Науковці, 
розробнники 
радіоелнектронної 
апаратунри 

Невідомі Точність, 
швидкіснть 
обрахуннку, 
адекватнність 
результату 

 

Проведемо аналіз ринковонго середовнища: складемно таблиці факторінв, що сприяютнь ринковонму впроваднженню 
проекту, та факторінв, що йому перешконджають. 
Таблиця 4.6 — Фактори загроз 

 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрозин Можлива реакція 

компанії 
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1 Новий 

функціонал ПЗ 

конкуреннтів 

Впровадження нового функціоналу у 

SolidworksFlowSimulation, аналогічного 

до розроблнюваного у цьому проектін 

Вихід з ринку 

Таблиця 4.7 Фактори можливонстей 
 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливонсті Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціоннал у 

проекті що 

розробляється 

Додавання нових моделей та 

можливонстей у проект, що 

розроблнюється 

Розроблення цього 

функціонналу 

Проведемо аналіз пропозинції: визначинмо загальнні риси конкуреннції на ринку. 
Таблиця 4.8 — Ступененвий аналіз конкуреннції на ринку 

 

Особливості конкуреннтного 
середовища 

В чому проявлянється дана 
характеристика 

Вплив на діяльність 
підприємства 

Тип конкуренції — 
монополістична 

Одне підприєнмство майже 
зайняло усю нішу 

Значний 

За рівнем конкурентної 
боротьби — націонанльне 

Дане підприєнмство відомо 
по усьому світу 

Значний 

За галузевною ознакою — 
внутрішньогалузева 

Конкуренція виконуєнться в 
рамках однієї галузі 

Значний 

Конкуренція за видами 
товарів — невідомно 

  

За характером 
конкурентних переваг — 
цінова 

Товар даного підприєнмства 
має дуже високу вартістнь 

Значний 

За інтенсивністю — 
невідомо 

  

 
Проведемо більш детальнний аналіз умов конкуреннції у галузі. 

 
Таблиця 4.9 — Аналіз конкуреннції в галузі за М. Портеронм 

 

Складові 

аналізун 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуреннти 

Постачальники Клієнти Товари- 

заміннинки 

SolidWorks 

Flow 

Simulation 

Розрахунок 

теплообнміну 

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висновки Маючи майже 

монополньне 

положенння на 

ринку 

розробник 

Є 

можливість 

виходу на 

ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 
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 цього ПЗ не 

буде приділянти 

уваги розробцні 

    

За результнатами аналізу можна зробити висновонк, що працюванти на даному ринку можна незважанючи на 
конкуреннтну ситуаціню. Для поширенння продуктну він повинен володітни рядом факторінв, які відрізнняють його від 
існуючонго конкуреннта. 
Перелічимо фактори конкуреннтоспроможності 
Таблиця 4.10 — Обґрунтнування факторінв конкуреннтоспроможності 

 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування 

1 Простота Дана розробкна не вимагає від користунвача особливних 

знань у галузі 

2 Дешевизна Поширюється безкоштновно і кожний має можливінсть 

користуватися нею 

3 Швидкодія Розраховуються найкращні показнинки для конкретнного 

проекту 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартапн-проекту. 
 
 

Таблиця 4.11 — Порівнянльний аналіз сильних та слабких сторін проектун 
 

№ 

п/п 

Фактор 

конкуреннтоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів —конкурентів у порівняннні з 

проектом, що розроблняється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота         

2 Дешевизна         

3 Швидкодія         

Проведемо SWOT-аналіз 
Таблиця 4.12 — SWOT-аналіз стартапн-проекту 

 

Сильні сторони: 
Простотна 
Дешевизнна 
Швидкодія 

Слабкі сторони: 
Невідомна компаніня 
Відсутність стартовного капіталну 

Можливості: 
Розширенння функціонналу 
Нові технолонгії 

Загрози: 
Продукти-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновкну що нема потреби розроблняти альтерннативи ринковонго 
впроваднження цього проекту. 

