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Текстова частина магістерської кваліфікаційної роботи: 75 сторінок, 

53рисунка, 11 таблиць, 23 джерела.  

Об'єкт дослідження - транспортні системи, інфраструктури і технології 

процесів переходу до Розумного міста. 

Предмет дослідження - система інтелектуальних зупинок в транспортній 

системі міста. 

Мета роботи - дослідження особливостей впровадження інтелектуальної 

транспортної системи на базі мобільних мереж зв`язку. 

Методи дослідження - методи наукометричного аналізу і класифікації, методи 

статистичного аналізу та імітаційного моделювання транспортної мережі, методи 

математичного та системного аналізу. 

У магістерській роботі, для виконання поставленої мети було проаналізовано 

можливості надання сервісів М2М/IoT мережами мобільного зв’язку. Виконано 

аналіз та проведено класифікацію інфокомунікаційних технологій, застосовуваних 

у Інтелектуальних транспортних системах Розумних міст. Проаналізовано кроки 

переходу міста до стану Розумне місто. Виконано аналіз та дана оцінка потреби в 

інтелектуальних зупинках і визначено їх функціонал в рамках інтелектуальних 

транспортних систем. У практичній частині магістерської роботи виконано 

реалізацію інтелектуальної транспортної системи, на базі  мереж мобільного 

зв`язку. Проаналізовано архітектуру і склад системи контролю та управління 

мережі. Проведена реалізація інформаційно-вимірювальної системи для пошуку 

маршруту та локалізації місцезнаходження транспорту.  Досліджено  практичну 

реалізацію програмно-апаратної системи інтелектуальних зупинок у вигляді 

розумних міських терміналів. 

IOT, M2M-ПРИСТРОЇ, LTE, СЕРВЕР, WIMАX, МЕРЕЖА, СТІЛЬНИК, 

АРХІТЕКТУРА, IMS-ПЛАТФОРМА, ІНТЕЛЕКЬУАЛЬНА ТРАНСПОРТНА 

СИСТЕМА, РОЗУМНЕ МІСТО, МОДЕЛЬ, SMART CITY, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

GPS ( Global Positioning System) - Система глобального позиціонування 

IoT (Internet of things) -  Інтернет речей 

М2М (Machine-to-Machine) – Міжмашинна взаємодія 

LTE (Long-Term Evolution) - Довготривалий розвиток мережі зв’язку 

GSM (Global System for Mobile Communications) - Глобальна система  

мобільного зв'язку 

SQL ( Structured query language) - Мова структурованих запитів 

QoS (Quality of service) - Якість обслуговування 

VAS (Value Added Services) - Послуги, що приносять додатковий дохід 

H2H (Human to Human) – Взаємодія «людина-людина» 

H2M (Human to Machine) – Взаємодія «людина-машина»  

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - Універсальна мобільна 

телекомунікаційна система 

HSPA (High Speed Packet Access) - Високошвидкісна пакетна передача даних 

3GPP (3rd Generation Partnership Project) - Консорціум, який розробляє 

специфікації для мобільної телефонії 

MSISDN (International Subscriber Directory Number) - Номер міжнародного 

довідника абонентів 

АТ- Абонентський пристрій 

ГНСС- Глобальних навігаційних супутникових систем  

ІКТ - Інформаційно-комунікаційних технологій  

ЗМК – Засоби моніторингу та контролю 

ТК - Технічний комітет 



ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах дуже стрімкого зростання трафіку, який 

генерують різноманітні пристрої, популярності IoT та M2M, телекомунікаційні 

послуги щоденно працюють над питанням покращення якості зв’язку, всебічно 

розвиваючи мережі стандарту 4G надаючи нові послугита можливості абонентам. 

В даний час йде стрімка зміна інфокомунікаційних технологій (ІКТ). 

Виникаючі зміни охоплюють мережеві технології, власне обчислювальні і 

комунікаційні пристрої, а також обробку даних. В результаті інформаційні 

технології застосовуються в усе більшій кількості сфер життя і господарського 

життя людини. Однією з актуальних областей наукових досліджень є сфера 

розвитку інтелектуальної транспортної системи. 

Сьогодні міста стали основною силою розвитку економіки і зайняли 

центральне місце у виробництві, мережах споживання, визначенні соціальних і 

економічних відносин і в даний час забезпечують значну частку валового 

внутрішнього продукту багатьох країн. Міста стали грати головну роль в 

національному, регіональному і глобальному розвитку. Від них залежить якість 

життя людей. Тому сьогодні, як ніколи, до них пред'являються особливі вимоги, 

такі як наявність доступної міської інфраструктури, висока мобільність, безпека 

міських територій, екологічність, і розвинене міське самоврядування. За 

прогнозами ООН, до 2050 року 85% населення проживатиме в містах. Таким 

чином, у органів міського управління виникають нові завдання, які повинні не 

тільки вирішити цілий комплекс виникаючих проблем, а й провести кардинальну 

трансформацію міст. 

