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АНОТАЦІЯ 

 

В дипломній роботі розробляється система динамічного контролю за 

пересуванням мобільних об’єктів з використанням корпоративної 

телекомунікаційної мережі на прикладі ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 

Ця система має централізовану архітектуру, яка управляється від 

центрального комп’ютера, на якому відбувається збір даних, отриманих від 

системи GPS-трекерів, їх аналіз та взаємодія з робочим місцем оператора. 
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ANNOTATION 

 

Developed the system for dynamic monitoring the movement of mobile objects 

using corporate telecommunication network on the example of «Holding» 

Kyivmiskbud» in the thesis work. 

This system has a centralized architecture, that is managed from a central 

computer, which is the collection of data from GPS-tracker system, analysis this 

information and interaction with the operator station. 
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ВСТУП 

 

Метою цієї роботи є створення системи контролю за пересуванням 

мобільних об’єктів з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі. 

В сучасних умовах та в рамках жорсткої конкуренції перед організацією 

стоїть завдання виживання та успішного функціонування. Підприємство являє 

собою складну економічну систему, що складається на вході з десятків і сотень 

видів сировини, матеріалів, палива і енергії, інформації, а на виході перетворює це 

все в різноманітну продукцію і послуги. Одним із вирішальних чинників 

ефективності та конкурентоспроможності підприємства є вміння використовувати 

економічні знання про особливості управління організацією в сучасних умовах на 

практиці. Актуальність даної теми обумовлена тим, що в силу багатоаспектності 

цілей і завдань, що стоять перед сучасною організацією, управління нею вимагає 

спеціальних знань, а також використання методів та засобів, що забезпечують 

результативно-ефективну спільну діяльність працівників всіх структурних 

підрозділів. Правильність побудови структури організації визначає досягнення 

цілей організації, реалізацію її стратегії, взаємодію із зовнішнім середовищем. 

Актуальність виконаної роботи полягає в тому, що запропонована система 

допоможе визначити місцезнаходження транспортного засобу компанії в будь-

який момент, слідкувати за дотриманням маршрутів, заощадити кошти шляхом 

раціоналізації маршрутів у будь-якій компанії, яка в своїй діяльності 

використовує транспорт. 

Завданням на роботу є аналіз можливих варіантів реалізації системи 

контролю з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі. 

Об’єктом дослідження — супутникові навігаційні системи та інформаційні 

системи підприємства. 

Предмет дослідження – система взаємодії між системі супутниковій 

навігації та інформаційній системи підприємства. 
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Практичне використання отриманих в ході досліджень результатів – 

розроблена концепція системи інтеграції навігаційної складової та інформаційній 

системи щодо використання телекомунікаційній системи підприємства для 

отримання геоданих з подальшим їх використанням в підсистемі прийняття 

рішення може бути використанні на підприємствах України в якості базової 

концепції для побудови інформаційної системи прийнятті рішення. 

Галузь застосування – транспортні системи та інформаційні технології. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: GPS, ТРЕКЕР, СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 

ТРАНСПОРТУ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. 
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1. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Телекомунікаційна мережа (Telecommunication Network, TN) – це 

системоутворююча сукупність засобів телекомунікацій, що надає 

територіальновіддаленим об'єктам можливість інформаційної взаємодії шляхом 

обміну сигналами (електричними, оптичними або радіо). 

Об'єктами при цьому можуть виступати як термінальні пристрої 

користувачів та кінцеві системи мережі, так і окремі мережі. 

Мережами підприємств (Enterprise Networks), або приватними мережами 

(Private Networks), називають мережі, які належать установам і компаніям, 

інтереси бізнесу яких виходять за межі ринку телекомунікацій.  

Відмінною особливістю приватних мереж є те, що всі ресурси мережі 

використовуються виключно співробітниками підприємства, яке є власником 

мережі. Крім того під терміном «приватна» мережа розуміють також закриту 

мережу, призначену для конфіденційного зв'язку. У цьому розумінні поняття 

«приватна мережа» частіше вживається відносно мереж великих корпорацій, що 

мають філії в різних містах, країнах і навіть континентах. Мережі підприємств 

меншого масштабу завжди сприймаються як приватні.  

Поєднання комп'ютерів в мережу дозволяє підприємству оптимізувати його 

інформаційну інфраструктуру (роботу програм, застосовань, баз даних, тощо), що 

в результаті підвищує ефективність бізнес-процесу в цілому.  

Залежно від масштабу виробничого підрозділу, в межах якого діє мережа, 

розрізняють мережі робочих груп, мережі відділів, мережі кампусів і 

корпоративні мережі.  

Мережі робочих груп зазвичай характеризуються малою кількістю робочих 

місць (до 10) та використовуються невеликими групами співробітників 

підприємства, які виконують спільне виробниче завдання. Метою створення 

мережі в даному випадку є поділ дорогого периферійного обладнання та даних, 
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спільне використання застосовань, а також надання універсальних засобів 

комунікацій як для внутрішнього, так і зовнішнього зв'язку (рис. 1.1). 

 

 

 

Рис. 1.1.Мережа робочої групи 

 

Мережі відділів можуть об'єднувати від 30 до 100 робочих місць і 

призначені для забезпечення спільної роботи співробітників одного відділу. Ці 

співробітники зазвичай вирішують ряд взаємопов'язаних завдань, наприклад, 

займаються планово-фінансовою діяльність підприємства, ведуть облік 

матеріально-технічних цінностей та ін. Завдяки мережі забезпечується робота в 

режимі розподілу лазерних принтерів, модемів, інформаційних ресурсів відділу та 

мережевих застосовань.  

Комп'ютерно-телефонна інтеграція зумовила появу нових ознак, властивих 

сучасним мережам відділів. Робочі місця співробітників поповнилися 

спеціалізованими телефонними апаратами, під’єднаними до послідовних портів 

персональних комп’ютерів (ПК). Крім того з'явилася можливість емуляції 

телефонного апарата за допомогою плат розширення в стандарті програмного 

інтерфейса телефонного застосовання (Telephony Application Programming 

Interfаce, TAPI).  

Факс як необхідний елемент ділового життя будь-якого офісу або відділу 

завдяки новим стандартам також інтегрувався в телефонно-комп'ютерну систему.  
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У зв’язку з переходом на високошвидкісні технології стало можливим 

під’єднання до мережі широкосмугового мультимедійного обладнання, яке 

забезпечує організацію відеоконференцзв'язку (рис. 1.2). 

 

 

 

Рис. 1.2. Мережа відділу 

 

Мережі нового типу засновують як на базі УАТС (з використанням станцій 

Hicom, Siemens), так і на базі технологій IP-мереж, що забезпечує можливість 

створення гібридних застосовань, наприклад, таких, як уніфікований обмін 

повідомленнями.  

Мережа будівлі або кампусу об'єднує мережі різних відділів великого 

підприємства. Мережі відділів можуть розташовуватися як у межах одного 

багатоповерхового будинку, так і в декількох будинках, розміщених неподалік 

один від одного, які утворюють кампус (невелике містечко) (рис. 1.3).  

Мережі кампусів налічують близько декількох сотень комп'ютерів. Вони 

використовують спеціальні служби мережевої взаємодії, що забезпечує доступ до 



9 

 

загальних баз даних підприємства, факс-серверів, високошвидкісних модемів та 

ін. Завдяки цьому співробітники одних відділів отримують доступ до мереж та 

ресурсів інших відділів.  

 

 

 

Рис. 1.3 Мережа кампусу 

 

Кампусна мережа може складатися з різних типів комп'ютерів, 

неоднорідного апаратного й програмного забезпечення, різних мережевих 

технологій, що є прикладом гетерогенного мережевого середовища. Усе це 

створює проблему, пов’язану зі складністю керування кампусними  мережами, а 

також вимагає високої кваліфікації мережевих адміністраторів.  

Корпоративні мережі, як правило, належать великим компаніям, які 

складаються з головної штаб-квартири (центрального офісу), а також віддалених 

філій в інших містах, країнах і навіть на різних континентах. Кількість 

користувачів і комп'ютерів у такій мережі досягає декількох тисяч.  

Підрозділи корпорації можуть мати різний масштаб: від малого з одним або 

кількома працівниками компанії до філії масштабу кампусу, а тому об'єднання 
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мереж корпоративних підрозділів є можливим лише з використанням зовнішніх 

телекомунікацій які, не належать даному підприємству (рис. 1.4). 

 

 

 

Рис. 1.4 Корпоративна мережа 

 

Корпоративна мережа може обслуговувати не лише підрозділи однієї 

великої компанії, але й певну групу користувачів, до якої крім працівників 

компанії входять бізнес-партнери та основні клієнти компанії. У будь-якому 

випадку санкціонований доступ до корпоративної мережі має лише обмежений 

контингент користувачів, група конкретних осіб. 
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Корпоративні мережі включають усю комунікаційну інфраструктуру, що 

забезпечує взаємодію між користувачами: різні типи термінальних пристроїв, 

кабельні системи в місцях розташування офісів, глобальні комунікації на базі 

ресурсів мережевих операторів і функціональні елементи керування мережею. 

Оскільки об'єкти нерухомості, в яких інсталюються мережі, поділяються на 

виробничі будівлі та житловий сектор, розрізняють мережі офісного типу, 

неофісного типу, а також мережі малих офісів і домашні мережі (так званий 

сектор SOHO). 

Мережі офісного типу монтують на об’єктах, споруджених з урахуванням 

специфічних виробничих умов (промислові підприємства, бізнес-центри, банки, 

органи державного управління). У переважній більшості такі підприємства мають 

у своєму розпорядженні розвинену комунікаційну інфраструктуру на основі 

спеціально виділених для цього кабелів зв'язку та відповідного комунікаційного 

устатковання. Відмінною особливістю мереж офісного типу є те, що кабельна 

розводка для них будується практично завжди у формі структурованих кабельних 

систем (СКС). Різні аспекти реалізації таких систем, які є технічними об'єктами, 

добре опрацьовано та закріплено відомими національними й міжнародними 

стандартами. 

Мережі неофісного типу характеризуються слабкострумовою кабельною 

розводкою, великою кількістю працюючих в системі застосовань (телефонії, 

охоронної сигналізації, відеоспостереження та ін.) у поєднанні з ефірним і 

кабельним телебаченням. 

Типовими об'єктами неофісного призначення є житловий сектор (квартири, 

котеджі, мікрорайони в межах міста або сучасні селища в заміської зоні), а також 

лікарні та готелі в секторі громадських будівель. 

Сектор малих офісів (Small Office/Home Office, SOHO) містить у собі 

категорію об'єктів неофісного типу, таких, як мережі малих фірм і домашні 

мережі. Прикметною особливістю цього сектору є мала кількість працівників або 

тих співробітників підприємства, які працюють вдома та взаємодіють з 
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центральним офісом. Організація такої взаємодії є самостійним колом задач, 

об'єднаних загальним поняттям «віддалений доступ». 

Також важливо буде зазначити що існує різна топологія фізичних зв’язків, 

яка відображає схему з'єднань елементів мережі. Для дослідження топологічних 

особливостей мережі її зручно зображувати у вигляді точок і з'єднуючих їх дуг. 

Така геометрична фігура має назву граф. Точки в графі називають вершинами, а 

дуги, якщо не враховується їх спрямованість, – ребрами. Граф є моделлю 

топологічної структури мережі. 

Вибір топології – це завдання, вирішення якого є першочерговим при 

побудові мережі. Він здійснюється з урахуванням таких вимог, як економічність і 

надійність зв'язку. 

Задача вибору топології мережі вирішується порівняно нескладно, якщо 

відомим є набір типових топологій (примітивів), які можна використовувати як 

окремо, так і в комбінації. 

Розглянемо ряд таких типових топологій (назвемо їх базовими) та 

охарактеризуємо їх особливості. 

Топологія «точка - точка» є найбільш простим прикладом базової топології 

й уявляє собою сегмент мережі, який зв'язує фізично й логічно два пункти (рис. 

1.5). 

 

 

 

Рис. 1.5 Топологія «точка — точка» 

 

Надійність зв'язку в такому сегменті може бути підвищена за рахунок 

долучення резервного зв'язку, який забезпечує стовідсоткове резервування, яке 
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називають захистом типу 1 + 1. У разі виходу з ладу основного зв'язку мережа 

автоматично під’єднується до резервного. Незважаючи на всю простоту, саме ця 

базова топологія найбільш широко використовується при передачі великих 

потоків інформації високошвидкісними магістральними каналами, наприклад, 

трансокеанськими підводними кабелями, які обслуговують цифровий телефонний 

трафік. Вона також використовується як складова частина радіально-кільцевої 

топології (у якості радіусів). Топологія «точка-точка» з резервуванням типу 1+1 

може розглядатися як варіант топології «кільце» (див. нижче). 

Деревоподібна топологія може мати різні варіанти (рис. 1.6). 