4.4 Розроблення ринковонї стратегнії проектун 
Розроблення ринковонї стратегнії першим кроком передбанчає визначенння стратегнії охопленння ринку, а саме опис 
цільовинх груп потенцінйних споживанчів. 
Таблиця 4.14 — Вибір цільовинх груп потенцінйних споживанчів 

 

№ 
п/п 

Опис профілю 
цільовонї  групи 

Готовність 
споживанчів 

Орієнтовний 
попит в 

Інтенсивність 
конкуреннції в 

Простота 
входу у 
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 потенційних клієнтінв сприйняти 
продуктн 

межах 
цільовонї 
групи 

сегменті сегмент 

1 Науковці Готові Високий У сегменті 
значна 
конкуренція 

Важко 

2 Розробники 
радіоелектронної 
апаратунри 

Готові Високий У сегментні не 
значна 
конкуреннція 

Важко 

Для роботи в обраних сегментнах ринку сформулнюємо базову стратегнію розвиткну. 
Таблиця 4.15 — Визначенння базової стратегнії розвиткну 

 

№ 

п/п 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові конкуреннтоспроможні позиціїн Базова 

стратегія ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Простота, дешевизнна, швидкоднія Стратегія 

спеціалізації 

Виберемо конкуреннтну поведіннку 
Таблиця 4.16 — Визначенння базової стратегнії конкуреннтної поведіннки 

 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходьцем» 

на ринку? 

Чи буде компаніня 

шукати нових 

споживанчів, або 

забиратни існуючинх 

у конкуреннтів? 

Чи буде компаніня 

копіюванти основні 

характенристики 

товару 

конкуренту? 

Стратегія 

конкуреннтної 

поведіннки 

1 Так Ні Ні Заняття 

конкурентної ніші 

Розробимо стратегнію позиціоннування, що полягає у формуваннні ринковонї позиції, за яким споживанчі мають 
ідентифнікувати проект. 
Таблиця 4.17 — Визначенння стратегнії позиціоннування 

 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільовонї 

аудиторії 

Базова стратегнія 

розвиткну 

Ключові 

конкуреннтоспроможні 

позиціїн власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацній, які 

мають сформувнати 

комплекнсну 

позиціюн  

власного проектун 
1 Точність    

 
 
 
 
 
 

4.5 Розроблення маркетиннгової програмни стартапн-проекту 
Сформуємо маркетиннгову концепцнію товару, який отримає споживанч. 
Таблиця 4.18 — Визначенння ключовинх переваг концепцнії потенцінйного товару 
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№ 
п/п 

Потреба Вигода, яку пропонунє товар Ключові перевагн и 
перед 
конкуреннтами 
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1 Оптимізація показників 
надійнонсті, що визначанються 
тепловинми режимамни в блоці 
радіоелнектронної апаратунри 

Швидке  створення 
розміщенння чарунок в блоці 
радіоелнектронної апаратунри та 
швидка оптимізація 
показників надійнонсті 

Швидкодія, 
безкоштновність, 
точністнь 

 

Таблиця 4.19 — Опис трьох рівнів моделі товару 
 

Рівні товару Сутність та складовні 

1. Товар за задумомн Оптимізація показників надійності, що визначаються 

тепловими режимамни в блоці радіоелнектронної апаратунри 

2. Товар у реальнонму 

виконаннні 

Властивості: 
1. Простота 

2. Дешевизна 

3. Швидкодія 

Якість: апробацнія на готових фізичнинх моделяхн 

Пакування: відсутннє 

Марка: відсутння 

3.  Товар із 

підкріпленням 

До продажу: невідомно 

Після продажу: невідомно 

Товар не буде якимось чином захищатнись від копіюванння та буде поширювнатись як є. 
Визначинмо цінові межі, якими необхіднно керуватнись при встановнленні ціни на товар. 

 
 
 
 

Таблиця 4.20 — Визначенння меж встановнлення ціни 
 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари- 

заміннинки 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільовонї групи 

споживанчів 

Верхня та 

нижня межі 

встановнлення 

ціни на товар 

1 70-100 тис. ум. од. До 10 тис ум. 

од. 

Високий Безкоштовно 

Визначимо оптималньну систему збуту 
Таблиця 4.21 — Формуванння системи збуту 

 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведіннки цільовинх клієнтінв 

Функції збуту, 

які  має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний доступ Невідома Вільний доступ 
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  до товару  до товару 

Розробимо концепцнію маркетиннгових комунікнацій 
Таблиця 4.22 — Концепцнія маркетиннгових комунікнацій 

 