Комплекс проблем, який виникає у зв'язку з ростом у всіх міст, наступний: 

- транспортні проблеми: 

- екологічні проблеми: 

-соціальні проблеми, пов'язані з ростом злочинності і соціальної 

напруженості: 

- обмеження природних ресурсів; 



- зникнення культурної та історичної спадщини. 

Дуже важливим етапом є глибокий аналіз, розуміння всіх проблем, а також 

можливість огляду різноманітних варіантів вирішення. 

Усі представлені проблеми як результуюче всебічної урбанізації є основними 

тригерами і вимушеними процесами разбудови міст і їх трансформації в тренд 

«Розумні міста».  

Однією з найважливіших завдань, що стали актуальними для міст сьогодні, є 

розвиток міської інфраструктури. Міста є місцем для мільйонів людей, і їх ключова 

проблема - великі затрати дорогоцінного часу людьми на дорогу і автомобільні 

пробки. Рішення у вигляді побудови сучасних доріг чи збільшення їх пропускної 

здатності не дає очікуваного високого ефекту, як показала практика багатьох міст 

світу. Тільки планування і застосування нових довгострокових методів, а також 

розвиток зв`язку може надати позитивний ефект.  

В рамках розвитку інтелектуальної транспортної системи в місті відбувається 

оптимізація алгоритмів управління світлофорними об'єктами, вводяться системи 

автоматичної фіксації порушень ПДР, встановлюються засоби автоматичної 

фіксації порушень ПДР, вводяться платні парковки і обмеження на в'їзд в певні 

частини міста, формуються смуги для пріоритетного руху громадського транспорт, 

а також ведеться моніторинг умов руху в реальному масштабі часу, розвиваються 

функції інформування учасників руху про дорожніх умовах, графіках руху 

громадського транспорту, наявності вільних місць на парковках і т.д. 

Таким чином, стає очевидним, що використання концепції IoT на базі 

мобільних операторів зв`язку  дозволяє виконати перехід міст України  до стану 

Smart City. 

Беручи до уваги, що перераховані проблеми мало досліджені у нашій країні, 

можна вважати тему магістерського дослідження актуальною і практично 

значущою. 

Мета роботи. Дослідження особливостей впровадження інтелектуальної 

транспортної системи на базі мобільних мереж зв`язку. 



Об'єкт дослідження. Транспортні системи, інфраструктури і технології 

процесів переходу до Розумного міста. 

Предмет дослідження. Система інтелектуальних зупинок в транспортній 

системі міста. 

Методи дослідження. методи наукометричного аналізу і класифікації, 

методи статистичного аналізу та імітаційного моделювання транспортної мережі, 

методи математичного та системного аналізу. 

Для досягнення поставленої мети у роботі сформовані і вирішені наступні 

завдання: 

- дослідження реалізації концепції ІоТ на базі технологій мобільного 

зв’язку; 

- аналіз напрямку реалізації Інтелектуальної транспортної системи міста; 

- практична реалізації Інтелектуальної транспортної системи мітса. 

Наукова новизна. У даній магістерській роботі розглядаються наукові 

завдання, пов'язані з побудовою Інтелектуальної транспортної системи міста. 

Пропонується використовувати парадигму систем інтелектуальних зупинок 

для розвитку транспортної системи. Послідовно аналізується сучасний стан 

технологій в області систем інтелектуальних зупинок і інтелектуальних 

транспортних систем, формуються шляхом окремого дослідження вимоги до 

функціоналу, плануються шляхом імітаційного моделювання місця розміщення 

систем інтелектуальної зупинки, і оцінюється отриманий результат. 

Практична значущість результатів. Основні результати отримані у 

магістерській роботі можуть бути використані на практиці для побудови 

інтелектуальної транспортної системи міста.  

Апробація результатів. Основні положення і результати магістерської 

роботи доповідались і обговорювались на 2-х науково-практичних конференціях. 

