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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВУЛИЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ 

 

Мережі вуличного освітлення є прикладом системи яка відіграє важливу роль в структурі комунального 

господарства, і яка на сьогоднішній день ще не набула достатнього рівня технологічного розвитку. В багатьох 

країнах рівень контролю систем вуличного освітлення обмежується функцією ручного включення та виключення 

окремих ліній світильників. В таких системах відсутній зворотній зв'язок, а контроль працездатності світильників 

відбувається візуально. Такий підхід як не зручний, так і не ефективний, оскільки з моменту виходу зі строю одного 

світильника, до моменту виявлення даної події проходить досить багато часу, в результаті чого може виникнути 

ситуація поганого освітлення на певних ділянках вулиць. 

Системи автоматичного управління вуличним освітленням здатні вирішити дані задачі. Переваги даних систем: 

можливість керувати як конкретним світильником так і цілими групами; можливість регулювати рівень яскравості 

лампи світильника; наявність зворотного зв’язку, і як результат – контроль працездатності світильника; можливість 

запрограмувати цикл роботи світильників, і як результат автоматизоване керування усіх світильників міста, селища 

або магістралі. 

Вищевказані переваги не тільки покращують якість роботи керування світильниками, але й мають значні 

економічні переваги.  

Узагальнена структурна схема комп’ютеризованої системи управління вуличним освітленням  зображена на 

рис.1. 

На даній структурній схемі зображені: 

- LCM (Luminaire control module) – модуль управління світильником; 

- NC (Network cell) – комірка мережі; 

- NS (Network segment) – сегмент мережі, або сукупність світильників, підключених до одного NSC; 

- NSC (Network segment controller) – модуль управління сегментом мережі; 

- Сервер – програма високого рівня, що здійснює управління усією системою. 

 
 

Рис. 1. Структурна схема комп’ютеризованої системи управління вуличним освітленням 
 

В кожному світильнику буде вбудовано спеціальний модуль LCM, який буде здійснювати управління та збір 

телеметричних даних з конкретного світильника. 

Групи світильників, що знаходитимуться в зоні прямого радіозв’язку, будуть об’єднуватися в комірки мережі 

NC. В кожній комірці мережі буде знаходитися головний LCM, який називатиметься «Master». Усі інші вузли будуть 

підключатися до нього, та називатимуться «Slaves». 

Далі усі комірки мережі з’єднуються один з одним за правилами деревоподібної топології, та складатимуть 

собою сегмент мережі NS (Network segment). В кожному сегменті мережі буде знаходитися контролер сегменту 

мережі NSC, який буде виконувати функцію каналу зв’язку між сервером та сегментом мережі. 

Самий високий рівень даної системи сервер, до якого може підключитися декілька контролерів сегменту мережі. 

На рівні сервера оператор зможе відслідковувати стан як кожного світильника, так усієї мережі загалом. З сервера 

можна буде здійснювати управління світильниками, та зчитувати телеметричні дані.  

 