№ 

п/п 

Специфіка поведінки 

цільовинх клієнтінв 

Канали 

комунікнацій, 

якими 

користунються 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціоннування 

Завдання 

рекламнного 

повідомнлення 

Концепція 

рекламнного 

зверненння 

1 Невідома Інтернет, 

наукові 

публіканції 

Можливості 

проектун 

Донести про 

можливонсті 

проектун 

Донесення 

про 

можливонсті 

та сильні 

сторонін 

проекту 

4.6 Висновки за розділонм 
За результнатами проведенного аналізу можна зробити висновонк, що є можливінсть ринковонї комерсанлізації 
проекту оскількни на ринку є попит на таку продукцнію. Але оскількни метою цього проекту не є матеріанльне 
збагаченння, продукт буде поширювнатись вільно, безкоштновно та без обмеженнь, то комерсанлізація проекту не 
має сенсу. 
5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧнАЙНИХ СИТУАЦІнЯХ 
У даному розділі визначенно основні потенцінйно шкідливні та небезпенчні виробнинчі фактори, які мають місце 
при виконаннні науковон-дослідної роботи. Оскількни ця робота має досліднницький напрям, пов’язаний, в 
основнонму, з викориснтанням ВДТ ЕОМ, основну увагу було приділенно питання щодо забезпенчення безпеки та 
комфортнних умов на робочих місцях користунвачів ВДТ ЕОМ з урахуваннням вимог ДСТУ.9241:6-2004 та 
ДСанПІН 3.3.2.007-08 
В цьому розділі запропонновані технічнні рішення та організнаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробнинчої 
санітарнії, а також визначенно основні заходи з безпеки в надзвичнайних ситуацінях. 

5.1 Визначення основнинх потенцінйно небезпенчних i шкідлвинх виробнинчих 
чинників при виконанні науковон—дослідної роботи. 

Оскільки основу роботи складаюнть досліджнення із викориснтанням електроннно— обчислюнвальних машин 
(ЕОМ), існує небезпенка ураженння електринчним струмом, можливинй негативнний вплив електронмагнітного 
випроміннювання ВДТ ПЕОМ. 
Основні небезпенчні та шкідливні фактори при проведеннні науковинх досліджнень: 

– незадовільні мікроклніматичні умови; 

– недостатня освітленність робочих місць; 

– небезпека ураженння електринчним струмом; 

– наявність електронмагнітного випроміннювання; 

– підвищений рівень шуму; 

– наявність шкідливних речовин в повітрі робочої зони; 

– можливість виникненння пожежі тощо; 

– група психофінзичних факторінв: переваннтаження фізичне та психолонгічне; 

5.2 Технічне рішення та організнаційні заходи з безпеки і гігієни праціта 
виробничої санітарнії. 

5.2.1 Електробезпека 
Відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 електрон устаткування в робочомн у 
приміщен нні 
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(крім ВДТ ПЕОМ - II клас та вимірювнальної техніки — 0I клас) відносинться до I класу, 

так як воно має робочу ізоляціню відповіндно до ГОСТ 12.1.009-76 і підключнається до 

електронмережі за допомогною трьохконнтактних вилок, один з виводів  яких 

підключнений до заземленного виводу розетки. Підключнення устаткунвання виконанне 

відповіндно до вимог ПУЕ й ДНАОП 0.00-1.21-98. 

Робоче приміщенння нежарке, сухе, відносинться до класу приміщеннь без 

підвищенної небезпенки поразки персонанлом електринчним струмом, оскількни відноснна 

вологіснть повітря не перевищнує 75%, темперантура не більше 35ºС, відсутнні хімічно 

агресивнні середовнища (ПУЕ-87, ПБЕ й ОНТП24-86), а також відсутння можливінсть 

одночаснного дотику до металокнонструкцій будівлі, що мають контакт із землею, та до 

струмопнровідних елементнів електронустаткування. Живленння електронприладів у 

робочомну приміщеннні здійснюнється від трьохфанзної мережі із 

глухозанземленоюнейтраллю напругоню 220 В і частотоню 50 Гц із викориснтанням 

автоматнів струмовного захисту. У приміщеннні застосонвана схема зануленння. 

Для зменшенння значень напруг дотику й відповіндних їм величин струму, при 

нормальнному й аварійнному режимах роботи електронустаткування необхіднно виконатни 

повторнне захисне заземленння нульовонго дроту. Виконаєнмо електринчний розрахуннок 

електронмережі на перевірнку вимикаюнчої здатноснті автоматнів струмовного захисту. 
Розрахунок на вимикаюнчу здатніснть, включає визначенння значенння струму К.З. і перевірнку кратноснті його 
стосовнно номіналньного струму пристронїв максиманльного струмовного захисту. Вихідні дані для розрахуннку: 
а) Uф = 220В — фазова напруга; 
б) кабель чотирьонх жильний, матеріанл — алюмінінй ( ρ =0,028 Ом*мм2/м); 
в) відстаннь від трансфонрматора до споживанча (L) =150м; 
г) номіналньний струм спрацьонвування автоматна захисту (Iном) =15 А. Струм однофазнного К.З. визначанється по 
формулі: 

Iк.з. = 
R 

Uф 

+ R   + Zт = 220 
2,3 + 2, 4 + 0,16 

= 45 А, 

 
де: 

ф 0 3 

Rф= 2,3 Ом— активнинй опір фазного проводу; 
R0 = 2,4 Ом— активнинй опір нульовонго проводу; 
Zm/3 = 0,16Ом— розрахуннковий опір трансфонрматора потужнінстю 250 Вт. 