Публікація. По тематиці магістерської роботи опубліковано 1 наукову 

статтю. 
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1 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАнЦІЇ КОНЦЕПЦнІЇ  РОЗУМНОнГО 

МІСТА 

 

1.1 Проблемни сучаснинх міст і еволюці нйний процес переходну до стану 

Розумнонго міста 

 

Сьогодні міста стали основою націонанльного напрямкну розвиткну. При цьому 

саме якість життя є дуже важливоню вимогою, яка предстанвляється до сучаснинх 

міст. До основнинх потреб жителя міста можливо віднестни: наявніс нть комфортнної 

та доступнної міської інфрастнруктури, екологінчність, висока мобільн ність, безпека 

міських територній, і розвиненне міське самовряндування. Тому не дивно, що існує 

цілий напрям, який займаєтнься аналізонм зростанння міських поселеннь, 

досліджненням концентнрації населенння, соціальнно-економічних змін. Даний 

напрямонк - урбанізнація. Якщо у 2008 році рівень населенння міст та сел зрівнялнося, 

то до  2050 року 85% населенння проживантиме в містах [1]. Таким чином, у урядів і 

органів міськог но управлінння виникаюнть принципнові завданння, які направлненні на 

вирішенння низки проблемні в результнаті добитисня кардина нльної трансфонрмації 

міст. 

До ключовинх проблем, який виникає на шляху розвиткну сучаснинх міст: 

- проблемни транспонртних систем; 

- проблемна зменшенння рівня приступ нності; 

- екологінчні проблемни та питання обмеженння природнних ресурсі нв; 

- проблемна руйнува нння культур нної та історичнної спадщинни. 

Кожне з цих питань є, безперенчно, важливоню. Але ключовоню є розвитонк 

міської інфрастнруктури.  

Якщо розгляднати поняття сучаснонї інтелекнтуальной транспонртної системи, 

то слід виділитни такі напрямкни: 

1. Транспортний консалтнинг по оптиміз нації і розвиткну дорожньної мережі 

з розробкною транспонртної моделі об'єктів різного масштабну  
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2. Створення Центру організнації дорожньного руху, що надасть 

можливінсть одночас нного централнізованого управлінння всіма дорожнінми 

автоматнизованими системанми.  

3. Розумне управлінння мережею міських світлофнорів, що надасть змогу 

зменшетни затори і значно зменшитни рівень пробок на вулицях. Це може 

вирішитни і насущне питання забезпе нчення пріоритнетного руху громадснького 

транспонрту. 

4. Створення можливонсті інформунвання водіїв про стан дорожньного 

полотна, про заванта нженність магістрналей, можливі шляхи об’їзду і метеоумнови 

у реальнонму часі.  

5. Відеоспостереження і фотовіднеофіксація порушеннь ПДР на всіх 

частинанх дороги. 

6. Моніторинг та управлінння громадсньким транспонртом. Тут слід 

виділитни контролнь маршрутнів, досліджнення та оптимізнація руху, прогнознування 

часу затримкни громадснького транспонрту і т.д. 

7. Додаткові потреби: автоматничне зважуванння транспонрту; стягненння 

оплати на платних ділянканх магістрналей; централнізоване керуванння 

паркуванльними пристронями; інформунвання відповіндних служб та автомоб нілістів 

про складні метеоум нови на дорозі. 

Якщо запитатни жителів великих мегаполнісів про основні проблемни, які 

виникаюнть кожного дня, то більшіснть визначанє великі витрати часу на дорогу і 

автомобнільні затори. Стандарнтні рішення, такі як будівнинцтво та реконстнрукція 

нових доріг, збільшенння пропуск нної способн ності старих не дає прогнознованого 

ефекту. Це підтвернджує практикна багатьонх міст світу. Тільки плануванння і 

застосунвання сучаснинх методів, впроваднження інформанційних систем дозволянть 

отриматни позитивнний та довгостнроковий ефект. Якщо плануванти розвитонк міської 

інфрастнруктури, слід дотримунватися кількох кроків: 

1. Розвиванти розгалунженність вуличнонї мережі доріг та їх якості, з 

постійнним розвиткном мережі громадснького транспонрту. 
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2. Виділитни та забезпенчити повну доступн ність основнинх необхіднних людям 

послуг. 

3. Викориснтовувати для міськогно плануванння результнати нових досліджнень, 

нові принцип ни та розробкни. Це дозволинть зробити переміщ нення по місту більш 

зручним, швидким та комфортнним.  

Питання безпеки, також э центровним при розгортнанні сучаснинх міст. І якщо 

говоритни про безпеку, то це не лише боротьбна з терактанми та злочиннністю. З 

початконм впроваднження в усі сфери життя інтернент речей, це поняття вийшло за 

стандар нтні рамки розумін ння. Автоматнизація дозволинла охороннним службам більш 

ефективнно та у сжаті сроки реагуванти на інциденнти порушенння безпеки. У сфері 

ЖКГ впроваднжуються системи моніторнинга, які оператинвно передаюнть дані про 

витік газу, потопи та т.д. До того ж встановнлюються системи, які самі можуть 

перекринти постачанння ресурсінв, якщо це загрожунє безпеці мешканцнів будинку.  

