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Світлофорне регулювання від S&W
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Робоче середовище інженера
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Планування перетину Потокозалежне управління

Вивантаження в контролерІмітація & Кількісний аналіз

Координація

Громадський транспорт
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Комплексний 
програмний пакет для 
інженерів дорожнього 
руху

§ Авторозрахунок проміжного часу

§ Створення фіксованих сигнальних планів

§ Автогенерація координації циклів

§ Інтеграція геоприв'язок даних перетину

§ Розробка координованого та адаптивного

управління

§ Пріоритетність громадського транспорту

§ Оцінка та моделювання

§ Тестування та оптимізація

§ Завантаження даних на контролер

Робоче середовище інженера
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§ Швидке та легке введення схеми та параметрів перетину 

§ Автоматичне визначення матриці конфліктів та обчислення проміжних тактів

§ Широкі можливості для ефективного створення оптимальних сигнальних планів

§ Автоматичний розрахунок діаграм «час-шлях» та оптимізація координації циклів

Легке планування перетину
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Конфліктні точки § Визначення параметрів конфліктних перетинів

§ Визначення часу розвантаження перетину

§ Оптимізація та розробка фаз регулювання і 

проміжних тактів

§ Оптимізація або розробка сигнальних планів

§ Розробка координованого управління

§ Розробка адаптивного управління

§ Оцінка умов руху транспорту

§ Імітаційна оцінка умов руху транспорту

§ Тестування та оптимізація

Вирішення задач
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Оптимізація сигнальних
планів

Адаптивне управління

Оцінка результатів



LISA MapX Export § Використовуйте дані перетину з географічною прив'язкою для розрахунку 

проміжного часу і планування управління рухом. 

§ Будь-які необхідні дані, пов'язані з перетином, можуть бути введені або 

розраховані в LISA (потоки, пропускна здатність, довжина зворотного ходу, 

сигнальні групи, детектори ...)

§ Просте та швидке введення даних будь-якої топології перетину

§ Автоматична прив'язка до місцевості з використанням заданої опорної 

точки.

§ Додавання різної інформації, напр. технічне обладнання або розрахунки з 

точки зору перевезень

Картографічні дані
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§ Вбудовані функції для ефективної пріоритизації громадського транспорту

§ Швидке визначення фаз та автоматичний розрахунок міжфазових переходів

§ Моделювання комплексного потокозалежного управління та розширена  функціональність для 

випробовувань на віртуальній тестовій машині

Потокозалежне управління
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Процес оптимізації режима СУ
9

2021БЕСПАЛОВ ЛАБ



Очікувані ефекти
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§ Зниження рівня завантаження перетинів та часу очікування 

транспортних засобів

§ Зниження часу руху ТЗ на ВДМ з введеним координованим 

управлінням

§ Зниження обсягу викиду шкідливих речовин від двигунів ТЗ

§ Зменшення кількості зупинок ТЗ та ДТП

§ Зменшення зносу дорожнього покриття

§ Збільшення середньої швидкості сполучень



§ Пряме завантаження даних, включаючи керування 

трафіком з контролерами від різних виробників

§ Віддалене завантаження відповідно до OCIT-protocol

§ Додаткові власні інтерфейси

Завантаження даних
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Завантаження на контролери

Центр управління трафіком

Дорожні контролериРобоча станція

A / Віддалене завантаження*

*) Доступно лише з використанням протоколу OCIT (OCIT-Outstation 2.0 або вище)

Дорожній контролер
Робоча станція

B / Безпосереднє завантаження**

* *) Потрібне схвалення виробника

Приватні інтерфейси контролерів
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Інтерфейс для PTV Vissim
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VISSIM

VISSIM-
моделювання в 
середовищі LISA

Експорт дорожньої 
мережі

Експорт параметрів
потоку та управління

потоками



Один інструмент для різних задач
14

2021

Державні 
організації

Інженери / 
Планувальники Виробники Дослідження & 

Викладання
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LISA - це…

2021
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• Просте
• Зрозуміле
• Мінімалістичне

Програмне 
середовище

• Інтуїтивне
• Легке
• Осяжне

Опанування

• Автоматичні розрахунки
• Імітація
• Функції тестування

Ефективність

• Проєкт- та статус менеджмент
• Документація
• Функції контролю безпеки

Організація

• Map-Експорт
• для VISSIM, Aimsun, SUMO
• для різних контролерів

Інтерфейси



§ Доступний на кількох мовах:
німецька, англійська, іспанська, 
французька, португальська, 
голландська, російська, польська, 
чеська, угорська, іврит, …

§ ВЖЕ СКОРО УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРФЕЙС

§ Різні керівництва для 
§ Розрахунку проміжного такту
§ Оцінка та розрахунок

для сигнальних планів
§ Право- та лівосторонній рух

Оцінка якості
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Користувачі LISA 
§ Понад 600 Користувачів
§ Більше ніж 1000 ліцензій

Конкуренти
§ Sitraffic Office 
§ Crossig
§ Linsig
§ Sidra
§ …

Партнери
§ VISSIM (PTV)

Ринок
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LISA
64%

Sitraffic
28%

5% 3%

Market share Germany

LISA+

Sitraffic Office

VS-Plus

Crossig
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Незалежно від центрального комп’ютера управління трафіком, контролерів, 

ІТ-інфраструктури чи іншого обладнання

Управління ліцензіями
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Ліцензія для 1 користувача Мультікористувацька ліцензія

1 ключ для 1 користувача 1 мережевий ключ - кілька
користувачів (floating license)

Локальний/Децентралізоване
зберігання даних (Client)

Централізоване зберігання даних
(Server)

Робоча станція Робоча станція + Сервер
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Для детальної інформації звертайтесь: 

ТОВ «БЕСПАЛОВ ЛАБ»

+380 (44) 2285521

lab@bespalov.me

b-lab.pro
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