Кратність струму однофазнного коротконго замиканння стосовнно номіналньного 

струму спрацьонвування автоматна захисту. Для надійнонї роботи автоматну захисту 

повинна виконувнатись наступнна: 

Км = 
Iк.з. 
Iном 

> 1, 45 

деIК.З. — струм коротконго замиканння; IНОМ.— номіналньний струм спрацювнання автоматну захисту. . 
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Км = 3 
З розрахуннків видно, що при однофазнному К.З. автомат струмовного захисту буде надійно спрацьонвувати. 
При однофазнному К.З. максиманльне значенння напруги яка появитьнся на корпусі при аварійнному режимі за час 
спрацювання максиманльного струмовного захисту, Umax. щодо землі: Umax.= Iк.з. R0 = 45 ∙ 2,4 = 108 В. Ця напруган 
менша Uдоп =500 В (tдії< 0,1 сек.) згідно ГОСТ 12.1.038-88. З метою зниженння Umax. як у нормальнному, так і у 
аварійнному режимі варто викориснтовувати повторнне заземленння нульовонго дроту. 

5.2.2 Правила безпекинпід час експлуантації електроннно-обчислювальних машин 
Правила безпеки під час експлуантації ВДТ ЕОМ регламеннтуютьсяДСТУISO 9241:6-2004 та ДНАОП 

0.00—1.31—99, які встановнлюють вимоги безпеки та санітарнно-гігієнічні вимоги до обладнанння робочих місць 
користунвачів ЕОМ і працівнників, що виконуюнть обслугонвування, ремонт та налагоднження ЕОМ, та роботи з 
застосунванням ЕОМ, відповіндно до сучаснонго стану техніки та науковинх досліджнень у сфері безпечнної 
організнації робіт з експлуантації ЕОМ та з урахуваннням положеннь міжнарондних норматинвно-правових актів з 
цих питань (директиви Ради Європейнського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, 
стандарнти ISO, MPRII). 

5.2.3 Вимоги до приміщеннь в якихрознміщені ЕОМ 
Облаштування робочих місць, обладнанних ЕОМ, ВДТ, повинно забезпенчувати: 

— належні умови освітленння приміщенння і робочогно місця, відсутнність відблиснків; 
— оптимальні параметнри мікроклнімату (температура, відноснна вологіснть, швидкіснть руху, рівень 

іонізацнії повітрян); 
— належні ергономнічні характенристики основнинх елементнів робочогно місця; 

Будівлі та приміщенння, в яких експлуантуються ЕОМ та виконуюнться їх обслугонвування, налагоднження і 
ремонт, повинні відповіндати вимогам: СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”, СНиП 2.09.04-87 
“Административные и бытовые здания”, “Правил устройснтва электронустановок”, затверднжених 
Головденрженергонаглядом СРСР 1984 р. (ПВЕ), “Правил техниченской эксплуантации электро установнок 
потребинтелей”, затверднжених Головденрженергонаглядом СРСР 21.12.84 (ПТЕ, СНиП 2.08.02-89 
“Общественныездания и сооруженния” з доповненннями, затверднженими наказом Держкомнмістобудування 
України від 29.12.94 № 106, СН 512-78 “Инструкция по проектинрованию зданий и помещенний для электроннно- 
вычислинтельных машин”, затверднжених Держбудном СРСР, ДСанПіН 3.3.2.-007-98 ‘‘Державні санітарнні 
правила і норми роботи з візуальнними дисплейнними термінанлами електроннно-обчислювальних машин‘‘, 
затверднжених МОЗ України 10.12.98. 
Заборонено розміщунвати робочі місця з ВДТ, ЕОМ у підвальнних приміщенннях, на цокольнних поверханх, поряд з 
приміщенннями, в яких рівні шуму та вібрацінї перевищнують допустинмі значенння (поряд з механічнними цехами, 
майстерннями тощо), з мокрими виробнинцтвами, з вибухопножежонебезпечними приміщенннями категорній А і Б, а 
також над такими приміщенннями або під ними. 
Приміщення мають бути обладнанні системанми водяногно опаленння, кондицінонування або припливнно-витяжною 
вентилянцією відповіндно до СНиП 2.04.05-91. 
Згідно з ДНАОП 0.00-1.31-99 площу приміщеннь визначанють із розрахуннку, що на одне робоче місце вона має 
становинти не менше ніж 6 м2, а об'єм не менше ніж 20 м3 з урахуваннням максиманльної кількоснті осіб, які 
одночаснно працюютнь у зміні. Приміщенння являє собою кімнату розміронм 7 х 5 м., висотою 4 м. Розмір 
дверногно прорізу 1,5м. 
Площа й об’єм приміщенння знаходинмо по формуланх: 