Щодо теми магістенрської роботи, а саме транспонртних систем смарт сіті, то 

тут також питання безпеки є актуальнним. У цьому напрямкну це безпека руху 

автомобнілів. Сюди відносянть: збір даних про покриттня дороги, про стан мостів, 

про інтенсинвність руху, та подальшне корегувнання роботи світлофнорів. Також, 

розвитонк сучаснинх міст передбанчає встановнлення камер, які фіксцютнь порушен ння 

та тим самим зменшує кількіснть ДТП у тих місцях доріг, де вони часто стаютьсня.  

Питання екологі нї є як ніколи актуальнним. Не може воно обійти й Смарт сіті. 

Катастр нофічна кількіснть автомобнілів (приблизно 400 на 1000 жителівн[2]) 

призводнить до того, що рівень забрудн нення у містах досягає максиманльно 

допусти нмого рівня. Для поліпшенння такої ситуацінї, потрібнно провестни ряд заходів: 

- перебуднова ьазової стратегнії розвиткну міст, особливно транспонртних мереж; 

- широке разповснюджння інтелекнтуальних систем для управлінння 

дорожнінми системанми; 

- переглянд допустинмих норм забрудннення навколиншнього середовнища і 

споживанння ресурсінв транспонртом і підприєнмствами; 

- переглянд стандарнтів щодо енергоенфективності. 
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Сучасні жителі міст потребунють і більш комфортнного житла, яке б 

задовілньняло їх високим потребанм. Розбудонва міст, без врахуванння потреб у 

інфораснтруктурі, без розвиткну транспонртної системи, без врахуванння сучаснинх 

змін в плануваннні – велика проблемна, яка не дасть змоги розвиванти сучасні міста. 

З урахуваннням розвиткну сучаснинх будівелньних технолонгій і стандарнтів, 

побудовнане раніше житло має бути перероб нлене для впроваднження нових 

інженернних систем і систем «Розумний будинокн». 

Безумовно, будь які зміни не будуть ефективнними, якщо не змінити сам 

підход до управлінння такими розумнинми містами. Існує термін «Розумне 

управлі нння», яке включає, окрім іншого, у себе участь громадснькості у вирішеннні 

проблем та питань міста і його напрямк нів розвиткну.  

В основу«розумного» управлі нння містом лежать наступнні методи: 

- перш ніж впроваднжувати плани розвитк ну міста слід проводинти 

соціолонгічні опитува ння (за допомогною інформанційно-комунікаційних технолонгій 

дана задача проводинться легко у коротк строки); 

- залучен ння населенння до активнонї участі у вирішеннні городсьнких 

соціальнних проблем; 

- формуванння значногно числа муніципнальних і громадсньких комісій для 

проектунвання міських змін та спільнонго фінансунвання. 

Таким чином, можна зробити висновонк, що всі описані раніше проблемни як 

результнат сучаснонї урбанізнації є основнинми чинниканми, які процеси розвиткну міст 

та їх поступонву трансфонрмації в «Розумні міста». Цей процес, нажаль, 

довготрнивалий, тому, скоріше, його можна назвати еволюцінйним, а не 

революцнійним та очікуванти поступонвого, обривчанстого розвиткну міст у різних 

сферах.  

Якщо розгляднати нашу державу, то за останні п'ятнадцять років ми 

спостер нігаємо активну міграціню жителів сел у місто, що окрім позитивнних сторін, 

створює  цілий ряд проблем. Особливно актуальнні проблемни для нашої столиці, де 

постійнний приток мешканцнів призвод нить до катастрнофічних темпів наростанння 
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екологінчної проблемни, стрімкинй ріст злочиннності, руйнува нння культур нної 

спадщінни та вищерпа нння ресурсінв.  

На рис. 1.1 зображенна базова інфрастнруктура і складовні «Розумного міста». 

Аналізунючи дане зображенння, можливо зробити висновк ни, що впроваднження 

концепцнії Smart city затроне усі сфери життєдіняльності людей міст. Цей факт 

робить обовязкновим створенння комплек нсного підходу до розглядну моделі і її 

аналізу, як складнонї технолонгічної розподінленої системи. 

 

 

 

Рис. 1.1. Компоненнти та інфрастнруктура «Розумного міста» 

 

Проаналізувавши ряд літератнури, розгляннувши закордоннний та місцевинй 

досвіди, в питанні побудовни «Розумних міст», при визначеннні коротконстрокової і 

середньнострокової перспекнтиви розвитк ну міст, можна встановнити, що події 

можуть розвивантися за двома базовимни сценарінями. 

Сценарій перший. Він розгляднає ситуаці ню, коли міста не задовілньнять 

потреби, які будуть висуватни населенння. Це може стати актуальнним, коли 
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недостантньо ресурсінв та при невірнонму плані визначенння пріорітнетів розвитк ну. 