 

 

 

Рис. 1.6  Деревоподібна топологія: а - дерево, б - зірка, в – ланцюг 

 

 Особливістю сегменту мережі, що має деревоподібну топологію, будь-

якого з перелічених варіантів, є те, що зв'язність n пунктів на рівні фізичної 

топології тут досягається числом ребер R = n-1, що забезпечує високу 

економічність такої мережі. На логічному рівні, кількість зв'язних шляхів 

передавання інформації між кожною парою пунктів у такому сегменті завжди 

дорівнює h=1. З точки зору надійності, це досить низький показник. Підвищення 

надійності в таких мережах досягається введенням резервних зв'язків (наприклад, 

захисту типу 1 +1). 
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Деревоподібна топологія застосовується в локальних мережах, мережах 

абонентського доступу.  

Топологія «кільце» (рис. 1.7) характеризує мережу, в якій до кожного 

пункту приєднано дві (і тільки дві) лінії. Кільцева топологія широко 

використовується в локальних мережах, у сегментах міжвузлових з'єднань 

територіальних мереж, а також у мережах абонентського доступу, організованих 

на базі волоконно-оптичного кабелю.  

Число ребер графа, яке відображає фізичну топологію, дорівнює кількості 

вершин: R= n і вказує на порівняно незначні витрати на мережу. 

 

 

 

Рис. 1.7 Топологія 

«кільце» 

 

Рис. 1.8 Топологія 

«подвійне кільце» 

 

Рис. 1.9 Повнозв'язна 

топологія 

 

На логічному рівні між кожною парою пунктів можна організовувати h=2 

незалежних зв'язних шляхи (прямий та альтернативний), що забезпечує 

підвищення надійності зв'язку в такому сегменті, особливо при використанні 

резервування типу 1 +1, так званого «подвійного кільця» (рис. 1.8). Подвійне 

кільце утворюється фізичними з'єднаннями між парами пунктів, при яких 

інформаційний потік направляється в двох протилежних напрямках (східному та 

західному), причому один напрям використовується як основний, другий – як 

резервний. 

Повнозв'язна топологія (рис. 1.9) забезпечує фізичне та логічне з'єднання 

пунктів за принципом «кожен з кожним». Граф, який включає n вершин, містить 
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R = n(n-1)/2 ребер, що впливає на високу вартість мережі. Кількість незалежних 

зв'язних шляхів між кожною парою пунктів у такому сегменті мережі дорівнює h 

= n-1. Повнозв'язна топологія на логічному рівні забезпечує максимальну 

надійність зв'язку завдяки можливості організовувати велику кількість обхідних 

шляхів. Така топологія притаманна територіальним мережам при формуванні 

сегментів базових і опорних (магістральних) мереж. Максимальної надійності 

зв'язку в сегменті можна досягти, використовуючи на обхідних напрямках 

альтернативні середовища поширення сигналів (наприклад, волоконно-оптичний 

кабель і радіорелейна лінія).  

Коміркова топологія (рис. 1.10). Кожен пункт сегмента має безпосередній 

зв'язок із невеликою кількістю пунктів, найближчих за відстанню.  

При великій кількості вершин число ребер R ≈ r n/2, де r - кількість ребер, 

інцидентних кожній вершині. Коміркові сегменти мають високу надійність зв'язку 

при меншій кількості ребер у порівнянні з повнозв’язним сегментом. 

 

 

 

Рис. 1.10 Комірчасті топології 

 

Використання повнозв’язної та коміркової топологій є доцільним лише в 

сегментах із високою концентрацією трафіку, тому що їх реалізація пов'язана зі 

значними витратами.  
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Складні (змішані) топології. Реальні мережі часто мають складні топології, 

що є розширеннями та/або комбінаціями базових фізичних топологій (рис. 1.11). 

За рахунок використання складних топологій вдається забезпечувати вимоги до 

розширюваності та масштабованості мереж (1). 

 

 

 

Рис. 1.11. Складна мережева топологія 

 

1.1. Телекомунікаційна мережа підприємства ПрАТ «ХК «Київміськбуд” 

Холдингова компанія «Київміськбуд» - це велике потужне підприємство, 

що займається будівництвом житлових приміщень та є лідером ринку будівництва 

на Україні. 

Холдингову компанію «Київміськбуд» було утворено шляхом перетворення 

великих компаній з виділенням з їхнього складу підрозділів як юридично 

самостійних (дочірніх) компаній, контрольні пакети акцій яких закріпились у 

власності головної компанії. 

На сьогодні, до складу холдингової компанії «Київміськбуд» на правах 

дочірніх підприємств та асоційованих членів входять провідні загальнобудівельні 
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трести, домобудівельні комбінати, організації та підприємства промисловості, 

автотранспорту, будмеханізації, які забезпечують виконання всього комплексу 

робіт від оцінки будівельного майданчика та проектування до експлуатації 

зведених споруд. 

Зважаючи на те, що холдингова компанія «Київміськбуд» є досить великою 

та до її складу входить велика кількість менших компаній і об’єктів, то можна 

зробити висновок що її телекомунікаційна мережа включає всі вище перераховані 

рівні. 

 

1.1.1. Структура підрозділів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 

Загальну корпоративну структуру компанії можна розділити на декілька 

складових: 

 Товариства, в яких ПрАТ «ХК «Київміськбуд» є власником акцій. Цих 

товариств є найбільше. До них відносяться такі як ПАТ «Асфальтобетонний 

завод”, ВАТ «ДБК «Відрадний”, ПАТ «Трест ”Київміськбуд-3” та інші. 

 Товариства, в яких є частка прат «ХК «Київміськбуд». До цих 

компаній відносяться ТОВ «Новобудова”, ТОВ «Автобуд-комплекс-К”. 

 Дочірні підприємства ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Це ДП «Медбуд” та 

ДП «Київтранспарксервіс 1”. 

 Іноземні товариства, в яких ПР=рАТ «ХК «Київміськбуд» є власником 

акцій(ПАО «Бкрдевелопмент»). 

 

1.1.2. Призначення та функції підрозділів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 

Оскільки спектр функцій та послуг компанії досить широкий, а саме : 

• Виконання функцій замовника по будівництву, реконструкції та 

проектуванню об’єктів. 

• Виконання функцій ген. підрядника по об’єктах міського замовлення, 

зарубіжних та інших інвесторів. 
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• Інвестиційна діяльність - розроблення та впровадження схем 

залучення коштів в будівництво. 

• Взаємодія з фінансовими установами по впровадженню схем 

іпотечного фінансування об’єктів будівництва. 

• Діяльність, спрямована на підвищення якості будівництва, 

впровадження нових технологій, підготовку спеціалістів. 

• Діяльність, спрямована на створення і укріплення іміджу компанії на 

будівельному ринку, реклама. 

• Координація діяльності підприємств будівельного комплексу. 

• Забезпечення підприємств замовленнями на будівництво, координація 

виконання і фінансування робіт. 

• Управління соціальною сферою, її розвиток і вдосконалення. 

• Управління корпоративними правами. 

Кожне з цих підприємств розбито на підрозділи та відділи з окремими 

локальними телекомунікаційними мережами, які поєднуються в одну загальну. 

 

1.2. Структурна схема телекомунікаційної мережі ПрАТ «ХК 

«Київміськбуд». 

Оскільки холдинг включає в себе велику кількість окремих підприємств, то 

для взаємодії між собою вони мають використовувати також глобальні мережі, 

такі як Internet та PSTN( телефонна мережа публічного користування). Тому 

загальну структурну схему телекомунікаційної мережі можна зобразити як на 

рис.1.5. 
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Рис. 1.5 Структурна схема телекомунікаційної мережі 

 

1.3. Шляхи із побудови системи контролю 

На даний момент існує три варіанти відслідковування місцеположення 

об’єкту – NAVSTAR-GPS(Global Positioning System), ГЛОНАСС (Глобальная 

навигационная спутниковая система) та Galileo. Ці системи є розробками США, 

Росії та Європейського союзу відповідно. Система Galileo є досить молодою і не 

введена ще повністю в експлуатацію, тому далі вона розглядатись не буде. 

В споживчому середовищі супутникового обладнання ці системи не 

розглядаються як конкуренти. Це обумовлено тим, що системи моніторингу 

транспорту, можуть поєднувати в собі можливості обох систем одночасно. Тому 

такий підхід робить американську і російську системи взаємодоповнюючими, але 

не конкуруючими. 



20 

 

Для того щоб визначити місце розташування, проводити контроль 

транспорту або відстежувати пересування об'єкта в реальному часі, досить даних 

з чотирьох супутників. Мережі обох систем мають достатню кількість 

функціонуючих супутників в трьох орбітальних площинах, що дозволяє їм 

забезпечувати точні дані наземним пристроям супутникової навігації. 

Недоліків в системах ГЛОНАСС та GPS не так багато, щоб стояло питання 

про зміну роботи систем. Проте, про їх мінуси не можна забувати: 

ГЛОНАСС: 

 підвищення неточності даних при зміні ефемерид, що досягає 30 

метрів; 

 періодичне порушення безперервності сигналу; 

 вплив рельєфу місцевості на точність даних. 

GPS: 

 багатопроменева інтерференція може створювати помилки сигналу; 

 атмосферна нестабільність впливає на показання; 

 цивільним користувачам надаються пристрої з обмеженими 

можливостями (з поступовим поліпшенням). 

Всі перераховані вище недоліки не заважають проводити персональний 

трекінг, здійснювати контроль витрати палива і стежити за авто. 

Відмінність ГЛОНАСС від GPS незначна, але все-таки переваги на користь 

американської системи. Це пояснюється кількістю супутників, яких у GPS більше, 

ніж у ГЛОНАСС . 

Також слід розуміти, що багато що залежить не тільки від самої мережі - 

якість обладнання теж визначає точність показників і можливості роботи системи. 

Тому одним з критеріїв вибору супутникового обладнання повинно бути якість 

наземних пристроїв і їх правильне встановлення. В іншому випадку навіть 

суміщена система GPS і ГЛОНАСС не зможе працювати ефективно і видавати 

точні дані. 
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Можна виділити два варіанти приладів з використанням цих систем, які 

працюють по принципу: 

1. «Чорний ящик». 

2. Онлайн. 

Перший варіант менш функціональний, оскільки запис інформації з 

датчиків транспортного засобу, інформацію про місце розташування об’єкта, яку 

він отримує з супутника через GPS-модуль відбувається на флеш-пам’ять. Такий 

тип системи записує інформацію відповідно з заданим інтервалом часу. Вже для 

аналізу цих даних, за допомогою ПЗ на комп’ютері оператора, необхідно 

підключитися до пристрою чи завантажити їх, використовуючи флеш-пам’ять. 

Другий тип реалізації є більш функціональним, оскільки доступ до даних 

оператор має завжди. Він реалізується за рахунок використання модулей 

GSM/GPRS. Пакети даних передаються через Інтернет по протоколам TCP/IP на 

сервер компанії-постачальника чи сервер клієнта. Також відбувається резервний 

запис інформації на флеш-пам’ять. 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕСУВАННЯМ  

 

 

2.1. Структурна схема контролю за пересуванням 

Система для реалізації контролю за пересування досить проста. Можна 

виділити наступні основні складові: 

 Супутникові системи 

 Приймаючий пристрій 

 Сервер 

 Програмне забезпечення на комп’ютері оператора  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Рис 2.1 Структурна схема контролю за пересуванням 

 

Супутникові системи (NAVSTAR-GPS), або космічний сегмент, включає в 

себе 24 супутники.  Кожен з супутників має свій порядковий номер (PRN), всього 

номерів зарезервовано 32. Період обертання одного супутника складає 11 годин 

56,9 хвилини. Супутники розміщені в 6 орбітальних площинах. Передавальна 

апаратура випромінює синусоїдальні сигнали на двох частотах L1=1575.42 МГц та 

L2=1227.6 МГц. Перед цим сигнали модулюються псевдовипадковими цифровими 

послідовностями.  

 Супутник 

GPS-навігатор Сервер Програмне 

забезпечення 
Користувач 
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Для модуляції першої частоти використовують два види кодування: С/А-

код(код вільного доступу) та Р-код(код санкціонованого доступу), а друга частота 

лише Р-кодом. Частота L1 використовується широким колом цивільних 

користувачів, а доступ до другої отримують військові. Точність визначення 

відстані по Р-коду на порядок вища, ніж С/А-коду. 

 

 

 

Рис. 2.2 Діапазони, які займають навігаційні системи 

 

При виборі типів і параметрів сигналів, які використовуються в 

супутникових радіонавігаційних системах, враховується цілий комплекс вимог і 

умов. Сигнали повинні забезпечувати високу точність вимірювання часу приходу 

(затримки) сигналу і його доплерівської частоти та високу ймовірність 

правильного декодування навігаційного повідомлення. Також сигнали повинні 

мати низький рівень взаємної кореляції для того, щоб сигнали різних навігаційних 

космічних апаратів надійно розрізнялися навігаційною апаратурою споживачів. 

Крім того, сигнали ГНСС повинні максимально ефективно використовувати 

відведену смугу частот при малому рівні випромінювання, мати високу 

завадостійкість. 
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По мірі розвитку супутникових навігаційних систем змінювалися види 

модуляції радіосигналів. 

У більшості навігаційних систем спочатку використовувалися виключно 

сигнали з бінарної (двохпозиційної) фазовою модуляцією - ФМ-2 (BPSK). В даний 

час в супутникової навігації почався перехід до нового класу модулюючих 

функцій, які отримали назву BOC (Binary Offset Carrier) -сигналів. 

