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На сьогоднішній день однією з головних областей застосування GPS-

технологій є моніторингавтотранспортнихзасобів. Сучаснісистеми контролю 

дозволяютьотримуватиоперативнуінформацію про 

точнемісцезнаходженняоб'єкта, йогозупинках, швидкості, з 

якоювінпересувається, рівніпаливав баку і т.д. 

Ретельноопрацьованісистемимоніторингуавтотранспортнихзасобівотри

малиширокерозповсюдження. Їхвикористовуютьдержавні та 

приватнітранспортнікомпанії, будівельніфірми, а такожіншіорганізації, в 

інфраструктуріяких є транспортнийвідділ. 

Впроваджена на підприємство система 

моніторингуавтотранспортнихзасобіввирішуєцілий комплекс завдань. 

Можливостісистемидопомагаютьубезпечитивантажоперевезення, в 

значніймірізнизититранспортнівитрати, зробитипослуги з 

перевезеннябільшякісними. 

Величезнакількістькомпанійвжеобладналиштатнідиспетчерськіслужби по 

GPS моніторингуавтотранспортнихзасобів. Настільки ж 

багатохтоплануєнайближчим часом 

освоїтисупутниковиймоніторингавтотранспортнихзасобів. 

Сама концепціязастосуваннянавігаційнихприймачів в 

автомобілізародилася в Європіна початку 90-х роківминулогостоліття. Тоді ж 

в англомовнійлітературіз'явивсятермінVehicleNavigationSystem 

(транспортнінавігаційнісистеми) або просто - VNS. Практично 

відразуідеябулапідхопленаяпонськимивиробниками, яківідставали в 

ційобластівідЄвропи аж до 1996 року. Цейпочатковийперіод, коли 

визначеннямісцезнаходженняавтомобіля стало здійснюватися з 

використаннямсупутників GPS, отримавназву "гібриднанавігація". 

Залежновідзастосовуванихтехнічнихрішеньможнавиділитип'ятьпоколін

ь систем супутниковогомоніторингу транспорту: 

• Найпершісистемибулиоффлайновими, тобто не дозволяли 

здійснюватимоніторинг в реальному часі. GPS-трекерзаписуваввсідані в 

пам'ять і передавав їх на сервер післяприбуття транспортного засобу на базу 

через провіднийабобезпровіднийінтерфейс. Така схема дозволяла 



контролювати маршрут автомобілятільки постфактум і не здатнадопомогти, 

наприклад, при викраденніавтомобіля. 

• У другому поколінні для організаціїзв'язкуміж GPS-терміналами та 

сервером використовувалися SMS абомеханізм CSD. На сервер 

встановлювалися один абокількамодулівстільниковогозв'язку, 

щодозволяютьприймати SMS абодзвінки з даними. 

Подібнісистемивідрізнялися великим періодом часу між передачами 

данихмісцеположення і режимами отриманняданих за запитом. З 

масовимпоширенняммобільногоінтернетусистеми другого покоління 

практично вимерли. 

• У третьомупоколінні в якостітранспортноїмережівикористовуються 

GPRS або EV-DO, щодозволяєзнизитивитрати на передачу 

данихмісцеположення і будуватисистемивідображеннявсіхоб'єктів в режимі 

реального часу. У таких системах сервер встановлюєтьсябезпосередньо у 

клієнта в локальніймережіофісу, щозабезпечуєкращуоперативність і 

захищеністьданих, однаквимагаєрегулярноїпідтримки сервера силами клієнта. 

Обслуговування сервера вимагаєпевноїкваліфікаціїобслуговуючого персоналу 

на стороніклієнта. На 

робочімісцякористувачіввстановлюєтьсяспеціалізованепрограмнезабезпеченн

я. У деяких системах допускаєтьсяорендаресурсів сервера, 

щонадаютьсяпостачальникомпослугмоніторингу. 

• Системи четвертого поколіннятакожвикористовують один з 

механізмівмобільногоінтернет в якостітранспортноїсистеми, але 

відрізняютьсявідтретьогоцентралізацією серверного забезпечення у 

постачальникапослуги і використаннямweb-технологій. У цьомувипадку 

сервер розміщується у компанії-постачальника, 

йогопотужностіділятьсяміжбагатьмаклієнтами, а захищений доступ до 

данихздійснюється через веб-додаток з будь-якогокомп'ютера, підключеного 

до інтернету. Так як один сервер здатнийпрацюватиодночасно з 

тисячамиоб'єктів, значнознижуєтьсявартістьвпровадження і 

обслуговуваннясистеми. Одночасноможе бути 

забезпеченабільшвисоканадійністьзберіганняданих, так як компанії-

операториздатніпобудувати сервер на базіякісногообладнання з 

багаторазовимрезервуванням, утримувати штат технічнихфахівців для 

цілодобовогообслуговування. Недоліком систем четвертого покоління є 

повнацентралізація. Хочаймовірністьапаратногозбоюабонастання форс-

мажорнихобставин в таких системах є вкрайнизькою, 



затенаслідкизбоюможуть стати дуже дорогими і клієнтові складно 

оцінитинаслідкивитокуінформації через технічніслужби оператора. 

• Системимоніторингуп'ятогопоколінняявляють собою 

глобальнийрозвиток і централізацію систем попередньогопокоління в 

логічноєдиний, розподілене центр моніторингу, якийпрацює за принципом 

хмарнихтехнологій. У такому варіантідані GPS і ГЛОНАСС пристроїв, 

щозбираютьсякомунікаційними серверами, стікаються в логічнооб'єднаний 

сервер базиданих і далірозподіляютьсяміжпроміжними серверами, 

якізабезпечуютьвзаємодію з користувачем. При 

такійархітектурісистемикористувачі з різнихрегіонів, країн і 

навітьконтинентівотримуютьінформаціювіднайближчогорегіонального 

центру з мінімальноюзатримкою, отримуючивід оператора 

програмнезабезпечення як послугу (англ. Softwareas a service, скор. SaaS). 