Аналізунючи сучасні обставинни, вже меньше ніж через поколінння, приблизнно два 

мільярдни населенння буде вимушенне проживанти у застарінлих будівлянх, 

неорганнізованих поселенннях та аварійнних будівлянх. Міста буудть розвива нтися, але 

в бік розширенння та обєднанння з примісьнкими територніями. При цьому, 

передмінстя не будуть здатні забезпенчіти населенння усіма потребанми та 

інфрастнруктурою. Маленькні міста будуть зникати, а мегаполніси швидкимни 

темпами зростатни.  

Сценарій другий. Передбанчає, що держава візьмитнься за проблемну розвиткну 

міст. Саме цьому приділянється першоченргова увага та виділяєнться значна 

кількіснть інвестинцій. При цьому проводя нть житлову політик ну, плануванння міської 

землі, плануванння сучасни нх послуг та вирішенння основнинх проблем урбанізнації. 

Даний сценарінй передбанчає і покращенння умов проживанння населенння, 

озелененння, створенння нових робочіх місць, розвитонк транспонртної системи, 

розвитонк сучаснонї інфораснтруктури.  

 

1.2 Концептнуальна модель переходну м.Київ до стану Smart City на базі 

інтелекнтуальної зупинкин 

 

Місто Київ має всі передумнови та знаходинться на шляху для впроваднження 

моделі «Розумного міста». При цьому, якщо оцінити ті ініціатниви, які проводянться 

уже муніципнальною владою міста, можна зробити висновонк, що для розгортнання  

Smart city обрано шлях, так звана Європейнська модель.  

Приклади сьогодннішніх основнинх ініціатнив міської влади міста Києва 

наступнні: 

- Забезпенчення гідного рівня безпеки, як індивіднуальної для кожного 

мешканцня, так і громадснької. 

- Забезпенчення гідного рівня мобільнності (доступність місцевонго 

транспонрту, ІКТ інфрастнруктури і т.д.). 
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- Забезпенчення гідного рівня екологінчної безпеки, за рахунок зменшенння 

рівня викидів газів. 

- Збільшенння рівня продуктнивності та боротьбна з безробінттям.  

- Забезпенчення доступу населенння до управлінння містом та вирішенння 

соціальнних проблем. 

 

Одна з ініціатнив - розробк на інформанційної транспонртної системи (ІТС) в 

Києві.  

ІТС включає широкий спектр процедунр та заходів для модернінзації мереж 

міста. У рамках даної магістенрської роботи обрано частину розвиткну ІТС – 

побудовна інтелекнтуальних зупинок. Інтелек нтуальні зупинки є складовною ІТС, 

згідно з аналізонм світовонго досвіду функціоннування розумнинх зупинок, в своїй 

більшоснті вони предстанвляють собою павільйнони зупинконвого пункту або 

простогно міськогно термінанлу. Термінанли, в свою чергу, мають модульн ну 

структунру, і дозволя нють реалізунвати різні ініціатниви з побудовни «Розумного 

міста» за рахунок можливо нсті додаванння різного функціонналу на різних етапах. 

Такий модульн ний принцип побудовни дозволянє побудувнати базу для викориснтання 

сучаснинх ІКТ в залежнонсті від потреб та завдань, які ставлятнься перед 

транспонртною системоню міста. Також, модульн на система надає можливі нсть в 

рамках єдиного апаратнного комплекну поєднатни різні типи обладнанння. За рахунок 

інтегронваного викориснтання різних одиниць техноло нгій можливе вирішенння 

завдань безпеки на вулицях міста, надання навігацнійної інформанції для 

користунвачів громадснького транспо нрту, забезпенчення організнацій електроннної 

комерцінї новими каналамни зв'язку з клієнтанми, збір статистничних даних по 

навколиншньому середовнищу і створенння інструмненту участі населенння 

«розумному управлінння». Всі ці завданння є базовимни для розгортнання «Розумного 

міста». Таким чином, можливо зробити висновонк, що термінанл інтелекнтуальної 

зупинки може бути мікромонделью еволюцінйного переходну міста  до стану 

«Розумного міста». 
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Інтелектуальна зупинка має велике значенння при побудовні Смарт Сити, та 

надасть можливінсть  надаватни високу якість обслугонвування населенння, а саме  

надаватни актуальнну інформанцію про маршрутни і розкладни руху міськогно 

пасажирнського транспонрту, допомогнти вибрати зручний маршрут між кінцевинми 

точками. 

Основні завданння, які вирішуюнться при впроваднженні розумнинх зупинок є: 

- Надання в реальнонму режимі часу інформанції про час прибуттня потрібнного 

пасажирнського транспонрту. 