Принципова відмінність BOC-сигналів від сигналів з ФМ-2 полягає в тому, 

що символ модулюючої BOC-сигналу являє собою не прямокутний відео-імпульс, 

а відрізок меандрового коливання, що включає в себе деяке постійне число 

періодів k. Тому сигнали з BOC-модуляцією часто називають меандровими 

шумоподібними сигналами. 

.  

 

 

Рис. 2.3 Розташування супутників в сузір’яї 

 

Використання сигналів з BOC-модуляцією підвищує потенційну точність 

вимірювання і роздільну здатність по затримці Одночасно з цим, зменшується 
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рівень взаємних перешкод при спільному функціонуванні навігаційних систем, 

що використовують традиційні та нові сигнали. 

Данні параметри розташування обрані не випадково, адже в будь-який 

момент часу в будь-якій точці земної кулі можна отримати сигнали як мінімум від 

3-х супутників, що є необхідною умовою визначення координат. Для більш 

точного визначення місця розташування необхідний сигнал від четвертого 

супутника.  

При наявності сигналу від одного супутника (№1), відомій швидкості 

поширення електромагнітного сигналу в просторі (300 000 км / с) і часу, за який 

сигнал дійшов від супутника до GPS-приймача, стало можливим розрахувати 

геометричне місце точок знаходження приймача сигналу – ним буде сфера з 

радіусом, рівним відстані від супутника до приймача, в центрі якої знаходиться 

супутник (рис.2.4 а). 

Якщо GPS-навігатор почав приймати сигнали від другого супутника, то 

аналогічно першому випадку, будується сфера навколо супутника №2. Так як 

GPS-приймач повинен знаходитися на обох сферах відразу, то тепер будуємо 

перетин двох сфер. Кожна точка отриманої окружності може бути місцем 

знаходження приймача в просторі (рис. 2.4 б). 

Нарешті, коли приймач зловить сигнал від супутника №3, будується ще 

одна сфера, при перетині з окружністю вона дає нам дві точки (рис. 2.4 в). Одна з 

цих точок, як правило, має досить неправдоподібне розташування, і в процесі 

обчислення за алгоритмом вона відкидається. Таким чином, ми отримуємо в 

результаті широту і довготу 
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Рис.2.4 Принцип пошуку координат 

 

Але якщо враховувати величезну швидкість поширення електромагнітної 

хвилі, помилка в розрахунках на тисячні частки секунди може привести до досить 

серйозних погрішностей в обчисленні відстані до супутника, а потім і в побудові 

сфер і визначенні координат. Таким чином, ми підібралися до одного важливого 

нюансу - для коректного визначення координат необхідний четвертий супутник 

(рис. 2.4 г). 

Після побудови трьох сфер приймач починає маніпулювати з тимчасовою 

затримкою. При кожному новому зсуві часу приймача будуються нові сфери, 

точка перетину їх «розпливається» в трикутник. Тобто сфери перестають 

перетинатися, а місце розташування GPS-приймача може з певною ймовірністю 

бути в будь-який з точок трикутної області. Потім тимчасові зрушення тривають 
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до тих пір, поки всі три сфери знову перетнуться в одній точці. Отримуємо досить 

точні координати. І чим більше супутників «бачить» навігатор, тим точніше ми 

можемо скоригувати час з випливаючим з цього збільшенням точності 

позиціонування. При наявності четвертого супутника починає працювати так 

звана 3D-навігація, і ми маємо можливість визначити висоту над рівнем моря, 

швидкість пересування по поверхні і швидкість вертикального переміщення. 

При створенні системи в неї спеціально внесли так званий режим S / A 

(Selective Availability - обмежений доступ). Цей режим розроблений для того, щоб 

не дати можливого противнику тактичної переваги у визначенні місця 

розташування за допомогою GPS. 

Принцип дії даного режиму полягає в штучному неузгодженості часу 

супутника і приймача. Тому навіть при хорошому прийомі сигналів декількох 

супутників точність не перевищувала 100 метрів. 

Однак у 2000 році даний режим був скасований, і офіційно система GPS 

стала давати можливість визначати координати більш точно. Як правило, 

вказують точність в 20 ... 30 метрів. Якщо використовувати спеціальні алгоритми 

пост-обробки, точність можна підвищити аж до декількох міліметрів, але це 

вміють робити геодезичні системи. Для роботи з такими системами потрібен 

сертифікат і дозвіл, а їх вартість перевищує вартість побутових навігаторів в 

десятки разів. 

На точність визначення координат істотно впливають помилки, що 

виникають при виконанні процедури вимірювань. Природа цих помилок різна. 

1. Неточне визначення часу. Вносить похибка близько 1 метра. 

2. Похибки обчислення орбіт супутників (уточнення ефемерид). Вносять 

похибка близько 1 метра. 

3. Іоносферні затримки сигналу. Вносять похибку до 10 метрів. 

4. Багатопроменеві відбиття від високих будівель, інших об'єктів. Вносить 

похибку до 2 метрів. 

5. Геометричне розташування супутників. 
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6. Тропосферні затримки сигналу. 

Приймаючий пристрій, а саме GPS-навігатор, працює в комплексі з 

супутниками. Супутник передає «псевдовипадковий код» (PRN - pseudo-random 

code), «ефемеріди» (ephimeris) і «альманах» (almanach). За наявності цих даних в 

GPS-навігаторах визначають вид старту або, по-іншому, ініціалізації (під стартом 

мається на увазі початок процесу отримання даних хоча б з 3 супутників, що 

достатньо для 2D-навігації). Кожен супутник передає тільки власну ефемеріду, в 

той час як альманах передається кожним супутником про всі супутниках відразу. 

Функціонування апаратури споживача можна зрозуміти з узагальненої 

схеми (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5 Функціональна схема апаратури користувача 
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На цій схемі зображено модель трекеру, що працює в режимі онлайн. Тобто 

данні отримані через GPS-модуль, після обробки та резервного копіювання на 

флеш-карту, передаються через  GSM-модуль по GSM/GPRS каналу мобільного 

зв’язку прямо на сервер. 

Основне повідомлення, яке передається з кожного навігаційного супутника 

GPS, формується у вигляді кадру. Потік навігаційних даних передається зі 

швидкістю 50 біт / с. Тривалість інформаційного символу «0» або «1» дорівнює 20 

мс. Кадр складається з п'яти під-кадрів, причому четвертий і п'ятий під-кадри 

розділені на 25 сторінок кожен. Під-кадрів з першого по третій, а також кожна 

сторінка четвертого і п'ятого під-кадрів містять по 300 символів, які розділені на 

10 слів за 30 символів в слові. 

Нульовий відлік часу GPS визначено опівночі з 5 на 6 січня 1980 року. 

Тиждень є найбільшою одиницею виміру часу в системі GPS. Тиждень визначена 

як 604 800 с. 

Ефемериди є уточнені параметри руху супутників. Грунтуючись на даних 

альманаху, GPS-приймач «сканує» небо і при отриманні даних від супутника 

уточнює його ефемериду. 

NMEA – це формат передачі повідомлень між корабельними приладами. Він 

містить у собі систему повідомлень для обміну інформацією між навігаційними  

приймачами системи Global Position System (GPS) і споживачами навігаційної 

інформації. Всі команди та повідомлення, які відносяться до GPS приймачів,  

передаються в текстовому коді ASCII (American standard code for information 

interchange), американському стандартному коді обміну інформацією. Всі 

повідомлення починаються з заголовка $GP, наприкінці рядка повідомлення 

повинні бути символи <CR><LF>. В останнім полі повідомлення зазначена 

контрольна сума поточного повідомлення, що починається з роздільника *. 

Контрольна сума  всіх символів повідомлення 8 – ми бітна (XOR), включаючи 

пробіли, які розташовані між роздільниками $ та *, не включаючи символу *. 

Результат має вигляд двох ASCII символів у шістнадцятирічний системі числення 
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(0-9, A-F). Залежно від моделей приймача GPS деякі параметри рядків можуть 

бути невизначеними (наприклад, 14-й параметр рядків GGA), при невизначеному 

параметрі коми ставляться одна за іншою. 

Зміст деяких повідомлень протоколу NMEA версії 2.1 

$GPGGA. Повідомлення містить GPS дані про місце розташування, час 

місцезнаходження, якість даних, кількість використаних супутників, HDOP 

(Фактор Погіршення Точності Планових Координат), інформацію про 

диференційні виправлення та їхній вік.  

$GPGSA. (GSA Global Satellites – активні супутники). У цьому повідомленні 

відображається режим роботи GPS приймача, параметри супутників, які 

використані для рішення навігаційного завдання, результати якого відображені в 

повідомленні $GPGGA. 

$GPGSV. (GSV Global Satellites in View – супутники в зоні бачення). У 

повідомленні вказується кількість видимих супутників, їх номера, підняття, 

азимут і значення відношення сигнал/шум для кожного з них.  

$GPZDA. Повідомлення містить інформацію про час UTC (Universal 

Coordinated Time, Загальний скоординований час), календарний день, місяць, рік і 

локальний годинний пояс. 

Серверна частина системи являє собою комп'ютер, підключений до мережі 

Інтернет з фіксованою IP адресою. Дані про IP адресу записуються в систему 

стеження при її налаштування. Функції сервера може виконувати як звичайний 

ПК з встановленим серверним програмним забезпеченням для відносно простих 

систем моніторингу, так і розподілена кластерна система зі спеціалізованим 

програмним забезпеченням для складних бізнес-орієнтованих систем 

моніторингу. Прилади супутникової системи стеження можуть бути безкоштовно 

підключено до сервера виробника чи постачальника послуг, або до сервера на базі 

комп'ютера замовника. При розміщенні сервера на базі замовника, 

рекомендується використовувати окремий комп'ютер, тому що він вимагає певних 

настройок і повинен витримувати достатнє навантаження. Створення сервера на 
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базі замовника може бути ефективним тільки в разі підключення більше 30-50 

одиниць транспорту, або при існуванні певних вимог на підприємстві.  

Також важливим є підтримання цілісності інформації та її своєчасне 

резервування для підтримки актуальної інформації про моніторинг. Сервер 

приймає інформацію з підключених до нього бортових терміналів GPS і 

ГЛОНАСС моніторингу, та зберігає дані в базі. Далі, клієнтський інтерфейс може 

обробляти цю інформацію, і видавати її у вигляді маршрутів на карті і різних 

звітів - про пробіг, швидкості, часу роботи, використанні обладнання, витрати 

палива та ін. Клієнтське програмне забезпечення в рідких випадках може бути 

об'єднано в одну програму з серверною частиною, але, як правило, допускається 

одночасне підключення декількох робочих місць до одного сервера. 
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2.2. Функціональна схема контролю за пересуванням 

 

 

 

Рис.2.6 Функціональна схема контролю за пересуванням 

  



33 

 

3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕСУВАННЯМ  

 

 

3.1. Інтеграція системи контролю та телекомунікаційної системи 

Для ефективної роботи системи вона має бути підключена до загальної 

телекомунікаційної системи підприємства. Телекомунікаційна мережа будь-якого 

підприємства будується сегментами, тому у підключені нового сегменту не 

виникне жодних проблем.  

Інтеграція системи контролю в основну телекомунікаційну мережу 

забезпечується в декілька кроків. 

1. Встановлення серверу, який буде зберігати відповідну базу даних, та 

підключення його в локальну мережу робочого відділу, до функцій якого будуть 

входити обов’язки з контролю пересування мобільних об’єктів.  

2. Встановлення необхідних GPS-трекерів в транспортні засоби. 

3. Налаштування передачі інформації з трекерів до серверу. 

4. Встановлення необхідного програмного забезпечення для аналізу 

даних в базі даних, отриманої з трекерів. 

 

3.2. Апаратурне забезпечення системи контролю 

Для забезпечення роботи системи необхідно обрати такі складові частини 

апаратурного забезпечення – система супутників, GPS-трекер та сервер, оскільки 

для роботи системи немає особливих вимог до ПК, на якому буде виконуватись 

аналіз отриманих даних. 

Система супутників 

Виходячи з інформації наведеної раніше, можемо зробити висновок, що 

раціонально буде використовувати систему супутників NAVSTAR GPS як 

основну систему, оскільки вона працює з більшою точністю, має велику кількість 

резервних супутників, що забезпечує додаткову надійність, велика кількість 
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пристроїв підтримує цю систему. Але систему ГЛОНАСС можна 

використовувати в якості допоміжної, щоб підвищити точність системи. 

Вибір GPS-трекеру 

Наступним кроком в виборі апаратурного забезпечення буде вибір самого 

GPS-трекера. Трекер можна обирати за наступними параметрами: 

 Точність визначення координат 

 Живлення 

 Варіант кріплення пристрою 

 Герметичність 

 Гарячий та холодний старт 

Точність визначення координат є одним з головних критеріїв при виборі 

пристрою, адже від цього залежить правдивість інформації, що буде надходити на 

сервер та аналізуватись. Загалом існує стандарт, що помилка має бути не більше 

ніж 2.5 м.  

Живлення приладу може бути реалізовано в декількох варіантах – живлення 

від акумулятора, підключення до живлення автомобіля та комбінований варіант. 