S = ab, 
V =Sh, 

де а— довжина, b— ширина, h — висота приміщенння. 
Маємо: 

S=7∙5=35 м2, V=35∙4=140 м3. 
Зведемо норматинвні та фактичнні дані приміщенння в таблицю 5.1. 

 
 
 

Таблиця 5.1 — Параметнри приміщенння 
Назва характенристики Нормативне Фактичне 

Площа приміщенння з розрахуннку 
на 1 чоловікн >6 м2 35 м2 
Об’єм приміщенння з розрахуннку на 1 >20 м3 140 м3 

Висота приміщенння 3,5 — 4 м 4 м 
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Розміри дверей ≥1,1х1.8м 1,5х2 м 

 
Відстань від стіни зі світловними прорізанми до ВДТ 

 
≥1м 

 
1,5 м 

На підставні отриманних результнатів можна зробити висновонк, що геометрничні розміри приміщенння цілком 
відповіндають норматинвним вимогам. 
Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщенння з матеріанлів, які дозволенні органамни державнного санітарнно- 
епідемінологічного нагляду. Забороннено застосонвувати полімернні матеріанли (деревостружкові плити, шпалери, 
що можна мити, рулонні синтетинчні матеріанли, шаруватний паперовний пластик, тощо), що виділяюнть у повітря 
шкідливні хімічні речовинни. За розміщеннням робочих місць з ВДТ, ЕОМ потрібнно витримунвати такі відстанні: від 
стін зі світловними прорізанми не менше 1 м; між бічними поверхннями ВДТ не менше 1,2 м; між тильною 
поверхннею одного ВДТ та екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між рядами робочих місць не менше 1 м. 
Робочі місця з ВДТ щодо світловних прорізінв розміщунють так, щоб природнне світло падало збоку, переважнно 
зліва. Екран ВДТ і клавіатнура мають розміщунватися на оптималньний відстанні від очей користунвача, але не 
ближче 600 мм з урахуваннням розміру алфавітнно-цифрових знаків і символінв. Розміщенння екрана ВДТ має 
забезпенчувати зручніснть зоровогно спостернеження у вертиканльній площині під кутом ± 30° від лінії зору 
працівнника. 
Усі вище перерахновані вимоги відповіндають робочомну приміщеннню, де проводянться досліджнення. 

5.2.4 Відповідність параметнрів мікроклнімату в робочій зоні санітарнним нормам 
Для нормалінзації мікроклнімату, згідно з ДСН 3.3.6.042—99. «Державні санітарнні норми параметнрів 
мікроклнімату у виробнинчих приміщенннях», приміщенння з ЗОТ обладнанне системоню опаленння, а також 
системоню кондицінювання повітря з індивіднуальним регулювнанням темперантури та об'єму повітря, що 
подаєтьнся, у відповіндності до СНиП 2.04.05—91 «Отопление, вентилянция и кондицинонирование». Для захисту 
від перегрінвання в теплий період року та радіацінйного охолоджнення — в зимовий, приміщенння обладнанне 
жалюзі і екранамни. 
На робочомну місці роботи виконуюнться сидячи і не потребунютьфізичного напруженння. Таким чином їх можна 
віднестни до категорнії Іа, що охоплює види діяльнонсті з витратанми енергії до 120 ккал/год. 
Відповідно до ДСН 3.3.6.042—99 та ГОСТ 12.005-88. «ССБТ.Общиесанитарно—гигиеническиетребования к 
воздухунрабочейзоны» параметнри мікроклнімату, що нормуютнься: темперантура (t,С) і відноснна вологіснть (W,%) 
повітря, швидкіснть руху повітря (V,м/с). 
Оптимальні та допустинмі параметнри мікроклнімату для умов, що розгляднаються (категорія робіт та період року) 
наведенні в табл.5.2. 

Таблиця 5.2 — Параметнри мікроклнімату. 
 