Деякіплатформи для супутниковогомоніторингу транспорту та 

управлінняімдозволяють не тількивикористовуватистандартнийінтерфейс, але 

і персоналізуватиробочемісцепід себе, тим самим, 

завдякиконцепціїхмарнихобчисленьклієнтотримуєробочімісця як послугу. 

Впровадженняподібних систем даєможливість глобального 

управліннятранспортними потоками в реальному часі, а 

користувачіможутьзаощаджувати час, ресурси і оптимально 

плануватимаршрути. 

Система супутниковогомоніторингу автотранспорту включає в себе: 

- Транспортнийзасіб, обладнане GPS-трекером GPS / ГЛОНАСС контролером 

аботрекером, якийотримуєданівідсупутників і передаєїх на сервер моніторингу 

за допомогою GSM, CDMA аборідшекосмічної та УКХ зв'язку. 

Рідшевикористовуютьсяконтролери, якінакопичуютьдані у внутрішнійпам'яті 

пристрою. Потімціданіпереносяться на північ по провідним каналам, або через 

BluetoothабоWi-Fi. 

- Сервер з програмнимзабезпеченням для прийому, зберігання, обробки і 

аналізуданих. 

- Комп'ютеркористувачаабо диспетчера, провідногомоніторинг. 

Для отриманнядодатковоїінформації на 

транспортнийзасібвстановлюютьсядодаткові датчики, наприклад: 

- датчик витратипалива; 

- датчик навантаження на осі ТЗ; 

- датчик рівняпаливав баку; 

- факт відкривання дверей або капота; 



- факт наявностіпасажира (таксі); 

- температура в рефрижераторі; 

- факт натисканнятривожної кнопки. 

Системисупутниковогомоніторингу транспорту 

вирішуютьнаступнізавдання: 

- Моніторингнапрямку і швидкостіруху транспортного засобу, 

показниківдатчиків і іншихприладів в реальному часі. 

- Облік статистики використання транспортного засобу, 

включаючипройденогокілометражу, витратипалива, швидкостіруху, часу 

роботимеханізмів. 

- Контроль відповідності фактичного маршруту плановому 

дозволяєпідвищитидисциплінуводіїв, 

уникнутивипадківнецільовоговикористання транспортного засобу, накрутки 

(змінипоказника) спідометра. 

- Контроль показниківдатчиківпаливадозволяєуникнутивипадківзливу ПММ, 

поширені в Росії. 

- Контроль геозондозволяєконтролюватизнаходження транспортного засобу в 

заданих межах. 

- Безпека: 

знаннямісцярозташуваннядозволяєшвидкознайтивикраденеабопотрапило в 

бідутранспортнийзасіб. Автомобіліспеціальногопризначення, таксіможуть 

бути обладнаніприхованоюкнопкою, натисканняабоненажатомна 

якувідсилаєтривожний сигнал в диспетчерський центр. Крімцього, 

деякітерміналисупутниковогомоніторингуможутьпрацювати в режимі GSM-

сигналізації, тобтоповідомляти на сервер моніторингуінформацію в 

разіспрацюванняштатноїсигналізації.Інструментарійсистемимоніторингуакту

альнийскрізь - будь то муніципальніслужби, наприклад, «Швидкадопомога», 

абовеликебудівельнепідприємство, на 

якомувикористовуєтьсядорогийспеціалізований транспорт. У 

першомувипадку контроль, здійснюваний системою моніторингу, 

дозволяєвраховуватикількістьпробігів і 

безпосередньопроцеспересуваннятехніки - і тим самим запобігати приписки до 

витрат на ПММ і, відповідно, не допуститирозкраданняфінансовихкоштів. 

Якщоговорити про виробничо-будівельнійсфері, то 

впровадженнясистемимоніторингу в даномувипадкутакождоречно. З 

їїдопомогоювдастьсяпроконтролювативикористання та обслуговування 

дорогих механізмів, а такожвиявити, наскількиефективнаїхня робота, в яких 



режимах вона здійснюється. Васіце в 

підсумкузабезпечитьраціональневикористаннятехніки і підвищення в 

ціломупродуктивностіпраці. 

На підставівищевикладеногоможназробитивисновки того, що дана система 

дужекорисна і з їїдопомогоюможназаощадити не тількигроші але і час. 

 

Перелік посилань 

1. Googletrends[Електронний 

ресурс]. Режимдоступукресурсу:https://trends.google.com.ua/ 

2. Контроль витратипалива. ДовідковийпосібникВерсія 1.0. Технотон 2014. 

[Електронний ресурс] / - 236 с. - Режим доступу до 

ресурсу:https://technoton.spb.ru/public/docs/Kontrol_rashoda_topliva_spravochnoe_posobie_v_1_0

.pdf 

3.Хрулев А.Е. ремонт двигунівзарубіжнихавтомобілів. Виробничо - 

практичневидання / Хрулев А.Е.- М .: «За Кермом», 1998. - 440 с. 

4.Марков О.Д. Станціїтехнічногообслуговуванняавтомобілів / Марков О.Д. - 

К: Кондор, 2008.-536с., Іл. 

Науковий консультант: Зенкін Є.Ю., доц. каф. ТЕСА. 

 

 

 

https://trends.google.com.ua/
https://technoton.spb.ru/public/docs/Kontrol_rashoda_topliva_spravochnoe_posobie_v_1_0.pdf
https://technoton.spb.ru/public/docs/Kontrol_rashoda_topliva_spravochnoe_posobie_v_1_0.pdf