Останній варіант є найбільш ефективним, оскільки при роботі від акумулятора 

автомобіля буде зберігатись заряд власного акумулятора. Можливість забезпечити 

більший час автономної роботи досить важлива при вантажних перевезеннях, 

адже можливо встановити трекер в грузовий контейнер, який довгий час 

знаходиться без живлення.  

Закріпити пристрій можна на болти, магніти чи просто розмістити в салоні 

без кріплень. Для точнішого вибору методу кріплення потрібно аналізувати на 

який саме автомобіль він буде встановлений, на який термін та які завдання у 

цього авто. 

Герметичність також досить важливий параметр, що впливає на стійкість 

приладу до умов навколишнього середовища(волога, бруд, пил) та на варіант 
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кріплення. Герметичні прилади можна кріпити на бамперах, колісних арках і в 

інших місцях. Негерметичні розміщуються в салонах або багажниках автомобілів. 

Далі потрібно уточнити час холодного і гарячого старту. Під цими 

поняттями розуміється період, за який прилад зможе визначити місцезнаходження 

транспортного засобу через супутник та передасть сигнал на сервер. 

Для холодного старту час розраховують з моменту включення пристрою або 

старту двигуна після простою автомобіля. Зазвичай воно не перевищує 40 секунд. 

Цей параметр дуже важливий, тому що якщо час холодного старту більше 

рекомендованого, то з'явиться похибка на карті пройденого транспортним 

засобом шляху і це призведе до порушення звітності. 

Гарячим стартом називають період від початку руху, якщо автомобіль 

зупинявся ненадовго. Для більшості моделей GPS трекерів для відстеження 

переміщення автомобілів він становить від 5 до 15 секунд. 

Вибір серверу 

Сервер може бути орендований та свій власний. Кожен з цих варіантів має 

свої плюси та мінуси. 

 

Таблиця 4.1 Власний сервер чи орендований – плюси та мінуси 

 Плюси Мінуси 

Власний сервер 
 Висока продуктивність 

  повний контроль під час 

налаштування 

  низька вартість володіння. 

 Висока стартова вартість 

обслуговування для ремонту 

обладнання своїми силами 

  потрібна наявність місця для 

розміщення сервера. 

Орендований 

сервер 

 Низька стартова вартість 

  не потрібно обслуговування 

обладнання 

 проста можливість розміщення 

сервера за 

 Відносно низька швидкість 

відповіді через віддалене 

розташування 

 при відсутності Інтернету 

пропадає можливість 
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Продовження таблиці 4.1 

 

межами країни 

працювати з сервером 

  висока вартість володіння через 

постійну абонентську плату 

Орендований 

фізичний сервер 
 Відносно висока продуктивність  Висока вартість 

Орендована 

віртуальна машина 
 низька продуктивність  Відносно низька вартість 

Хмарний сервер   Немає необхідності в 

налаштуванні і обслуговуванні 

сервісу 

  відмовостійкість 

 Немає можливості самостійного 

налаштування сервісу 

 

Зважаючи на те, що ПрАТ «ХК «Київміськбуд» включає в себе багато 

компаній з великим автопарком, то раціональніше буде використовувати власний 

сервер. Також мінуси цього варіанту незначні, враховуючи масштаби компанії. 

На роботу серверу найбільше впливають наступні параметри: 

 Тип, продуктивність процесорів; 

 Продуктивність дискової пам'яті; 

 Обсяг, тип пам'яті. 

Вибір центрального процесору 

Центральний процесор - це своєрідне серце комп'ютерної системи, потрібен 

для виконання математичних операцій. Основні параметри процесорної системи 

(саме системи, адже процесорів найчастіше кілька): 

 Кількість процесорів; 

 Частота процесорів; 

 Об'єм вбудованої кеш-пам'яті. 

Завдяки всесвітньо відомої компанії Intel частота процесора (кількість 

операцій, які за секунду здатний виконати процесор) довгий час була єдиним 

показником продуктивності. Частково в цьому є сенс, адже «повільний» процесор 
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дійсно може не встигнути обробити всі дані, що надходять і тим самим звести 

продуктивність всієї системи до нуля. Якщо не брати до уваги інші фактори, то 

математика проста - чим вище частота процесора, тим вища продуктивність всієї 

системи. 

Кеш-пам'ять - це, зрозуміло, один з найбільш значущих параметрів при 

роботі з базами даних. Кеш-пам'ять - це пам'ять, вбудована в процесор і служить 

для маскування звернень до оперативної пам'яті. Процесор в будь-якому випадку 

набагато швидше оперативної пам'яті в десятки разів. При недостатньому обсязі 

кешу процесор починає пропускати такти до тих пір, поки дані з оперативної 

пам'яті не довантажити. 

Це не є проблемою, наприклад, при передачі великих обсягів даних, таких 

як відео-контент, адже при цьому дані не проходять безпосередньо через 

процесор. Кеш важливий в першу чергу для роботи з щільними масивами даних, 

наприклад з базами даних. Це пояснюється тим, що при роботі з базами даних 

відбувається майже випадкове звернення до різних точок на жорстких дисках, а 

при великому обсязі даних, час, який витрачається на пошук, стає надмірно 

тривалим. 

Щоб скоротити час виконання цього процесу нещодавно використана 

інформація переміщується в процесорний кеш через оперативну пам'ять. Як 

правило, бази даних доступні чималій кількості людей і чим більше кеш, тим 

більше користувачів зможуть отримувати дані одночасно. 

Далі звернемося до ситуації на сьогоднішньому ринку процесорів для 

«легких», «середніх» серверів. Ринок поділений між двома лідерами Intel і AMD з 

їх лінійками, Opteron, Itanium, Xeon. Для того, щоб з'ясувати в чому відмінність 

між ними, нам необхідно докладніше розглянути їх характеристики. 

Вибір оперативної пам'яті для сервера 

Зрозуміло, ніхто не скаржиться на занадто велику кількість оперативної 

пам'яті на сервері і в робочій станції. Однак пам'ять для серверів, на відміну від 
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пам'яті на робочих станціях коштує набагато дорожче і до того ж має більш 

суттєве значення в плані продуктивності. 

Якщо говорити про обсяг пам'яті, то тут все індивідуально для кожної 

системи і висунутих вимог. Практика показала, що для сервера баз даних в 

середньому повинно вистачити 256 Мб на вимоги операційної системи, по 64 Мб 

на кожного працюючого з базою даних і не менше половини від обсягу Вашої 

бази даних. 

Приклад. Для відділу з базою даних в 5 Гб і складається з 20 працівників 

необхідна установка сервера, пам'ять якого перевищує 4 Гб пам'яті. Розраховуємо 

цей показник наступним чином: 256 Мб (операційної система) + 1280 Мб (20 

користувачів * 64 Мб) + 2,5 Гб (половина обсягу бази даних) = 4035 Мб ~ 4 Гб. 

Зараз в асортименті модулі пам'яті наступних обсягів: 256, 512, 1024, 2048, 

4096 Мб, однак пам'ятайте, що для нормальної роботи Вашого обладнання 

необхідне нарощування пам'яті шляхом подвоєння наявного обсягу. 

На сьогоднішній день існує 2 основні стандарти пам'яті, а саме DDR1 і 

DDR2. Відмінність між ними в швидкості передачі інформації. Для DDR1 - 266, 

333, 400 МГц, а для DDR2 - це 533, 667, 800 МГц. Арифметика тут проста - чим 

вище частота, тим вище продуктивність. Однак враховуйте, що ці стандарти не 

сумісні між собою і, збираючи сервер, орієнтований на зростання в майбутньому, 

вибирайте платформу, яка підтримує DDR2. 

Наступний суттєвий момент, що вимагає особливої уваги при купівлі 

пам'яті - наявність функції ECC (Error Correcting Code). Ця функція оснащує 

пам'ять здатністю автоматично виправляти помилки, що виникають під час 

роботи. До того ж помилки при роботі пам'яті надають негативний ефект на 

рівень продуктивності і навіть можуть призвести до втрати важливої інформації. 

ECC пам'ять трохи повільніше, ніж звичайна (~ 5%) і коштує вона набагато 

дорожче, проте є обов'язковий компонент будь-якої системи, яка орієнтована на 

максимальну надійність 
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Вибір дискової системи знову ж таки залежить від завдань сервера. 

Вважається, що важливіше для сервера - велика швидкість пошуку даних, 

можливість за короткий час обробити велику кількість одночасних запитів або 

обсяг носіїв і вартість. 

Наявні на ринку жорсткі диски відрізняються один від одного швидкістю 

обертання шпинделя, об'ємом і інтерфейсом підключення (SAS, Fibre Channel, 

SATA1-2, SCSI). 

Вибір інтерфейсу. Для зменшення часу, що витрачається на пошук 

необхідних даних, бажана установка дисків з SCSI-інтерфейсом. Вартість цих 

дисків досить висока, але саме вони мають найнижчий час пошуку інформації за 

рахунок високої швидкості обертання шпинделя 10-15 тис. обертів в хвилину. 

Обсяг SCSI-дисків менше 300 Гб, швидкість - 320 Мб / сек (Ultra320 SCSI). Все це 

визначає їх, як оптимальне рішення для систем, що працюють з великими базами 

даних і займаються непростими розрахунками. 

SATA-диски мають невеликою швидкістю доступу, але їх обсяг доходить до 

500 Гб, а вартість, навпаки, істотно нижче, ніж SCSI. Швидкість шпинделя 

досягає 7200 оборотів. Ці диски ідеально підходять для зберігання даних, які 

запитуються не настільки часто (FTP-сервери, сервери загального доступу в 

Internet). 

Розвитком ідеї SCSI можна вважати Fibre Channel. Використання цього 

протоколу дозволяє передавати дані по оптичному каналу. Даний інтерфейс 

відрізняється найвищою швидкістю, але для його застосування потрібна 

спеціальна і дуже дорога інфраструктура. Оптимально застосовувати диски з 

даними інтерфейсом в системах, спрямованих на максимальну швидкодію. 

Тепер коротко про новий інтерфейс, направленому як на підвищення 

продуктивності дисків, так і на уніфікацію систем зберігання. Йдеться про 

інтерфейс SAS (Serial Attached SCSI), швидкість передачі даних якого досягає 3 

Гб / сек. Цей інтерфейс дозволяє послідовно підключати до 16 256 пристроїв. 

Найбільш інноваційна риса SAS – це повна сумісність з економічним інтерфейсом 
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SATA. Це дозволяє розміщувати в одному корпусі економічні SATA-диски 

одночасно з високопродуктивними SAS. Більш того SAS-інтерфейс забезпечує 

підключення стандартних 3.5 'дисків, рівно як і 2,5' дисків, що робить його 

оптимальним для застосування в компактних листових серверах (blade). 

Незалежно від обраного інтерфейсу бажано вибирати накопичувачі з 

найбільшою можливою швидкістю обертання шпинделя. 

Ступінь надійності зберігання інформації можна збільшити за рахунок 

створення RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks) — технологія 

віртуалізації даних, яка об'єднує кілька дисків в логічний елемент для надійності 

збереження інформації та підвищення продуктивності накопичувачів. 

Дисковий масив — це набір дискових пристроїв, які працюють разом, щоб 

підвищити швидкість і/або надійність системи вводу/виводу. Цим набором 

пристроїв керує особливий RAID-контролер (контролер масиву), який забезпечує 

функції розміщення даних масивом; а для решти усієї системи дозволяє 

представляти увесь масив, як один логічний пристрій вводу/виводу. За рахунок 

паралельного виконання операцій читання та запису на кількох дисках, масив 

забезпечує підвищену швидкість обміну порівняно з одним великим диском. 

Багато плат мають вбудовані контролери RAID, але вони можуть підвести. 

Бажано використовувати тільки зовнішні RAID-контролери для створення дійсно 

відмовостійкої схеми. RAID ставити обов'язково, тому що ймовірність виходу з 

ладу дисків в роботі с базами даних дуже висока, а час простоїв повинен 

наближатися до нуля. 
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Таблиця 4.2 Порівняння рівнів RAID 

 

* N — кількість дисків в масиві, S — об'єм найменшого диску. 

** Інформація не втратиться, якщо вийдуть з ладу диски в межах різних 

дзеркал. 

*** Інформація не втратиться, якщо вийде з ладу однакова кількість дисків 

в різних stripe’ах. 

**** Інформація не втратиться, якщо з ладу вийдуть диски в межах одного 

дзеркала. 

Виходячи з наведеної таблиці порівняння рівнів RAID та можливого 

навантаження на сервер яке створюють бази даних, то оптимальним рішенням 

буде використання рівню RAID 10.  