 
Період 
Року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

 
Теплий 

 
23-25 

 
40-60 

 
0,1 

 
22-28 

 
55 

 
0,2-0,1 

 
Холодний 

 
22-24 

 
40-60 

 
0,1 

 
21-25 

 
75 

 
≤ 0,1 

 
Фактичні параметнри мікроклнімату в робочій зоні відповіндають приведенним вище 

нормам ДСН 3.3.6.042—99. 

5.2.5 Вимоги до освітленння робочих місць користунвачів відеодинсплейних 
термінанлів персонанльних електроннно—обчислювальних машин. 

Приміщення з ЕОМ повинні мати природнне і штучне освітленння відповіндно до ДБН В 2.5—28—2006. 
Природнне світло повинно прониканти через бічні світлопнрорізи, зорієнтновані, як правило, на північ чи північнний 
схід, і забезпенчувати коефіцінєнт природнної освітленності не нижче 1,5 %. Розрахуннки коефіцінєнта природнної 
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освітленості проводянться відповіндно до ДБН В.2.5—28— 2006. Приміщенння з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащенні 
природнним і штучним освітленнням відповіндно до ДБН В.2.5—28—2006. Природнне освітленння має 
здійснюнватись через світловні прорізи, які орієнтонвані переважнно на північ чи північнний схід і обладнанні 
регулювнальними пристронями відкривнання та жалюзямни, завісканми, зовнішнніми козирканми. 
Приміщення має бічне природнне та штучне освітленння, централньне водяне опаленння. У приміщеннні три вікна 
розміронм 2x2,2 м. Штучне освітленння забезпенчує чотири люмінеснцентних світильнники з лампами ЛБ —40, 
розміщенних у ряд. 
Отже, усі вимоги до освітленння робочогно місця відповіндають параметнрам 
освітленння приміщенння, де проводянться досліджнення. 

5.2.6 Виробничий шум 
Для умов, що розгляднаються в проекті характенру роботи, який можна 
класифікувати як роботу програмніста обчислюнвальної машини у лаборатноріїдля теоретинчних робіт та обробки 
даних, рівні шуму визначенні ДСН 3.3.6.037— 99. «Санітарні норми виробнинчого шуму, ультразнвуку та 
інфразвнуку» та ГОСТ 
12.1.003—83. «ССБТ. Шум. Общиетрнебованиябезопасности». Допустинмі рівні звуку і рівні звуковонго тиску в 
октавнинх смугах частот предстанвлені у табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 — Допустинмі рівні звуковонго тиску і рівні звуку для постійнного 

(непостійного) широкоснмугового (тонального) шуму 

 
 
 
 

Характер 
робіт 

 
 
 

Допустимі рівні звуковонго тиску (дБ) в стандарнтизованих 

 
 
 
 

Допустимий 
рівень звуку 

(дБ) 

 
31,5 

 
63 

 
125 

 
250 

 
500 

 
1000 

 
2000 

 
4000 

 
8000 

 
Інженер 
лабола— 

торії 

 
86 

 
71 

 
61 

 
54 

 
49 

 
45 

 
42 

 
40 

 
38 

 
50 

Джерелами шуму в умовах робочогно приміщенння, що розгляднається в роботі є вентилянтори охолоджнення 
внутрішнніх систем персонанльного комп’ютера (вентилятори блоку живленння, радіатонра процесонра та 
відеоканрти) і система кондицінювання повітря. 
Очікувані рівні звуковонго тиску і рівень звуку відповіндно до шумових характенристик цих джерел: 

—рівень шуму, створювнаний внутрішнніми елементнами персонанльного комп’ютера дорівнюнє 35 дБ; 
—рівень шуму системи кондицінювання на низькихн/високих частотанх дорівнюнє 30 дБ. 

Оскільки одержаннний рівень (36.2 дБ) звуку не перевищнує допустинмих норм, умови робочогно приміщенння 
повністню відповіндають існуючинм санітарнним вимогам. 

 

5.3 Безпека в надзвичнайнихситуаціях 
Безпека в надзвичнайних ситуацінях регламеннтується ПЛАС. Основнинми складовними частинанми ПЛАС є 
розробкна технічнних рішень та організнаційних заходів щодо оповіщенння, евакуацнії та дій персонанлу у разі 
виникненння надзвичнайних ситуацінй, а також визначенння основнинх заходів з пожежнонї безпеки. 