-Надання навігацнійної інформанції про маршрутни міськогно транспонрту. 

- Оповіщенння населенння про збої в роботі громадснького транспонрту. 

- Демонстнрація реклами. 

- Надання можливонсті викликанти диспетч нера або певні екстренні служби. 

При цьому інтелекнтуальним зупинканм легко розширинти функціоннал, що 

можливо завдяки модульн ній структунрі системи. В вигляді практичнної реалізанції 

даної магістенрської роботи була розроблнена система інтелекнтуальної зупинки саме 

із застосунванням модульн ної структунри. Вона має вигляд інтелекнтуального 

термінанлу. 

Як показав аналіз, європейнська модель Smart City складаєнться з шести 

основнинх характенристик:  

1. Розумне управлінння. 

2. Розумна економінка. 

3. Розумна мобільнність. 

4.  Розумне середовнище. 

5. Розумні люди. 

6. Розумнинй спосіб життя. 

Для визначенння модулів Розумно нї зупинки був проведе нний аналіз можливинх 

варіантнів впроваднження апаратнних і ПЗ рішень, які при інтегранції створююнть 

платфорнму для переходну до «Розумного міста». 

З метою візуалі нзації результнатів аналізу була побудовнана семантинчна 

мережу ІКТ для «Розумної зупинки н». Вона предстанвлена на  рис.1.2. 
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Рис. 1.2. Семантинчна мережа ІКТ інтелекнтуальної зупинкин 

 

На даному рисунку можно бачити, що побудовна інтелекнтуальної зупинки 

включає в себе цілий ряд програмнних та аппаратнних пристронїв (датчиків, систем 

звязку з мережею інтернент). Різні кольори на рисунку це  різні категорнії пристронїв. 

Вони були обрані емпіричнно на основі аналізу факторінв і індикатнорів основнинх 6 

характенристик «Розумного міста». Іншими словами, якщо, наприклнад, 

характенристика «оточуюче середовнище» має в своєму складі такі компоненнти: 

датчик вологоснті та темперантури, датчик шуму, датчик чистоти повітря. 

Таким чином, кожне запропонноване апаратнно-програмне рішення 

(обладнання або сервіс) відпові ндає певній характенристиці Smart City. 

В таблиці 1.1 предстанвлено характенристики «розумного міста» та відповіндні 

їм ІКТ рішення. 
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Таблиця 1.1. 

 Характенристики «Розумного міста» і відповіндні їм ІКТ рішеннян 

 

 

Окреме запропонноване ІКТ рішення є індивіднуальним незалеж нним модулем. 

Принцип роботи наступнний: з кожного модуля збираєтнься інформанція, яка 

передаєнться на централньний сервер, при цьому викориснтовується мережа 

мобільнного зв'язку, та дані стають доступн ними різнім службам міста. Такий підхід 

дозволянє оператинвно вирішувнати конкретнні завданя розумнонго міста. 

Прикладом операцінйної завданння може бути забезпенчення безпеки людей в 

громадснькому місці, в той час, як прикладном стратегнічного завданння може бути 

поступонвий перехід міста в стан інтелекнтуальності. 

На рис. 1.3 предста нвлений граф, який описує поетапнно перехід міста до 

концепцнії «Розумного міста» на базі інтелекнтуальної (розумної) зупинки. На 

рисунку відобранжено шість, описанинх вище характенристик Smart Cyty, відповіндно 

до Європейнської моделі і відповіндні їм ІКТ рішення. Більш детальнно опишим 

рисунок 1.3. Кубики імітуютнь можливінсть різних дій з викориснтанням 

впроваднжуваних технолонгій. Для того, щоб провестни розподінл на етапи, було 

проведенно SWOT-аналіз, в якому врахованно основні проблемни міста, і на базі 

завдань з розвиткну мегаполнісу.  
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Рис. 1.3. Граф переходну м.Київ до концепцнії Розумнонго міста 

 

1.3 Викориснтання інфраст нруктури технолонгії LTE при побудовни 

інтелекнтуальних мереж 

 

Розробник технічнних вимог до мереж LTE - 3GPP – на протязі багатьонх 

років займаєтнься питаннянми пощиреннням та впроваднженням  інтелекнтуальних 

систем та послуг М2М з викориснтанням стандарнтів  3GPP як мережі доступу. 

Одна з основнинх складнонстей, яка є при реалізанції, це складнінсть суміснонсті 

надання послуг одночаснно абонентнам  які користунються мобільнним зв’язком та 

послуг передачні даних М2М.  