Р
ів

ен
ь
 

Кількість 

дисків 

Ефек-тивний 

об'єм 

Допустима кількість 

дисків що вийшли з ладу 
Надій-ність 

Швидкість 

читання 

Швидкіст

ь запису 

0 від 2 S * N немає дуже низька висока висока 

1 від 2 S N-1 диск висока висока середня 

1Е від 3 S * N / 2 N/2-1 диск висока висока низька 

10 від 4, парне S * N / 2 від 1 до N/2 дисків** середня висока висока 

01 від 4, парне S * N / 2 від 1 до N/2 дисків** середня висока висока 

5 від 3 S * (N - 1) 1 диск середня висока середня 

50 від 6, парне S * (N − 2) від 1 до 2 дисків*** середня висока висока 

51 від 6, парне S * (N − 2) / 2 
від 2 до N/2+1 

дисків**** 
висока висока низька 

5Е від 4 S * (N − 2) 1 диск середня висока висока 

5ЕЕ від 4 S * (N − 2) 1 диск середня висока висока 

6 від 4 S * (N − 2) 2 диска висока висока низька 

60 від 8, парне S * (N − 4) від 2 до 4 дисків*** середня висока середня 

61 від 8, парне S * (N − 2) / 2 
від 4 до N/2+2 

дисків**** 
висока висока низька 
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RAID 10 - віддзеркалювати масив, дані в якому записуються послідовно на 

кілька дисків, як в RAID 0. Ця архітектура являє собою масив типу RAID 0, 

сегментами якого замість окремих дисків є масиви RAID 1. Відповідно, масив 

цього рівня повинен містити як мінімум 4 диска (і завжди парна кількість). RAID 

10 об'єднує в собі високу відмовостійкість і продуктивність. 

Твердження, що RAID 10 є самим надійним варіантом для зберігання даних 

цілком обгрунтовано тим, що весь масив RAID 10 буде виведений з ладу тільки 

після виходу з ладу всіх накопичувачів в одному і тому ж масиві RAID 1. При 

одному вийшов з ладу накопичувачі, шанс виходу з ладу другого в одному і тому 

ж масиві дорівнює 1/3 * 100 = 33%. 

Масиви також можуть забезпечувати надійне зберігання даних, для того, 

щоб дані не були втрачені у разі виходу з ладу одного з дисків. Залежно від рівня 

RAID, проводиться або дублювання або рівномірний розподіл даних на дисках. 

Для забезпечення безперебійності роботи рекомендується застосовувати 

сервер, в якому передбачена можливість встановити резервного блоку живлення, 

бажано щоб сервер підтримував «гарячу» заміну дисків. Все вищевикладене 

дозволить замінювати відмовили компоненти без зупинки системи. 

 

3.3. Програмне забезпечення системи контролю 

Програмне забезпечення системи контролю складається з трьох частин: 

 ПЗ трекеру 

 ПЗ серверу(бази даних) 

 ПЗ комп’ютеру оператора 

Програмне забезпечення трекеру – це його прошивка яка відповідає за його 

функціонал. Саме вона керує усіма модулями пристрою. ПЗ трекеру обчислює 

всю необхідну інформацію, резервує на карту пам’яті та передає її на сервер. За 

цю складову відповідає розробник пристрою.  
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Програмне забезпечення баз даних може допомогти нам обробляти великі 

обсяги даних більш ефективно. Існує декілька основних типів програмного 

забезпечення для баз даних серверу :  Oracle, SQL, Sybase, IBM DB2. 

Oracle є найкращим варіантом програмного забезпечення бази даних, і це 

виходить з того факту, що ПО Oracle є лідером на ринку програмного 

забезпечення баз даних з часткою ринку в 50%. Це результат постійних інновацій 

та високих досягнень системи керування базами даних (СУРБД), яка корисна в 

зберіганні даних у вигляді файлів і таблиць. Крім того, в ній є функція 

відновлення даних, яка є дуже корисною для відновлення проблемних і 

пошкоджених баз даних. 

 SQL сервер від Microsoft можна назвати реляційну модель сервера бази 

даних. Серед функцій сервера SQL, ключовою функцією є управління буфером. 

За допомогою цієї програми, ви можете використовувати буфер сторінок 

оперативної пам'яті і знизити навантаження на диск. Кількість сторінок, які 

будуть кешуватися в пам'яті буде залежати від пам'яті SQL-сервера. За допомогою 

запису в log, SQL сервер буде виконувати транзакції і кожен запис в журналі, буде 

відповідати фіксованому реєстраційному номеру. Причина, чому SQL-сервер 

використовується для бізнесу це те, що він дозволяє клієнтам використовувати 

одну і ту ж базу даних одночасно. Використовуючи цю можливість, проект може 

бути завершений в менший час, а також з високим рівнем точності.  

Sybase, яка є продуктом компанія SAP, використовує реляційні бази даних і 

сховищ даних для систематичного управління корисною інформацією чи даними. 

Sybase Replication Server, Advantage Database Server і Adaptive Server Enterprise є 

основними продуктовими напрямками компанії в області управління даними. 

Якщо компанія має потребу в аналітиці продукції, то Sybase Complex Event 

Processing (обробка складних подій) і Sybase IQ (інтелектуальна) є гарними 

варіантами. З іншого боку, для мобільних товарів, у вас є інші варіанти, такі як 

Afaria, GRX 365, Sybase Unwired Platform (SUP) і SMS Ad Exchange.  
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IBM DB2 є сервером бази даних компанії IBM, який працює на серверах 

Windows, Linux, IBM i, Unix і z/OS. Технічні характеристики IBM DB2 

дозволяють припустити, що він має зберігати XML-дані, підтримує XQuery і SQL 

і може легко керуватись з командного рядка. IBM DB2, який був випущений в 

1983 році, був написаний на мовах програмування С і С ++. IBM DB2 

розглядається як кращий сервер бази даних для обробки помилок і в цілях 

управління. 

Програмне забезпечення для персонального комп’ютера є досить важливою 

складовою, оскільки саме з нею будуть працювати оператори і через нього 

здійснюється аналіз даних системи контролю за пересуванням. Ця система може 

бути реалізована в вигляді окремої програми  або у вигляді веб-інтерфейсу. При 

виборі системи моніторингу важливо підібрати ПО, з яким буде максимально 

зручно працювати. Під словом «зручно» розуміється не стільки зовнішній вигляд і 

дизайн самої програми, а й ряд різних параметрів: 

1. Функціонал. Які завдання дозволяє вирішити ПО. 

2. Швидкодія. На скільки швидко обробляються дані. 

3. Звітність. Які звіти може будувати, чи зручно їх будувати, як вони 

виглядають. 

4. Можливість доопрацювання ПЗ. Чи можна вносити зміни в ПО згідно 

завданням. 

5. Підтримка. Як можна вирішити питання по ПО, чи можна отримати 

оперативну консультацію і допомогу. 

6. Безпека. Чи можна встановити рівні захисту.  



45 

 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 

 

 

4.1. Рекомендації щодо вибору апаратурної частини 

На даний момент на ринку існує велика кількість GPS-трекерів, серверів та 

персональних комп’ютерів. Тому варіантів їх комбінації досить велика кількість. 

Почати вибір рекомендованої апаратури слід з вибору основної частини системи – 

трекеру. 

Розглянемо трекери двох лідируючих компаній в виготовлені обладнання 

для GPS моніторингу на ринку СНД. 

 

 

Рис. 4.1 Зовнышный вигляд 

Teltonika FM1200 

 

Teltonika FM1200 - новинка та перший 

вологозахищений GSM/GPS трекер в 

лінійному ряді пристроїв Teltonika. 

Оснащенний додатковими входами і 

виходами, що дозволяють контролювати і 

управляти іншими пристроями на віддалених 

об'єктах. FM1200 також має USB порт для 

конфігурування. 

 

Teltonika FM1200 - це багатофункціональний пристрій з GPS приймачем, що 

відстежує місце розташування і стан датчиків контрольованого об'єкту і 

пересилає дані за допомогою GSM мереж 

.Крім використання бортової мережі об'єкту можливе встановлення 

акумуляторної батареї із спеціальним контролером заряду, а також використання 

зовнішньої резервної батареї, що дозволяє пристрою працювати до 48 годин в 

штатному режимі (при постійній передачі даних по GPRS каналах). 

Teltonika FM1200 може виконувати завдання на віддалених об'єктах, 

наприклад, стежити за станом двигуна, дверима вантажного автомобіля і т.д. 
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У разі втрати GSM зв'язку, FM1200 може зберігати до 100000 записів 

(точок) і, відразу після відновлення з'єднання, пристрій передасть накопичені дані 

на сервер. Таким чином, Ви не втратите даних (координати, показання датчиків і 

т.д.). Корпус пристрою досить міцний і зручний для установки. 

Технічні характеристики: 

GSM 

 Чотиричастотний модуль Teltonika TM11Q (900/1800 MHz, 850/1900 

MHz) 

 GPRS клас 10 (до 85,6 kbps) 

 SMS (текст / дані) 

GPS 

 Чіп u-Blox NEO-6M (50 канальний приймач, чутливість -161 dBm) 

 Час «холодного» старту: 27с  

 Час «підготовленого» старту: <3c  

 Час «гарячого» старту: 1с  

 Сумісність з NMEA, UBX binary, RTCM протоколами  

 Точність визначення координат: <2.5м 

Інтерфейс 

 1 цифровий вхід, зарезервований під контроль запалення 

 2 цифрових входи 

 2 цифрових виходи 

 1 аналоговий вхід 

 1-Wire ® протокол (датчики температури і ідентифікатори водія)  

 Напруга живлення +6 В. .. +30 В 

 2 LED індикатора 

 USB порт (конфігурація, перегляд логів, оновлення прошивок) 

 Віддалене завантаження конфігурації і прошивок 

 Вбудована GSM антена 
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 Вбудована GPS антена 

Функціональність: 

 Збір GPS і I / O даних 

 Спостереження в режимі реального часу 

 Гнучкий алгоритм збору даних (час, відстань, зміна кута і події) 

 Передача зібраних даних за допомогою GPRS (TCP / IP і UDP / IP 

протоколи) 

 Гнучкий алгоритм GPRS з'єднання (економія GPRS трафіку) 

 Робота в роумінгових мережах (список бажаних GSM операторів) 

 Відстеження подій I / O і передача їх за допомогою GPRS або SMS 

 Режим СМС: 1 СМС - 24 Координати 

 5 зон «geofence» (прямокутник або коло) 

 Режим очікування (енергозберігаючий режим) 

 Внутрішній резервний NiMh 300 mAh акумулятор 

 OTA (оновлення прошивок допомогою GPRS) 

 датчик руху 

 Невеликий, надійний і практичний корпус 

 

 

Рис. 4.2 Завнішній вигляд 

Galileosky Base Block Wi-Fi 

Galileosky Base Block Wi-Fi - GPS / 

ГЛОНАСС термінал, призначений для 

моніторингу транспортних засобів в зонах з 

відсутністю або поганим покриттям мереж 

GSM. Рішення особливо актуально для 

сільськогосподарської та добувної галузей, а 

також у всіх випадках, коли оптимальним 

способом прийому і передачі даних є Wi-Fi 

пристрої. У разі відсутності необхідності 

online-моніторингу настройка Wi-Fi зв'язку 

допоможе заощадити кошти на передаванні  
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даних. 

Galileosky Base Block Wi-Fi підтримує протоколи RS232, RS485 і 1-wire та 

дозволяє підключити широкий спектр додаткового обладнання, налаштувати 

передачу даних від CAN-шини і з додаткових пристроїв, організувати 

двосторонній зв'язок з водієм або оператором. 

Як і вся лінійка Base Block, з модифікацією Wi-Fi ви можете застосувати 

технологію самостійного програмування Easy Logic і вирішити завдання будь-якої 

складності не тільки в області моніторингу транспорту, а й віддаленого 

управління стаціонарними об'єктами. 

Завдяки технології Easy Logic ви можете задати для терміналів Galileosky 

свої алгоритми дій, не володіючи глибокими знаннями в області програмування. 

Наприклад, автоматизувати контроль технологічних процесів або налаштувати 

оповіщення в разі збою обладнання по заданих параметрах. 

За рахунок підключення до CAN-шині ви можете отримувати інформацію з 

будь-яких електронних пристроїв, встановлених на транспортному засобі. Завдяки 

CAN вам доступна інформація про загальному пробігу, оборотах двигуна, 

мотогодинах, температурі охолоджуючої рідини і інше. Поєднавши передачу 

даних з CAN-шини і технологію програмування Easy Logic, ви можете 

реалізувати моніторинг не тільки транспортних засобів, а й стаціонарних об'єктів. 

При приєднанні додаткових датчиків користувачі отримують дані про 

відкриття дверей, тиску в шинах, а інтеграція з обладнанням рефрижераторів 

забезпечує контроль температури і вологості. 

Base Block Wi-Fi дозволяє використовувати RFID-мітки і ключі iButton для 

ідентифікації водіїв, організувати моніторинг графіка роботи і відпочинку, 

витрати палива і фіксації зливів пального. Все це можливо за рахунок підтримки 

протоколів RS232, RS485 і 1-Wire. 

У доповненні до цього, установка датчиків ваги дозволить запобігти 

перевантаженню техніки або крадіжку вантажів, а також отримувати звіти із 

зазначенням місця, часу і ваги навантаження. 



49 

 

Base Block Wi-Fi володіє найвищим рівнем міцності завдяки металевому 

антивандальному корпусу. Високоякісні електронні компоненти і 

багатоступінчате тестування пристроїв при виробництві забезпечують надійність 

терміналів і термін служби понад 10 років. 

Додаткова міцність забезпечується за рахунок стійкості до стрибків 

напруги, і можливості зберігати працездатність навіть після подачі напруги до 200 

В. До того ж, в прилад вбудована акумуляторна батарея, яка дозволяє 

підтримувати автономну роботу до 8 годин. 