5.3.1 Обов’язки та дії персонанлу у разі виникненння надзвичнайної ситуацінї 
У разі виявленння ознак НС працівнник, який їх помітив повинен: 

—негайно повідомнити про це засобамни зв’язку органи ДСНС та пожежнонї охорони, вказати при цьому 
адресу, кількіснть поверхінв, місце виникненння пожежі, наявніснть людей, а також своє прізвищне; 

—повідомити про НС керівнинка, адмініснтрацію, пожежну охорону підприєнмства; 
—організувати оповіщенння людей про НС; 
—вжити заходів щодо евакуацнії людей та матеріанльних цінностней; 
—вжити заходів щодо ліквіданції наслідкнів НС з викориснтанням наявних засобів. 

Керівник та пожежна охорона установнки, яким повідомнлено про виникненння пожежі, повинні: 
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—перевірити, чи викликанні підроздніли ДСНС; 
—вимкнути у разі необхіднності струмопнриймачі та вентилянцію; 
—у разі загрози життю людей негайно організнувати їх евакуацнію, та їх рятуванння, вивести за межі 

небезпенчної зони всіх працівнників, які не беруть участь у ліквіданції НС; 
—перевірити здійсненння оповіщенння людей про НС; 
—забезпечити дотриманння техніки безпеки працівнниками, які беруть участь у ліквіданції НС ; 
—організувати зустріч підрозднілів ДСНС та Державнної пожежнонї охорони, надати їм допомогну у 

локалізнації і ліквіданції НС. 
Після прибуттня на НС підрозднілів ДСНС та пожежнонї охоронинповинен бути забезпенчений безпереншкодний 
доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.3.2 Вимоги щодо організнації ефективнної роботи системи оповіщенння 
персонанлу при надзвичнайних ситуацінях. 
Для підвищенння безпеки в надзвичнайних ситуацінях (НС) пропонунється 

встановнлення системи оповіщенння (СО) виробнинчого персонанлу. 

Оповіщення виробнинчого персонанлу у разі виникненння НС, наприклнад при  

пожежі, здійснюнється відповіндно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управлінння евакуацнією людей здійснюнється одним з 

наступнних способінв або їх комбінанцією: 

— поданням звуковинх і (або) світловних сигналінв в усі виробнинчі приміщенння 

будівлі з постійнним або тимчасонвим перебувнанням людей; 

— трансляцією текстів про необхіднність евакуацнії, шляхи евакуацнії, напрямонк руху 

й інші дії, спрямовнані на забезпенчення безпеки людей; 

— трансляцією спеціалньно розроблнених текстів, спрямовнаних на запобігнання 

паніці й іншим явищам, що ускладннюють евакуацнію; 

— ввімкненням евакуацнійних знаків "Вихід"; 

— ввімкненням евакуацнійного освітленння та світловних покажчинків напрямкну 

евакуацнії; 

— дистанційним відкривнанням дверей евакуацнійних виходів; 

Як правило, СО вмикаєтнься автоматнично від сигналу про пожежу, який 

формуєтнься системоню пожежнонї сигналінзації або системоню пожежогнасіння. Також з 

приміщенння оператинвного (чергового) персонанлу СО (диспетчера пожежнонго поста) 

слід передбанчати можливінсть запуску СО вручну, що забезпенчує надійну роботу СО не 

тільки при пожежі, а і у разі виникненння будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогамни ДБН В.1.1-7-2002 необхіднно забезпенчити можливінсть прямої 

транслянції мовленннєвого оповіщенння та керівнинх команд через мікрофонн для 

оператинвного реагуванння в разі зміни обставинн або порушенння нормальнних умов 

евакуацнії виробнинчого персонанлу. 
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Оповіщення виробнинчого персонанлу про НС /пожежу/ здійснюнється за допомогною 

світловних та/або звуковинх оповіщунвачів — обладнунються всі виробнинчі приміщенння. 

СО повинна розпочанти транслянцію сигналу оповіщенння про НС (пожежу), не 

пізніше трьох секунд з моменту отриманння сигналу про НС (пожежу). 

Пульти управлінння СО необхіднно розміщунвати у приміщеннні пожежнонго поста, 

диспетчнерської або іншого спеціалньного приміщенння (в разі його наявноснті). Ці 

приміщенння повинні відповіндати вимогам пунктів ДБН В.2.5-56-2014 "Інженерне 

обладнанння будинкінв і споруд. Пожежна автоматника будинкінв і споруд". 

Кількість звуковинх та мовленннєвих оповіщунвачів, їх розміщенння та потужнінсть 

повинні забезпенчувати необхіднний рівень звуку в усіх місцях постійнного або 

тимчасонвого перебувнання виробнинчого персонан лу. 

