
ISSN 2411–6602 (Online)
ISSN 1607–2855 (Print)

Том 12 • № 2 • 2016 С. 195 – 197

УДК 332.12 : 658.7

Використання супутникових систем
навiгацiї для монiторингу транспорту
О.Є.Нiколаєнко1*, Є.П.Шугалiй2

1Нацiональний авiацiйний унiверситет, м. Київ
2Українська вiйськово-медична академiя, м. Київ

Приведено принцип роботи i склад типової системи монiторингу транспорту з використанням супутникових
систем навiгацiї. Розглянутi основнi тенденцiї розвитку систем супутникового монiторингу транспорту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА, Николаен-
ко А.Е., Шугалий Е.П. — Приведены принцип работы и состав типовой системы мониторинга транспорта с
использованием спутниковых систем навигации. Рассмотрены основные тенденции развития систем спутни-
кового мониторинга транспорта.

USE OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS FOR TRANSPORT MONITORING, Nikolaenko А.Е., Shugaley E.P. —
Principles of operation and structure of a typical transport monitoring system with using satellite navigation systems
were adduced. The main trends in the development satellite monitoring of transport systems were viewed.
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1.СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО МОНIТОРИНГУ ТРАНСПОРТУ

У теперiшнiй час широке поширення отримали системи супутникового монiторингу автомобiльного
транспорту, якi передбачають використання технологiй GPS, GSM, GPRS. В автомобiлi влаштовує-
ться спецiальний пристрiй, що складається з GPS-приймача i SIM-карти оператора мобiльного зв’язку.
GPS-приймач отримує координати з супутника, за допомогою GPRS або SMS вони передаються по
GSM каналам на сервер, де заносяться на карту. На комп’ютерi оператора встановлюється програмне
ГIС-забезпечення, за допомогою якого вiдображається карта з розмiщеною на нiй iнформацiєю про мiсце
розташування транспортного засобу [1, 2]. Установленi в автомобiлi пристрої живляться енергiєю вiд
бортової мережi, а також можуть працювати автономно. У деяких випадках передбачається пiдключен-
ня даного пристрою до органiв керування, що дозволяє, наприклад, дистанцiйно заглушити двигун при
виходi автомобiля iз припустимого коридору.

Супутниковий монiторинг транспорту — система монiторингу рухомих об’єктiв, побудована на основi
систем супутникової навiгацiї, обладнання, технологiй стiльникового й/або радiозв’язку, i ГIС (цифро-
вi карти, бази даних, спецiалiзоване ПЗ). Супутниковий монiторинг транспорту використовується для
вирiшення завдань транспортної логiстики в системах керування перевезеннями та автоматизованих
системах керування автопарком [3].

Принцип роботи полягає у вiдстеженнi та аналiзi просторових i часових координат транспортного
засобу.

На транспортному засобi встановлюється мобiльний модуль, що складається з наступних частин:
– приймач супутникових сигналiв;
– модуль зберiгання координатних даних;
– модуль передачi координатних даних.
Програмне забезпечення мобiльного модуля отримує координатнi данi вiд приймача сигналiв, записує

їх у модуль зберiгання i, по можливостi, передає за допомогою модуля передачi.
Модуль передачi дозволяє передавати данi, використовуючи бездротовi мережi операторiв мобiльному

зв’язку. Отриманi данi аналiзуються й видаються диспетчеровi в текстовому видi або з використанням
картографiчної iнформацiї.

Мобiльний модуль може бути побудований на основi приймачiв супутникового сигналу, що працюють
у стандартах GPS або ГЛОНАСС [4, 5].
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2.ТЕХНIЧНА РЕАЛIЗАЦIЯ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО МОНIТОРИНГУ
ТРАНСПОРТУ
Система супутникового монiторингу транспорту включає наступнi компоненти:
– транспортний засiб, обладнаний GPS або ГЛОНАСС контролером або трекером, який одержує

данi вiд супутникiв i передає їх на серверний центр монiторингу за допомогою GSM-зв’язку;
– серверний центр iз забезпеченням для приймання, зберiгання, обробки та аналiзу даних;
– комп’ютер диспетчера з програмним ГIС-забезпеченням, що здiйснює монiторинг автомобiлiв за

допомогою цифрової карти.
Системи супутникового монiторингу транспорту вирiшують наступнi завдання [6]:
– монiторинг транспорту, який включає визначення координат мiсця розташування транспортного

засобу, його напрямку, швидкостi руху та iнших параметрiв: витрата палива, температура в рефри-
жераторi та iн. Системи супутникового монiторингу транспорту допомагають водiєвi в навiгацiї
при пересуваннi в незнайомих районах;

– контроль дотримання графiка руху — облiк пересування транспортних засобiв, автоматичний
облiк доставки вантажiв у заданi точки та iн.;

– збiр статистки i оптимiзацiя маршрутiв — аналiз пройдених маршрутiв, швидкiсного режиму,
витрати палива та iн. транспортних засобiв з метою визначення кращих маршрутiв;

– забезпечення безпеки — можливiсть визначення мiсце розташування допомагає виявити викраде-
ний автомобiль. У випадку аварiї система супутникового монiторингу допомагає передати сигнал
про нещасний випадок в служби порятунку.