Galileosky Base Block Wi-Fi має внутрішню незалежну флеш-пам'ять 

об'ємом 16 МБ, а також можливість установки SD-карти об'ємом до 32 ГБ. Такий 

обсяг гарантує збереження даних, в ситуаціях, коли мережа GSM відсутня. 

Основні характеристики 

 ГЛОНАСС / GPS-модуль  

 GSM-модем GSM 850/900/1800/1900 

 Тип антен (ГЛОНАСС / GPS, GSM) – Зовнішні 

 Канал передачі даних GPRS / SMS 

 Час холодного старту 25 

 Час гарячого старту 1 

 Точність визначення координат, не гірше 5 м 

 Підтримка 2G  

 Підтримка Wi-Fi  

 Розмір внутрішньої пам'яті 16 (Мб)  

 Максимальна кількість точок у внутрішній пам'яті 450000 

 Розмір зовнішньої пам'яті 32 (Гб)  

 Кількість слотів для SIM-карт – 1 

 Наявність входу для карти Micro-SD  

 Можливість установки SIM-чіпа  

 Інтерфейс зв'язку з ПК USB 2.0 
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 Цифрові інтерфейси CAN, RS232, RS485, USB, 1-Wire 

 Розрядність АЦП 16 

Входи і виходи 

 Кількість аналогово-дискретних і частотно-імпульсних входів – 4 

 Транзисторні виходи – 2 

 Кількість цифрових входів RS232 – 2 

 Кількість цифрових входів RS485 – 1 

 Наявність цифрового входу 1-Wire  

Функції 

 Можливість зміни налаштувань через SMS  

 Максимальне число камер / RS232 – 2 

 Максимальне число камер / RS485 – 1 

 Максимальне число ДУТ / RS485 – 16 

 Максимальне число ДУТ / RS232 – 2 

 Кількість датчиків обліку пасажиропотоку – 8 

 Оснащення внутрішнім акумулятором  

 Голосовий зв'язок  

 Можливість підключення тангенти КМС-25 або сумісної  

 Наявність акселерометра  

Корпус 

 Матеріал корпусу Метал, пластик 

 Ступінь захисту корпусу IP54 

 Вага 150 г 

 Розмір 80 * 71 * 28 мм 

Строк служби 

 Гарантійний термін 5 років 

 Середній термін служби 10 років 
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 Термін служби внутрішньої акумуляторної батареї 500 циклів заряду / 

розряду, але не більше 3 років 

 Робочий діапазон температур -40 ... + 85 С 

Живлення 

 Середня споживана потужність 0,6 Вт 

 Вбудована АКБ Li-Ion, 600 мА 

 Напруга живлення 9-39 В 

 Діапазон вимірюваних напруг ДАВ 0-33 В 

 Максимальна вимірювана частота ДАВ 4 кГц 

 Максимальна напруга, що підключається до виходу терміналу 30В 

 Максимальний струм, що підключається до виходу терміналу 80мА 

Розглянуті трекери підходять для наших завдань, але перевагу я віддам 

Galileosky Base Block Wi-Fi. Цей трекер більше орієнтований для моніторингу 

транспорту компанії. Переваги цього трекеру: 

 кращий сигнал, який забезпечується зовнішньою антеною та Wi-Fi 

модулем 

 не значні відмінності в часі холодного старту 

 хоч точність визначення координат заявлена менша, але на практиці в 

умовах міста вони не відрізняються 

 RFID-мітки і ключі iButton для ідентифікації водіїв, що є досить 

важливим при використанні службового транспорту 

 вдвічі більший акумулятор  

Виходячи з завдань серверу, а саме обробки і зберігання великої кількості 

інформації в базі даних, можна зробити висновок, що гарним варіантом буде 

використати власний сервер. Тому можу рекомендувати обрати сервер з такими 

параметрами, для забезпечення гарної роботи з такими основними параметрами: 

Процессор: 1хCPU Intel Xeon E5-2600v3 2.3 (3.2)GHz 15Mb 6core(12threads) 

Оперативна пам’ять: DIMM 64Gb (4х16Gb) 2133 MHz DDR4  
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Жорсткий диск: 2 x 200GB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 2.5 

Raid контроллер: PERC S130 SATA RAID(0,1,5,10) 

 

 

4.2. Рекомендації щодо вибору програмного забезпечення 

Програмне забезпечення для налаштування GPS терміналу надаються 

виробником.  

Для серверу рекомендую використати, з наведених раніше, систему SQL від 

Microsoft, оскільки у цієї системи можна виділити наступні плюси: 

 простота в роботі - встановити MySQL досить просто. Існують 

різноманітні програми, наприклад GUI, дозволяє досить легко працювати з БД. 

 багатий функціонал - MySQL підтримує більшість функціоналу SQL. 

 безпека - велика кількість функцій забезпечують безпеку, які 

підтримується за замовчуванням 

 масштабованість - MySQL легко працює з великими обсягами даних і 

легко масштабується 

 швидкість - спрощення деяких стандартів дозволяє MySQL значно 

збільшити продуктивність. 

В якості програмного забезпечення для персональних комп’ютерів 

операторів можу порекомендувати продукт компанії «САТТРАНС 

МОНІТОРИНГ», які є національним оператором в області систем GPS-

моніторингу, контролю транспорту і персоналу. Ця компанія має більш ніж 8-

річний досвід поставок, впровадження та супроводу систем контролю транспорту 

будь-якого ступеня складності.  

Ця компанія може запропонувати три види програмного забезпечення для 

GPS-моніторингу: 

1. Повноцінне ПО, яке обслуговується диспетчерським центром нашої 

компанії, так зване «Клієнтське місце». 
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2. Ваш автономний диспетчерський центр, обслуговування якого лягати 

на плечі Вашого IT-відділу. 

3. Web-інтерфейс. 

Клієнтське місце – це повноцінне ліцензійне програмне забезпечення, яке 

пропонує користувачам весь набір функцій і можливостей системи GPS-

моніторингу. 

 

 

 

Рис.4.3  Клієнтське місце диспетчера системи GPS-моніторингу «Саттранс» 

 

По-перше, це ПЗ, яке ви встановлюєте на свій робочий комп'ютер. Тобто Ви 

отримуєте його в якості посилання з інструкцією, дотримуючись якої ви 

виконуєте ряд нескладних маніпуляцій з установки програми. Процес установки, 

в цілому, нічим не відрізняється від будь-якої іншої програми, завантаженої з 

Інтернету. 

 По-друге, це налаштоване ПЗ. Це означає, що в завантажене і встановлене 

ПЗ вже «зашиті» дані про GPS-трекери , які встановлені на Вашому транспорті. 

Це відбувається на етапі перевірки і налаштування обладнання перед тим, як ми 
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його Вам відвантажуємо. Наші фахівці перевіряють працездатність трекерів, 

встановлюють і активують картки мобільних операторів, вносять налаштування в 

устаткування і «з'єднують» його з Вашими «Клієнтським місцем», логінами і 

паролями. У результаті, вже при першому же завантаженні в програмі Ви бачите 

всі ваші автомобілі. 

По-третє, це професійне ПО. І як будь-який інший програмний продукт 

воно вимагає навичок роботи з ним. Тому потрібно навчитися і звикнути 

працювати, а можна скористатися послугою «Віртуальний диспетчер» і 

отримувати все готове. 

Чим же воно, в основному, відрізняється від Автономного Диспетчерського 

Центру? 

1. Розташуванням бази даних з інформацією про транспортні засоби. У 

даному випадку вся інформація розташовується на нашому сервері і немає 

необхідності обслуговувати базу даних. Це роблять фахівці компанії 

постачальника. Вони забезпечують збереження даних і гарантую їх недоступність 

третім особам. 

2. Ціною. Для компаній з невеликими автопарками (до 200 ТЗ) установка 

клієнтського місця вигідніше: платіж за активацію послуги (одноразово або за 

кожне ТЗ) і абонплата.  

А від web-інтерфейсу Клієнтське місце відрізняється: 

1. Функціоналом. Повноцінне ПЗ дозволяє формувати різні звіти, 

допрацьовувати їх на програмному рівні. 

2. Картами. У той час як web-інтерфейс використовує карти google, ПЗ 

має свої вбудовані карти, які дозволяють наносити свої об'єкти і вносити 

необхідні коректування. 

3. Доступом до інформації. ПЗ працює тільки на тих комп'ютерах, де 

воно було попередньо встановлено. 

Якщо говорити по функціонал «у двох словах», то ПЗ виконує ДВА головні 

завдання: 
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1. Показує місце розташування. 

2. Складає звіти. 

Для розгортання автономного диспетчерського центру(АДЦ) необхідні дві 

складові: апаратне обладнання, яке надає клієнт, та програмне забезпечення, яке 

на нього встановлює компанії «САТТРАНС МОНІТОРИНГ». 

Етапи реалізації: 

1. Погодження необхідної кількості ліцензій на об’єкти (транспортні 

засоби), на які планується встановлення обладнання моніторингу. 

2. Погодження необхідної кількості ліцензій на АРМ (клієнтських місць) 

для диспетчерів. 

3. Перевірка наявності у клієнта  необхідної апаратної серверної бази 

для розгортання АДЦ. 

4. Підписання договору, виїзд та встановлення. 

 «САТТРАНС МОНІТОРИНГ» пропонує 3 варіанта розгортання 

автономного диспетчерського центру. 

 Оренда АДЦ передбачає розгортання програмного забезпечення на сервері 

клієнта на умовах щомісячних платежів. Надається ліцензійне обладнання на 

визначену кількість ліцензій (ТЗ та клієнтських місць).  

Переваги: 

1. Відсутність витрат на придбання програми та введення її на баланс 

підприємства. 

2. Відсутність витрат на оплату GPRS трафіку за умови використання 

SIM-карт компанії постачальника. 

3. Повноцінна технічна підтримка протягом всього періоду оренди АДЦ. 

4. Ідеальне рішення для невеликих автопарків: мінімальна кількість 

ліцензій – 10 транспортних засобів.  

 Власний АДЦ з абонентським обслуговуванням передбачає продаж та 

розгортання АДЦ на сервері клієнта з наданням послуг з обслуговування та 

технічної підтримки роботи АДЦ та об’єктів моніторингу. 
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Переваги: 

1. Можливість вибору варіанту обслуговування: з власними SIM-

картками або з компанії постачальника, витрати на оплату GPRS трафіку бере на 

себе «САТТРАНС МОНІТОРИНГ». 

2. Повноцінна технічна підтримка протягом дії договору. 

3. Рішення розраховане для автопарку від 50 до 1000 транспортних 

засобів. 

4. Ліцензія йде разом з 10 клієнтськими місцями (для 10 

диспетчерів/АРМ). 

5. Можливість розширення кількості ліцензій на ПЗ та АРМ. 

6. Вартість АДЦ залежить від кількості ліцензій. 

 Власний АДЦ без абонентського обслуговування передбачає продаж та 

розгортання АДЦ на сервері клієнта без надання послуг з обслуговування та 

технічної підтримки роботи АДЦ та об’єктів моніторингу. 

Переваги: 

1. «Довічне» оновлення ліцензій на програмне забезпечення. 

2. Рішення розраховане для автопарків від 50 до 1000 транспортних 

засобів. 

3. Ліцензія іде разом з 10 клієнтськими місцями (для 10 

диспетчерів/АРМ).  

4. Можливість розширення кількості ліцензій на ПЗ та АРМ. 

WEB-інтерфейс – це оперативний online моніторинг місця розташування 

транспортних засобів, їх швидкості, напрямку руху та іншої інформації через web-

сайт системи GPS-моніторингу. 
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Рис. 4.4 Зовнішній вигляд WEB-інтерфейсу 

 

Основні акценти в web-програмі зроблені на: 

1. зручний користувальницький інтерфейс, орієнтований на будь-якого 

користувача системи від диспетчера до власника бізнесу. 

2. зрозумілий функціонал з точним алгоритмом обрахунку даних, що 

надходять від обладнання. 

3. доступність послуги моніторингу. 

Web-інтерфейс дозволяє: 

1. Відображати стан об'єктів моніторингу: в русі, на стоянці, їх місце 

розташування, їх стан. 

2. Виводити об'єкт / и на карту. 
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3. Відображати трек об'єкта / ів. 

4. Формувати звіти по об'єкту / ам. 

5. Створювати правила автоматичних звітів, які будуть приходити на 

зазначені адреси пошти. 

 

 

Таблиця 5.1 Варіанти звітів, які надає ПЗ компанії «САТТРАНС 

МОНІТОРИНГ». 

Звіт 

«Маршрутний 

лист» 

У звіті «Маршрутний лист» відображаються параметри об'єкта: 

організацію, номер маршрутного листа, дата, місце відправки, 

номер автомобіля, ПІБ водія, коментарі; час і місце стоянки з 

розбивкою по датам; час стоянки і пробіг за день; підсумковий 

час стоянки і пробігу, а також середня швидкість руху. 