У  звіті TR 22.888 [6], продемоннстровано понад 14 нових специфінчних вимог 

до мереж і послуг М2М: 

- досить низька мобільнність, тобто, вони є або фіксованними, або 

безпровнодовими при обмеженнму радіусі; 

-   визначенний час передачні даних від М2М в певних рамках; 

- не високі вимоги до затримонк пердачі даних; 

- реалізанція лише принципнів комутацнії пакетів; 
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- викориснтання MSISDN для нумерацнії; 

- передачна невелик них обсягів інформа нції  (Small Дата Transmi нssions), 

оскількни частина М2М-пристроїв передає необ’ємні потоки даних в лінії вгору; 

- ініціалнізація тільки мобільнного виклику (Мобиле Originaнted Only), оскількни 

мережа предстанвляє механізнми зниженння керуючо нго службовного трафіку, який 

створюєнться пристронями М2М; 

- кінць мобільнного виклику (Infrequent Мобиле Termina нted) на мережах 

LTE/3GPP; 

- контролнь М2М-мережі, який здійснюнється, томущо мережа М2М не 

призначнена для передбанчення і усуненн ня крадіжонк М2М-пристроїв, для виявленння 

таких ситуацінй в мережі М2М, як незрозунміла поведіннка і втрата з'єднання, 

повідомнлення кінцевонго користунвача про результнати моніторнингу; 

- пріоритнетна передачна аварійнних повідомнлень (Priority Alarm Message, 

PAM), що вимагаюнть негайнонї уваги оператонра і користунвачів мережі М2М, у 

випадканх крадіжонк  або надзвичнайних ситуацінй; 

- безпеку з'єднань, особливно при з'єднанні через роумінгнових оператонрів; 

- перемикнання М2М-пристроїв з урахуваннням особливностей розташунвання 

(оператор зберіганє інформанцію про розташунвання і може «розбудити» або 

переклюнчити М2М-пристрій в певній галузі мережі М2М); 

- забезпенчення досягненння місця признач нення даними в мережі М2М для 

даних, переданних в лінії вгору, за рахунок їх передачні, по можливонсті, на особливні 

адреси; 

- підтримнка рідкіснних передач, для чого ресурси мережі доступу LTE / 3GPP 

розподінляються тільки в міру необхіднності; 

- можливонсті груповонго викориснтання пристронїв М2М для мовленння на 

виділенні групи М2М-пристроїв, на які при цьому поширююнться вимоги політик, 

тарифікнації, адресацнії і QoS. 

Взаємодія мереж LTE/3GPP і M2M при наданні послуг. Технічнними 

характенристиками 3GPP TS 22.368 є три моделі викориснтання різних варіантнів 
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контролню мережею М2М і взаємоднії між пристронями М2М і М2М-сервером, а 

також М2М-додатком рис.1.4: 

 

 

 

Рис. 1.4. Моделі взаємоднії мереж М2М і LTE/3GPP 

 

- модель А забезпенчує пряму звязанінсть між обладнаннням М2М за 

принципном «кожен з кожним» без проміжнного М2М-сервера, а також пряму 

взаємоднію з М2М-додатками як з додатканми верхньонго рівня оператонра мережі 

LTE/3GPP. Приклад на рис. 1.4; 

- модель В забезпенчує звязані нсть пристронїв М2М з викориснтанням М2М-

сервера, який знахрдинться за межами домену оператонра, і оператонр мережі 

LTE/3GPP підтримнує зю звязанінсть з М2М-сервером. В якості точок звязанонсті 

викориснтовуються MTCsp і MTCsms, які є як зовнішнніми інтерфенйсами для 

оператонра мережі М2М (сервіс-провайдера), так і внутрішнніми при керуваннні 

мережею М2М з боку оператонра мережі LTE/3GPP; 

- модель С забезпенчує звязані нсть пристронїв М2М допомогною М2М-сервера, 

що розташонваний в домені оператонра. Мережа домену оператонра пропонунє 

програмнований інтерфенйс додаткінв (API) на М2М-сервері, і споживанч М2М-

послуг відповіндно має доступ до М2М-сервера за допомогною цього API. 
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При впроваднженні сценаріню, коли М2М-пристрої зв’язується з одним М2М-

сервером або більше, оператонр мережі LTE надає з'єднання до одного або 

декількнох М2М-серверів. При цьому застосонвується М2М-сервер, який 

управля нється оператонром мережі так, як показанно на рис. 1.4, або сервер М2М 

може не моніторнитисб оператонром мережі рис. 1.5. 

М2М-додатки для кінцевинх послуг викориснтовують для служби передачні 

інформанції, що надаютьнся мережею LTE/3GPP, і також частковно служби М2М-

сервера. 