Звукові оповіщунвачі повинні комбінунватися зі світловними, які працюютнь у режимі 

спалахунвання, у таких випадканх: 

— у приміщенннях, де люди перебувнають у шумозахнисному споряджненні; 

— у приміщенннях з рівнем шуму понад 95 дБ. 

Допускається викориснтовувати евакуацнійні світловні покажчинки, що автоматнично 

вмикаютнься при отриманнні СО команднного імпульсну про початок оповіщенння про НС 

/пожежу/ та (або) аварійнному припиненнні живленння робочогно освітленння. 

Вимоги до світловних покажчинків "Вихід" приймаюнться відповіндно до ДБН В.2.5- 

28-2006 "Інженерне обладнанння будинкінв і споруд. Природнне і штучне освітленння". 

СО в режимі "Тривога" повинна функціоннувати протягонм часу, необхіднного для 

евакуацнії людей з будинку, але не менше 15 хвилин. 

Вихід з ладу одного з оповіщунвачів не повинен призводнити до виведенння з ладу 

ланки оповіщунвачів, до якої вони під’єднанні. 

Електропостачання СО здійснюнється за I категорнією надійнонсті згідно з 

"Правилами устройснтваэлектроустановок" (ПУЕ) від двох незалежнних джерел енергії: 

основнонго — від мережі змінногно струму, резервнного — від акумулянторних батарей 

тощо. 

Перехід з основнонго джерела електронпостачання на резервнний та у зворотнному 

напрямкну в разі відновлнення централнізованого електронпостачання повинен бути 

автоматничним. 
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Тривалість роботи СО від резервнного джерела енергії у черговонму режимі має бути 

не менш 24 годин. 

Тривалість роботи СО від резервнного джерела енергії у режимі "Тривога" має бути 

не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщунвачі повинні відповіндати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 "Системи 

пожежнонї сигналінзації. Частина 3. Оповіщунвачі пожежні звуковін". 
Світлові оповіщунвачі, які працюютнь у режимі спалахунвання, повинні бути червононго кольору, мати частоту 
мигтінння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розташонвуватись у межах прямої видимоснті з постійнних робочих місць. 

5.3.3 Пожежна безпекан 
Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 робоче приміщенння лаборатнорії відносинться до 

категорнії В по вибухопножежній небезпенці. Відповіндно до ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) 

клас робочих зон приміщенння лаборатнорії по пожежоннебезпеці — П-IIа. Можливинми 

причинанми пожежі в приміщеннні є несправнність електронустаткування, коротке зами- 

кання проводкни, і порушенння протипонжежного режиму (використання побутовних 

нагріванльних приладінв, паліннян). У зв’язку з цим, відповіндно до вимог ПБЕ та ПУЕ, 

необхіднно передбанчити наступнні заходи: 

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодинчний огляд та перевірнку ізоляцінї. 

2. Строге дотриманння норм протипонжежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні організнаційні заходи (заборона паління, інструкнтаж). 
Приміщення обладнанне чотирма пожежнинми датчиканми типу ДТЛ (площа, що знаходинться під захистонм одного 
датчика, становинть 15 м2), відстаннь між датчиканми рівна 4 м, що відповіндає нормам ДБНВ 2.5-56-2014. 
Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-77 для гасіння пожежі в робочомну приміщенні лаборатнорії (клас 
пожежі „Е” — наявніснть електронобладнання під напругоню) викориснтовуються два вогнегансники вуглекинслотно- 
брометинленові ОУБ-3. Вибір вогнегансної речовинни ґрунтуєнться на тому, що у вогні можуть опинитинсь 
електринчні пристронї, що знаходянться під напругоню. 
Таким чином, кількіснть, розміщенння й вміст первиннних засобів гасіння пожеж цілком задоволньняють всім 
вимогам ДСТУ 3675-98й ISO 3941-77. Крім того, у коридорні є 2 пожежнинх крана і ящик з піском. Дотриманно 
усіх заходів безпеки відповіндно до ГОСТ 12.3.019-80 і НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежнонї безпеки в 
Українiн». 

Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2003 та СНиП 2.09.02-85 по вогнестнійкості 

будинку і ширині евакуацнійних проходінв і виходів із приміщеннь назовні. Значенння 

основнинх параметнрів шляхів евакуацнії приведенні в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 — Характенристики і норми евакуацнійних виходівн 
 

Параметр Фактичне значенння Норма 

Висота дверних прорізінв 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізінв 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуацнії Більше 1,5 м Не менше 1 м 
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Ширина коридорну 3 м Не менше 2 м 

Число виходів з коридорну 2 Не менше 2 

Ширина сходовонї клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 
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