Звіт 

«Маршрутний 

лист з пальним» 

Звіт «Маршрутний лист з витратою пального» відображає 

параметри об'єкта: організацію, номер маршрутного листа, 

дату, місце відправки, номер автомобіля, ПІБ водія, коментарі; 

час і місце стоянки з розбивкою по датам; час стоянки і пробіг 

за день; підсумкове час стоянки і пробіг, середню швидкість 

руху, а також витрата пального за нормою з урахуванням 

пробігу. 

Звіт 

«Подорожній 

лист» 

Звіт «Подорожній лист» містить розбиту по добі інформацію з 

переміщення об'єкта. Також якщо налаштований механізм 

Ідентифікації водіїв, в останній колонці на кожній стоянці 

фіксується ПІБ водія. 

Звіт «Зупинки» 

У звіті щодо «Зупинки» пропонується інформація про 

маршрутних транспортних засобах, що під'їхали до обраної 

зупинці, за певний період з інформацією про час прибуття на 

зупинку, часу відбуття і інтервалі від попереднього 

відвідування. 
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Продовження таблиці 5.1 

 

Враховуючи розміри ПрАТ «ХК «Київміськбуд», я рекомендував би 

власний АДЦ з або без абонентського обслуговування.  

Зважаючи на те, що трекер передбачає встановлення додаткових 

датчиків(палива,температури двигуна та інші.) та програмне забезпечення 

підтримує аналіз цих даних – в разі необхідності, їх можна буду під’єднати до 

системи, для здійснення повного моніторингу стану транспортного засобу.   

 

Звіт «Обороти 

двигуна» 

Звіт «Обороти двигуна» відображає характер (режими) 

експлуатації двигуна за звітний період. Дозволяє визначити 

відсоток роботи часу на холостому ходу, в робочому режимі 

і з підвищеною (критичної) навантаженням. Дані за 

оборотами 

Звіт «Витрата 

пального» 

Звіт «Витрата пального по рівнеміру» формуємо таблиці з 

даними про заправках, можливих сливах, витраті пального, 

графіки про рівень і витраті пального за вказаний період. 

Звіт «Інтервали» 

Звіт «Інтервали на маршруті» розроблений для галузі 

пасажироперевезень і відображає кількість і періодичність 

прибуття маршрутних транспортних засобів на кожну 

зупинку маршруту. 

Звіт 

«Кругорейси» 

Звіт по «Кругорейсам» призначений для 

пасажироперевезень. У таблиці надається інформація по 

маршрутах і списку ТС, прив'язаних до них, а також дані 

про в'їзді на маршрут, з'їзді з маршруту, кількості скоєних 

рейсів, швидкості та аналітика по пробігу (по маршруту, 

поза маршрутом, загальний і ККД). 

Звіт 

«Експлуатація» 

У звіті «Експлуатація» у формі таблиці відображається 

експлуатація (моторесурс) об'єкта з розбивкою по днях, за 

період і усереднене значення характеристики об'єкта на 

добу. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

В даному розділі розглядаються питання охорони праці при розробці та 

використанні системи контролю за пересуванням мобільних об’єктів з 

використанням корпоративної телекомунікаційної мережі. Визначенні основні 

потенційно шкідливі виробничі фактори, також запропоновані відповідні технічні 

рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, 

визначені основні заходи з пожежної безпеки . 

Зважаючи на те, що апаратурна частина виконана з дотриманням всіх вимог 

ГОСТ 12.1.006-84 та ДСНіП№239, то в даному розділі доцільно буде розглянути 

питання, що стосуються забезпечення безпечних та комфортних умов праці при 

використанні ВДТ ПЕОМ. 

 

5.1. Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів 

Основні потенційно шкідливі та  небезпечні виробничі фактори:   

 Електромагнітні випромінювання ВДТ ПЕОМ; 

 Наявне електростатичне поле ВДТ ПЕОМ; 

 Недостатній рівень освітлення; 

 Виробничий шум; 

 Можливість ураження електричним струмом; 

 Психофізичні навантаження; 
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5.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії 

 

5.2.1. Електробезпека 

Споживачі електроенергії в робочому приміщенні — освітлювальні прилади 

й обчислювальна техніка. У розглянутому приміщенні використовується трифазна 

електромережа з глухо заземленою нейтраллю, зануленням та із застосуванням 

автоматів струмового захисту. Проводка, проведена схованим способом, корпуси 

системних блоків комп’ютерів заземлені, світильники розташовані на висоті 3,3 

м, що перевищує висоту 2,5 м, яка установлена ПБЕ та ПУЕ-2011, тому 

виключена можливість дотику до корпусів світильників. 

Тому що відносна вологість на рівні 55%, температура близько 22°С, у 

приміщенні немає хімічно активних середовищ, то його можна віднести до 

приміщень без підвищеної небезпеки (ПУЕ-2011). 

У розглянутому приміщені електропроводка схована, проведена в прорізах 

під штукатуркою. Штепсельні розетки, встановлені на висоті 1,75 м від підлоги в 

стороні ручки відкривання двері.  

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 системний блок має І клас за електрозахистом. 

Усе додаткове електроустаткування в робочому приміщенні відповідно до ГОСТ 

12.2.007.0-75 відноситься до І і ІІ класу. У випадку пробою на корпусі може 

виникнути небезпечна для життя людини напруга. Для того щоб уникнути 

ураження людини електричним струмом, передбачене з’єднання корпусу ПЕОМ 

із захисним заземленням за допомогою спеціальної вилки з трьома контактами. 

Ураження людини електричним струмом може відбутися: 

1. У результаті дотику до відкритих струмоведучих частин; 

2. У результаті дотику до струмопровідних не струмоведучих елементів 

устаткування, які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції чи з 

інших причин. 
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Зробимо електричний розрахунок на перевірку вимикаючої здатності 

автоматів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося 

формулою: 

30
Tz

U
ф

Iкз
r r
ф






 

 

де: напруга в електромережі Uф = 220 В; 

опір фазного проводу rф = 2,6 Ом; 

опір нульового проводу r0 = 3,1 Ом. 

Еквівалентний опір трансформатору 
  

 
        

Підставивши значення у формулу одержимо Ікз = 32,83 А. Для роботи 

автомата з max струмовим захистом необхідно виконання наступної умови  

1,4I Iкз cp  . 

Так як в робочому приміщенні використовуються автомати з 10AIкз   та (

0,1сcpt  ), то ця вимога виконується. 

 Визначимо напругу на корпусах електрообладнання при його 

аварійному режимі роботи: 

12.14 10 121.4
0

U I r Вnp кз      

Для безпечної роботи потрібно виконати умовуU Unp доп
 . Згідно з ГОСТ 

12.1.038-88, U
доп

=500В при 0,1сcpt  . Таким чином дана вимога з безпечної 

роботи електрообладнання виконується 

 

 

 

 

 



63 

 

5.2.2. Основні вимоги щодо створення комфортних та безпечних умов праці 

користувачів ВДТ ПЕОМ 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98, ДНАОП 0.00-1.31-99 основними 

шкідливими факторами, зв’язаними з роботою на ПЕОМ є: 

 напруга зорових органів і пов’язане з ним стомлення, захворювання і 

побічні ефекти; 

 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні захворювання; 

 тривале перебування в тому самому положенні, що викликає застійні 

явища в організмі і може привести до різних захворювань; 

 випромінювання різного виду при використанні моніторів з 

електронно-променевими трубками ( ЕПТ ); 

 механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної системи 

відводу тепла комп’ютера; 

 можливість ураження електричним струмом. 

Трудова діяльність користувачів ПК характеризується рядом особливостей, 

основними з яких є виконання різних по змісту і тривалості робіт, що вимагає 

високої напруги функції зору, розумової діяльності і нервово - емоційної напруги. 

Основні проблеми, пов’язані з використанням моніторів, відносяться до 

надзвичайної напруги очей і стомленню користувача. Симптоми напруги очей, як 

правило, є результат надмірної активності очних м’язів. В умовах роботи 

користувача комп’ютерів є цілий ряд факторів, що заважає роботі ока — 

самосвітний об’єкт при позитивному контрасті з фоном, нерівномірний розподіл 

яскравості, необхідність частого переводу погляду на об’єкти, розміщених на 

різних рівнях, що вимагає значної напруги зорових функцій і адаптаційних 

механізмів ока. Здатність очних м’язів відновлюється після достатнього 

відпочинку і відповідних вправ. 
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Монітори на ЕПТ можуть бути потенційними джерелами електромагнітних 

випромінювання: м’якого рентгенівського,ультрафіолетового, інфрачервоного, 

радіочастотного діапазону, електростатичних полів. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяльність 

користувача ПК маже в окремих випадках приводити до порушення функцій 

зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи (примусова поза) і порушень, 

зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - емоційною напругою при роботі. 

Комп’ютерна техніка, встановлена в даному приміщенні, є сучасною 

технікою, виконаною з урахуванням багатьох вимог охорони праці. Зокрема, 

монітори мають тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рівень 

випромінювання екрана монітора. Тип N1 (Non - Interlaced) має порядкове 

розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі з відео монітором. 

 

5.2.3. Відповідність параметрів робочого приміщення санітарним нормам 

Приміщення, що буде розглядатися, знаходиться на сьомому поверсі 

семиповерхового будинку. Вікна кімнати орієнтовані на захід. 

Як основні характеристики приміщення приймаються його геометричні 

розміри (площа, об’єм) і кількість працюючих у ньому людей. Розміри 

аналізованого приміщення наведені у Табл. 5.1. 

 

Табл. 5.1. Розміри приміщення 

Найменування Позначення Значення, м 

Довжина А 8 

Ширина В 4 

Висота Н 3,3 

 

Площа приміщення: 8 = А-В = 8-4 = 32 (м
2
) 

об’єм приміщення: V = Sh = 32 -3,3 = 105.6 (м
3
) 

кількість працюючих: 4 людини. 
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На підставі приведених вище даних визначимо значення площі й об’єму 

приміщення, що приходиться на одного працюючого. Результати обчислень 

приведені в Табл. 5.2. (нормативні значення, взяті з ДСанПІН 3.3.2.007-98). 

 

Табл. 5.2. Площа й об’єм приміщення, на одного працюючого 

Геометрична Одиниця Нормативне Фактичне 

характеристика виміру значення значення 

Площа, S    Не менше 6,0 8 

Об’єм, V    Не менше 20 26,4 

  

За даними, приведеними у Табл. 5.2, можна зробити висновок, що 

геометричні розміри приміщення відповідають нормативним вимогам ДСанПІН 

3.3.2.007-98. Таким чином, умови праці в робочій кімнаті є задовільними. 

 

Табл. 5.3. Параметри робочого місця. 

Найменування параметра 
Нормативні 

значення, мм 

Фактичні 

значення, мм 

Висота робочої поверхні 680 - 800 720 

Висота простору для ніг Не менше 600 610 

Ширина простору для ніг Не менше 500 700 

Глибина простору для ніг 

на рівні витягнутих ніг 
Не менше 650 750 

Глибина простору для ніг 

на рівні колін 
Не менше 450 500 

 

У Табл. 5.3. приведені фактичні і нормативні значення параметрів робочого 

місця. З Табл. 5.3. видно, що нормативні вимоги до параметрів робочих місць 

дотримані. Використовуване робоче крісло, оснащене підйомно-поворотнім і 
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регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки. Це дозволяє змінювати 

позу з метою зниження напруги м’язів шийно-плечової області. 

Нормативні дані взяти з НПАОП 0.00-1.28-10 

 

5.2.4. Мікроклімат робочої зони. 

Повітряне середовище в приміщенні характеризуються мікрокліматом, 

запиленістю повітря і його загазованістю. Мікроклімат приміщення визначається 

діючими на організм людини сполученнями температури, відносної вологості, 

швидкості руху повітря й інтенсивності теплового випромінювання. Аналіз 

мікроклімату складається у вимірі зазначених вище параметрів і порівняння 

результатів з установленими нормами. Згідно ДСН 3.3.6.042-99 і ГОСТ 

12.1.005.88, оптимальні значення температури, відносної вологості і швидкості 

руху повітря встановлюються для робочої зони виробничих приміщень з 

урахуванням тяжкості виконуваної роботи і сезону року. 

Температура повітря в приміщенні визначається температурою зовнішнього 

повітря і тепловою енергією, що виділяється всередині приміщення. Джерелами 

теплоти в даному приміщенні є люди, електроустаткування, а також 

освітлювальні прилади в темний час доби. Зовнішнім джерелом надлишкового 

тепла є сонячна радіація у світлий час доби. Робота, виконувана в даному 

приміщенні, відноситься до категорії І а. Людиною в цьому випадку виділяється 

до 120 ккал. теплової енергії в годину. Так як в приміщенні працюють 4 чоловіка, 

то сумарна теплота, випромінювана людьми, не перевищує 480 ккал. у годину. 

У Табл. 5.4. приведені оптимальні значення параметрів мікроклімату для 

категорії важкості робіт Іа, а також фактичні значення цих параметрів у 

розглянутому приміщенні. У приміщеннях з використанням обчислювальної 

техніки рекомендується застосування тільки оптимальних значень показників 

мікроклімату, тобто таких, при яких людина почуває себе комфортно. 
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Табл. 5.4. Оптимальні і фактичні значення параметрів мікроклімату 

Оптимальні для Іа Фактичні 

Сезон 

року 

Темп.. 

