


Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

 Підприємство “Росток-ЕЛЕКОМ” було створено в грудні 1992 

року. 

 Перший дорожній контролер встановлений в 1995 році. 

 Центр керування дорожнім рухом м. Києва працює з 1997 року. 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

 Сьогодні обладнання виробництва “Росток-ЕЛЕКОМ” працює в 

понад 60 містах України та за кордоном. 

 АСКДР “Росток-ЕЛЕКОМ”працюють в 7 містах України, Ризі, 

Кишиневі та Тбілісі. 

 Всього підприємство випустило більш, як 4000 контролерів та  

20 000 світлофорів. 

 Обсяг експорту продукції складає 25%- 35% 
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Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

• Підприємство “Росток-ЕЛЕКОМ” є лауреатом  Всеукраїнського конкурсу “ 
100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ”  

 
• Продукція підприємства “Автоматизована система керування дорожнім 
рухом” має найвищий рівень якості, встановлений програмами “КИЇВСЬКА 
ЯКІСТЬ” та “СТОЛИЧНИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ” 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

• Підприємство щороку сертифікує продукцію  “Автоматизована 
система керування дорожнім рухом”за програмою добровільної 
сертифікації “CERTEX” 

 
• Компоненти Автоматизованої системи керування дорожнім рухом 
мають Европейський сертифікат якості та реалізуються в країни ЕС 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Основні складові Автоматизованої системи керування дорожні рухом  

на принципах ITS (Інтелектуальні Транспортні Системи) 

• Створення робочого проекту АСКДР ІТС 

• Моніторинг транспортних потоків 

• Програмне забезпечення для створення математичної  моделі міста 

• Відеосервер та програмне забезпечення відеонагляду 

• Відеокамери 

• Оснащення АСКДР та створення АРМ операторів 

• Контролери 

• Світлофори 

• Комплект детекторів транспорта  

• Аналітична обробка даних мониторингу та реалізація режимів «зелена вулиця» 
та «зелена хвиля» 

• Адаптивне керування (як локальне, так і магістральне) 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

• Метеостанції  

• Керовані знаки  

• Інформаційні табло  

• Пріоритетний проїзд громадського транспорту (борт + контролер)  

• Система інформування про вільні місця на парковках 

• Системи WIM – зважування авто під час руху 

• Автоматичний контроль швидкості  

• Автоматичний контроль проїзду на червоний сигнал світлофора 

• Контроль в‘їзду/виїзду на кордонах міста (класифікація транспортних 
засобів, номерний знак) 

Додаткові складові Автоматизованої системи керування дорожні рухом  

на принципах ITS (Інтелектуальні Транспортні Системи) 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Отримання проекту для модернізації та розвитку системи керування 
дорожнім рухом. 
Початковий матеріал для вдосконалення дорожної мережі, моделювання 
та оперативного реагування на зміни транспортної ситуації. 

Етап 1:    “Створення робочого проекту АСКДР ІТС” 
Етап 2:    “Моніторинг транспортних потоків” 
Етап 3:    “Програмне забезпечення для створення математичної  
 компьютерної моделі міста” 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Етап 4:     Відеосервер та програмне забезпечення відеонагляду 

Етап 5:     Відеокамери 

Очікуваний результат:  
Передача зображення з основних перехресть. 
Можливість аналізу ситуації на основних перехрестях з архівацією для 
подальшого перегляду. 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Впровадження детекторів транспорту, адаптивних методів керування, 
сучасних інформаційних технологій і каналів зв'язку (GPRS, 3G, 4G, оптоволокно) 

Етап 6:     Оснащення АСКДР та створення АРМ операторів 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Заміна морально і фізично застарілих, несистемних контролерів. 
 Включення їх в систему. 
Заміна лампових світлофорів на енергозберігаючі світлодіодні (90% економія). 

Етап 7:     Контролери 

Етап 8:     Світлофори 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Отримання достовірної вихідної інформації для системи керування 
транспортом. 

• Етап 9:     Комплект детекторів транспорта  



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
На основі достовірної інформації підвищити якість результатів проектних 
робіт і супроводу системи 

Етап 10:            Аналітична обробка даних мониторингу та реалізація режимів      
  «зелена вулиця» та «зелена хвиля» 
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Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Інформування участніків руху про місця зі складною метеоситуацією і, як 
наслідок, зниження аварійності. 

Етап 11:            Метеостанції  



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  

Оперативне управління швидкістю або напрямком транспортних потоків. 

Інформування учасників руху про транспортну ситуацію і рекомендовані 
напрямки руху. 

Етап 12:     Керовані знаки  

Етап 13:     Інформаційні табло 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Зменшення затримок маршрутного транспорту на перехрестях і, як наслідок, 
поліпшення регулярності руху, зменшення необхідного парку транспорту, 
економія пального.  

Етап 14: Пріоритетний проїзд громадського транспорту (борт + контролер)  



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат: 
Зменшення кількості машин, які шукають місце для парковки і, як наслідок, 
поліпшення транспортної ситуації.  

Етап 15:            Система інформування про вільні місця на парковках 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Безпека дорожнього руху, збереження дорожнього покриття, поповнення 
бюджету міста 

Етап 16:            Системи WIM – зважування авто під час руху 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Безпека дорожнього руху, поповнення бюджету міста.  

Етап 17: Автоматичний контроль швидкості  

Етап 18: Автоматичний контроль проїзду на червоний сигнал світлофора 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Очікуваний результат:  
Безпека дорожнього руху, поповнення бюджету міста.  

Етап 19:           Контроль в‘їзду/виїзду на кордонах міста (класифікація                     
  транспортних засобів, номерний знак). 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Київ 
Приклади АСКДР виробництва Росток-ЕЛЕКОМ  



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Приклади АСКДР виробництва Росток-ЕЛЕКОМ  

Тбілісі 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Приклади АСКДР виробництва Росток-ЕЛЕКОМ  

Рига 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Приклади АСКДР виробництва Росток-ЕЛЕКОМ  

Миколаїв 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Результати впровадження  

Автоматизованої Системи Керування Дорожнім Рухом   

АСКДР (ІТС)  

• Збільшення середньої швидкості руху на 15 %  

• Зменшення аварійності на 20 % 

• Зменшення затримок транспорту на 18 % 

• Зменшення шкідливих викидів в повітря на 13 % 

• Зменшення витрат пального на 15 % 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  

Організаційні питання: 

• Створення служби керування дорожнім рухом 

• Розробка/коригування організації дорожнього руху (ОДР) 

• Контроль за змінами ОДР 

• Створення сервісів для надання оперативної інформації 

водіям про транспортну ситуацію в місті (створення сайту) 



Адреса:  

УКРАїНА, 03067  
г.Київ-67, бул. В. Гавела (І.Лепсе), 4 

Тел./Факс:  +38(044) 496-18-10, 
                                  496-18-11 
                                  401-12-26 

E-mail: admin@rostok-elekom.com 
     http://rostok-elekom.com  
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