3.ОСНОВНI ТЕНДЕНЦIЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО МОНIТОРИНГУ
ТРАНСПОРТУ
Залежно вiд застосовуваних технiчних рiшень можна видiлити п’ять поколiнь систем супутникового

монiторингу транспорту.
Системи першого поколiння. Найпершi системи були оффлайновими, тобто не дозволяли здiйсню-

вати монiторинг у реальному часi. GPS-трекер записував усi данi в пам’ять i передавав їх на сервер
пiсля прибуття транспортного засобу на базу через провiдний або бездротової iнтерфейс. Така схема
дозволяла контролювати маршрут автомобiля тiльки постфактум i не здатна допомогти, наприклад, при
викраденнi автомобiля.

Системи другого поколiння. Для органiзацiї зв’язку мiж GPS-термiналами i сервером використову-
валися SMS. На сервер установлювалися один або кiлька модулiв стiльникового зв’язку, що дозволяють
приймати SMS або дзвiнки з даними. Подiбнi системи вiдрiзнялися бiльшим перiодом часу мiж пе-
редачами даних мiсця розташування i режимами одержання даних по запиту. З масовим поширенням
мобiльного Iнтернету системи другого поколiння практично вимерли.

Системи третього поколiння. У якостi транспортної мережi використовуються GPRS, що дозволяє
знизити витрати на передачу даних мiсця розташування i будувати системи вiдображення всiх об’єктiв
у режимi реального часу. У таких системах сервер встановлюється безпосередньо в клiєнта в локаль-
нiй мережi офiсу, що забезпечує кращу оперативнiсть i захищенiсть даних, проте вимагає регулярної
пiдтримки сервера вiд клiєнта. Обслуговування сервера вимагає певної квалiфiкацiї обслуговуючого
персоналу зi сторони клiєнта. На робочi мiсця користувачiв установлюється спецiалiзоване програм-
не забезпечення. У деяких системах допускається оренда ресурсiв сервера, надаваних постачальником
послуг монiторингу.

Системи четвертого поколiння. Також як i системи третього поколiння, використовують один з
механiзмiв мобiльного Iнтернету у якостi транспортної системи, але вiдрiзняються вiд третього центра-
лiзацiєю серверного забезпечення в постачальника послуги i використанням web-технологiй. У цьому
випадку сервер розмiщається в компанiї-постачальника, його потужностi дiляться мiж багатьма клiєн-
тами, а захищений доступ до даних здiйснюється через застосування web-додаткiв з будь-якого комп’ю-
тера, пiдключеного до Iнтернету. Враховуючи, що один сервер здатний працювати одночасно з тисячами
об’єктiв, значно знижується вартiсть впровадження i обслуговування системи. Одночасно може бути
забезпечена бiльш висока надiйнiсть зберiгання даних, тому що компанiї-оператори здатнi побудувати
сервер на базi якiсного обладнання з багаторазовим резервуванням, утримувати штат технiчних фахiвцiв
для цiлодобового обслуговування. Недолiком систем четвертого поколiння є повна централiзацiя. Хоча
iмовiрнiсть апаратного збою або настання форс-мажорних обставин у таких системах вкрай низка, зате
наслiдки збою можуть стати досить дорогими, i клiєнтовi складно оцiнити наслiдки витоку iнформацiї
через технiчнi служби оператора.

Системи п’ятого поколiння являють собою глобальний розвиток i централiзацiю систем попере-
днього поколiння в логiчно єдиний, розподiлений центр монiторингу, що працює за принципом хмарних
технологiй. У такому варiантi данi GPS i ГЛОНАСС пристроїв, що збираються комунiкацiйними серве-
рами, зосереджуються в логiчно об’єднаний сервер бази даних i далi розподiляються мiж промiжними
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серверами, якi забезпечують взаємодiю з користувачем. При такiй архiтектурi системи користувачi з рi-
зних регiонiв, країн i навiть континентiв отримують iнформацiю вiд найближчого регiонального центру
з мiнiмальною затримкою, одержуючи вiд оператора програмне забезпечення як послугу. Деякi платфор-
ми для супутникового монiторингу транспорту i керування їм дозволяють не тiльки використовувати
стандартний iнтерфейс, але i персоналiзувати робоче мiсце пiд себе; тим самим завдяки концепцiї хмар-
них обчислень клiєнт одержує робочi мiсця як послугу. Впровадження подiбних систем дає можливiсть
глобального керування транспортними потоками в реальному часi, а користувачi можуть заощаджувати
час, ресурси i оптимально планувати маршрути.

4.ВИСНОВКИ

Використання супутникових систем навiгацiї дозволяє вирiшити низку завдань транспортної логi-
стики в системах керування перевезеннями та автоматизованих системах керування автопарком, а саме
монiторинг транспорту, який включає визначення координат мiсця розташування, напрямку, швидко-
стi руху та iнших параметрiв, контроль дотримання графiка руху транспортних засобiв, збiр статистки
пройдених маршрутiв та їх оптимiзацiю, забезпечення безпеки у випадку аварiї.
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