С° 

Вологість, 

% 

Шв.повітря, 

м/с 

Темп.. 

С° 

Вологість, 

% 
Шв.повітря,м/с 

Теп-

лий 
23-25 40-60 0,1 23-25 40-50 0,1 

Холод-

ний 
22-24 40-60 0,1 18-20 40-50 0,1 

 

Таким чином, показники мікроклімату в приміщенні в основному 

відповідають встановленим нормам, крім температури в холодний час року. При 

цьому для нормалізації цих показників у приміщенні використовуються радіатори 

центрального водяного опалення, що включаються в холодний період року, а 

також установлено кондиціонер, для підтримки температури і вологості повітря в 

літню пору. Періодично здійснюється провітрювання приміщення і вологі 

прибирання. Також у всьому будинку встановлена загальна обмінна витяжна 

вентиляція. 

Джерелами запиленості повітря в приміщенні є одяг людей і пил, що 

проникає з вулиці. З метою боротьби з пилом виконуються регулярні вологі 

прибирання і провітрювання. 

У приміщенні немає виділення шкідливих газів. Тому що в ньому не 

проводиться монтажних робіт, при яких виділяються шкідливі гази. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновки про те, що всі 

параметри мікроклімату відповідають нормі. 

 

5.2.5. Виробничий шум 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 рівень шуму в приміщенні для програмістів 

не повинен перевищувати 50 дБА для режиму налагодження і 65 дбА для режиму 

введення інформації. 
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Приміщення розташоване далеко від проїзної частини вулиці. Основними 

джерелами шуму в приміщенні є устаткування і люди. Розглянута кімната не 

призначена для прийому відвідувачів і тому в ній не спостерігається великого 

скупчення людей. Отже основним джерелом шуму є комп’ютерна техніка. 

Джерелами шуму при роботі ЕОМ є механічні частини принтера, що 

рухаються, і вентилятори. При роботі вентиляційної системи, що забезпечує 

оптимальний температурний режим електронних блоків ЕОМ і вмонтована в 

задню панель, створюється аеродинамічний шум. Шум, створюваний працюючим 

комп’ютером, може бути охарактеризований як широко смужний, постійний з 

аперіодичним посиленням при роботі принтера. 

Механічні пристрої  ЕОМ знаходяться всередині корпусу і захищенні 

кожухом, тому шуму практично не створюють. Крім того, у приміщенні 

встановлена сучасна техніка, що характеризується низьким рівнем шуму. Лазерні 

принтери, на відміну від матричних, також характеризуються низьким рівнем 

шуму. 

Таким чином, еквівалентний рівень шуму в приміщення за робочий день не 

перевищує норму. 

 

5.2.6. Освітлення робочого приміщення 

5.2.6.1. Розрахунок штучного освітлення. Зорові умови праці при 

штучному освітленні у відповідності із ДБН В.2.5.-28-2006 характеризуються 

значенням освітленості — не менше 300лк, показниками осліпленості і 

дискомфорту — 40, коефіцієнтом пульсації освітленості — 5%. 

У розглянутому приміщенні використовується система загального 

рівномірного освітлення. Як джерело світла використовується 28 люмінесцентних 

ламп низького тиску ЛБ40. Лампи розміщені в 14 світильниках Л201Б-2x40-02, 

що розташовані на стелі у два ряди. Проведемо деякі характеристики лампи ЛБ40: 

-потужність      40 Вт; 

-напруга на лампі      103 В; 
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-світловий потік: 

 Номінальний (Фпн)    3120 лм; 

 Мінімальний (Флм)    2810 лм; 

Світильники Л201Б-2х40-20: 

 спосіб установки-стельовий; 

  довжина 1с= 1275 мм; 

  ширина Ь = 354 мм; 

  висота 1^= 127 мм; 

  кількість місць для установки ламп:   2; 

  номер групи світильника:   9; 

 тип розсіювача: плоский розсіювач із призматичного оргскла. 

Так як в даному приміщенні використовуються джерела світла 

трубчастої форми, і відстань у рядах між світильниками практично відсутня, 

то для розрахунку необхідно використовувати крапковий метод. 

Для вибору виду розрахункової залежності необхідно оцінити довжину ряду 

світильників. Перевіримо наступне співвідношення: 

 

2.3
pl

h


 

 

де pl  — довжина ряду світильників, pl =7,525 м; 

h  — висота підвісу світильника. 

Висоту підвісу світильника можна визначити по формулі: 

 

` c ph h h h    

 

де h  — висота приміщення, h = 3,3 м; 

ch — висота світильника, h = 0,127 м; 
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ph  — висота робочої поверхні, ph  = 0,72 мб. 

підставляючи ці значення у формулу, одержуємо, що висота підвісу 

світильника дорівнює: 

 

` 3.3 0.127 0.72 2.453( )

7.525
3.06

2.453

p

h м

l

h

   

 
 

2.3
pl

h


 

 

Це значить, що в приміщенні ряд світильників великої довжини, тому 

вибираємо наступну розрахункову залежність: 

 

31000

лн i i

p

N n Ф
E

K h l

      


  

    

 

де  i — кількість напіврядів світильників; 

i  — відносна освітленість у розрахунковій точці, створювана і-м 

напіврядом; 

лнФ  — коефіцієнт переходу від горизонтальної освітленості, 

створюваної і-м напіврядом у розрахунковій точці до освітленості похилої 

площини. У нашому випадку вони усі дорівнюють одиниці; 

 — коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості за рахунок відбиття 

від різних поверхонь; тому цей коефіцієнт вибирається з  

діапозону 1,1….1,2, тоді приймемо   = 1,15; 

N — кількість світильників у ряді,   N = 7; 

n — кількість ламп у світильнику,   n = 2; 
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К3 — коефіцієнт запасу. При використані люмінесцентних ламп у 

приміщенні з повітряним середовищем, що містить менш ніж 1 мг/м
3
 пилу; 

К3=1,5. 

Для розрахунку   застосовуємо наступну формулу: 

 

( `, `) af p l I    

 

де 

 

` ; `
p l

p l
h h

   

 

відносні координати, а 

l — довжина напівряду; 

р — відстань від розрахункової точки до проекційного ряду світильників на 

горизонтальну площину, що проходить через розрахункову точку; 

І — сила світла в напрямку до розрахункової точки, кд; 

f — функція, що залежить від відносних координат і враховує розташування 

розрахункової точки. 

Так як у нас два ряди світильників, то буде чотири напівряди, тобто т = 4. 

Так як 

 

0.5 `h    

 

то при розрахунку освітленості можна умовно вважати, що всі напівряди 

безперервні. 

Визначимо довжину кожного з напіврядів і відстань від розрахункової 

точки до проекції ряду світильників на горизонтальну площину, що проходить 

через розрахункову точку : 
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1 3 2 2 1.275 0.1 2.65( )cl l l м         

2 4 1 9.525 2.65 6.875( )pl l l l м        

1 20.6( ) 4.6( )p м p м   

 

Тепер визначимо відносні координати: 

 

1 3

2.65
` ` 1.08

2.453
l l    

2 4

6.875
` ` 2.8

2.453
l l    

1

0.6
` 0.25

2.453
p    

1

4.6
` 1.88

2.453
p  

 

 

 

Знаючи відносні координати, визначимо значення функції і кутa α: 

 

1 1 1 1 1

2 1 2 2 2

3 2 3 3 3

4 2 4 4 4

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.57; 15 ;

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.66; 15 ;

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.107; 60 ;

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.17; 60 ;

f p l f

f p l f

f p l f

f p l f









  

  

  

  









 

 

Визначимо величину сили світла: 

 

1 2 172I I  кд 

3 4 46I I  кд 

 

Тоді відносна освітленість: 
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1

2

3

1

0.57 172 98.04

0.66 172 99.76

0.107 46 4.922

0.17 46 7.82

e

e

e

e

  

  

  

    

На підставі отриманих даних обчислимо значення освітленості в 

розрахунковій точці: 

 

 7 2 3120 1.15 98.04 99.76 4.922 7.82 1
301.76

1000 1.5 2.453 9.525
E

       
 

  
(лк) 

 

Величина освітленості при штучному освітленні люмінесцентними лампами 

і роботі з комп’ютером у діалоговому режимі згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 

повинна бути не нижче 300лк — для системи загального освітлення. Розрахунки 

показали, що практична освітленість відповідає нормі згідно з ДБН В.2.5-28-2006 

. 

5.3. Пожежна безпека та профілактика 

У досліджуваному приміщенні є тільки тверді і волокнисті пальні речовини: 

дерево, папір, тканина. Відповідно до НАПБ Б.ОЗ.002-2007 приміщення 

відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-

2011 клас робочої зони приміщення по пожежонебезпеці - П-IIа. Можливими 

причинами пожежі в приміщенні є несправність електроустаткування, коротке 

замикання проводки, і порушення протипожежного режиму (використання 

побутових нагрівальних приладів, паління). 

У зв’язку з цим у відповідність з ПБЕ та ПУЕ необхідно передбачити 

наступні заходи: 

1. Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд і перевірка ізоляції. 

2.  Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. 
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3.  Проводяться відповідні організаційні заходи (заборона паління, 

інструктаж). 

Для гасіння пожежі в робочому приміщені (клас „Е”- наявність 

електрообладнання) використовуються вогнегасники ВП-1 — «Момент” (2 шт.). 

Додатково в коридорі розташовані вогнегасники ОХП-ІО. Також на сходовій 

клітці розташований пожежний кран. Така кількість первинних засобів 

пожежегасіння відповідає вимогам ДСТУ 3675-98 та ISO941-77, якими 

передбачене обов’язкова наявність двох вогнегасників до 100 м
2
 площі підлоги 

для приміщення типу конструкторське бюро. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 робоче приміщення оснащене пожежними 

оповіщувачами теплової дії ДТЛ. Вони встановлені в кожнім приміщенні даної 

будови на стелі по дві штуки. Від них інформація з ліній зв’язку надходить на 

охоронно-пожежний пристрій СИГНАЛ-37М, який оснащений звуковим 

оповіщувачем. 

Будинок має два евакуаційних виходів: через головний хід і додатковий 

евакуаційний вихід. Шляхи евакуації відповідають установленим нормам. Двері 

відкриваються назовні. Коридор веде до двох сходових кліток, одна з яких 

виходить безпосередньо на вулицю, а друга має вихід на вулицю через вестибюль 

і головний вхід. Сходова клітка виконана з вогнестійких матеріалів. Сходи мають 

природне бічне освітлення і штучне евакуаційне освітлення. Сходові площадки 

ширше коридорів. Усі співробітники ознайомлені з планом евакуації. 

Значення основних параметрів шляхів евакуації приведені в Табл. 5.6. 

Дотримано усі вимоги ДБН В .1.1-7-2002 по вогнестійкості будинку і 

ширині евакуаційних проходів із приміщень назовні. 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно до 

вимог НАПБ А.01.001-2004. «Правила пожежної безпеки в Україні”. У 

приміщенні є план евакуації. Час евакуації та максимальне видалення робочих 

місць від евакуаційних виходів відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002 
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Табл. 5.6. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних прорізів 2.0м Не менше 2м 

Ширина дверних 

прорізів 
Більше 1.5м Не менше 0.8м 

Ширина проходу для 

евакуації 
Більше 1.5 м Не менше 1м 

Ширина коридору 2м Не менше 2м 

Число виходів з 

коридору 
2 Не менше 2 

Ширина сходового 

маршу 
1.2м Не менше 1м 

Висота поруччя сходів 1м Не менше 0.9м 

 

.  
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ВИСНОВКИ 

 

В дипломній роботі була розроблена система контролю за пересуванням 

мобільних об’єктів з використанням корпоративної телекомунікаційної мережі за 

допомогою GPS трекера. 

Ця система є конструктивним рішенням для задач: 

 відстеження поточних координат, напрямку і швидкості руху 

транспортного засобу в реальному часі для потреб диспетчерських служб. 

 облік пройденого кілометражу і витрати палива потрібен для 

своєчасного проходу ТО, обґрунтування списання ПММ бухгалтерією та ін. 

 завдяки цій системі може проводитись автоматичний облік доставки 

вантажів. 

 контроль відповідності фактичного маршруту автомобіля плановому 

дозволяє підвищити дисципліну водіїв. 

 знання координат дозволяє швидко знайти викрадене або потрапило в 

біду транспортний засіб. 

Супутникова навігаційна система широко використовується для вирішення 

як прикладних, так і наукових завдань, використання в цій системі концепцій, які 

знаходяться на передньому розвитку науки і техніки дозволяє зробити висновок, 

що цей напрямок буде і надалі розвиватися і вдосконалюватися. 

Підтвердженням сказаного є обсяги ринку GPS навігаторів. Незважаючи на 

суперечливі оцінки і прогнози різних експертів, статистика і фактичний стан 

свідчать про щорічне світове зростання продажу навігаційних пристроїв до 40%. 

Для компаній-розробників сьогодні актуальні розробки не односистемні приладів, 

працюючих тільки на американській систему навігації, а дво- або трехсистемние 

рішення, з урахуванням перспектив розвитку російської системи ГЛОНАСС та 

європейської GALILEO. 
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