На рис. 1.5 продемоннстрована її архітекнтура LTE/3GPP, в якій термінанл 

користунвача М2М викориснтовується для взаємоднії з мережею М2М за допомогною 

відповіндної мережі доступу інтерфенйсу LTE-Uu/Uu/Um. Тут же предстанвлені 

варіантни моделей звязанонсті А і В, а також можливінсть викориснтання 

різноманнітної моделі (А + В), в якій для трафіку у площині користунвача 

реалізунється модель прямого взаємоднії (А), а для службовного трафіку площині 

управлі нння мережі М2М - модель непрямонго взаємоднії (В).  

 

 

 

Рис. 1.5. Архітекнтура мережі М2М з викориснтанням мережі доступу 

LTE/3GPP 
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Як випливанє з рисунка, cервер М2М-додатків, який підтрим нує різні варіантни 

послуг М2М, і точка сполученння з програмнованим інтерфенйсом API знаходянться 

за межами кордону мережі LTE/3GPP. 

Однак М2М-сервер розташонвується як за межами домену оператонра, так і 

всерединні. Точки сполуче нння MTCsp і MTCsms можуть бути частиноню 

функціоннального модуля міжмеренжевоговзаємодії M2M-IWF, забезпенчуючи 

доступ до М2М-сервера, при викориснтанні мереж з технолонгії не-3GPP (CDMA-

2000, WiMАX і ін.). 

Додатки М2М можуть мати поєднанне розміщенння на сервері М2М, який є 

елементном мережі М2М, сполученним з мережею і взаємодніє як з пристронями 

М2М, так і з вузлами мережі мобільнного доступу LTE/3GPP. Архітекнтура мережі 

LTE/3GPP забезпенчує підтримнку роумінгну пристронїв М2М і доступ до М2М-

послуг за рахунок викориснтання інтерфенйсу LTE-Uu/Uu/Um візитноню мережі 

LTE/3GPP. 

При роумінгну пристронї М2М викориснтовують точку взаємоднії MTCu 

візитноню мережі мобільнного оператонра LTE/3GPP для доступу до послуг М2М 

домашньної мережі. 

Мережа LTE/3GPP як мережі доступу для М2М-мережі, крім традицінйних, 

виконує ряд додатконвих функцій, визначенних моделлю взаємод нії. Відповіндно і 

модулі мережі LTE/3GPP реалізунють нові функції, що залежитнь від ступеня їх 

залучен ння до вирішенння завдань управлінння і надання послуг М2М: 

- M2M-IWF здійснюнє функцію міжмере нжевої звязанонсті і розташонвується у 

оператонра домашньної мережі LTE/3GPP.  

- HSS заббезпнечує термінанцію приєднаннь до модуля M2M-IWF в точці 

сполученння S6m, збереженння і забезпенчення нумерацнії пристронїв М2М на базі 

Е.164 з викориснтанням MSISDN і зовнішнніх користунвачів на основі IMSI. 

- PGW здійснюнє пряму взаємоднію між пристронями М2М за принципном 

«кожен з кожним» без проміжнного М2М-сервера або непряме взаємод нія з 

викориснтанням М2М-сервера, а також реалізунє сполуче нні моделі взаємоднії; 



28 
 

- МME здійснюнє терминанцию приєднаннь в точках взаємоднії T5b/T5a, 

отримує запити на перемикнання пристронїв М2М з модуля M2M-IWF. 

Таблиця 1.2. 

Головні елементни архітекнтури мережі LTE / 3GPP і точки 

сполучення мереж M2M і LTE / 3GPP 

Елементи архітекнтури 

і точки сполуче нння 

мережі М2М і 

LTE/3GPP 

Призначення 

 

MTCu(LTE-Uu) 

Точка сполуче нння М2М-пристроїв і мережі 

LTE/3GPP для транспонртування трафіку 

користунвача 

MTCsp Точка сполуче нння М2М-сервера і служби обміну 

даними (3GPP Bearer Serviceн) мережі LTE / 3GPP, 

яка забез чивает взаємоднія модуля M2M-IWF в 

площині управлі нння 

MTCsms Точка сполуче нння М2М-сервера для приєднанння 

до мережі LTE/3GPP при викориснтанні SMS-

послуг для взаємоднії дії між пристронями М2М 

Т4 Точка сполученння модуля M2M-IWC, 

викориснтовувана для маршрутнизації пристронїв 

М2M, що підключ наються до серверан 

SMS-SC домашньної мережі LTE / 3GPP 

T5a Точка сполуче нння модулів M2M-IWC і SGSN 

T5b Точка сполуче нння модулів M2M-IWC і MME 

S6m Точка сполуче нння модуля M2M-IWF, 

опрашивнаемая модулем HSS для адресацнії при 

викориснтанні нумерацнії Е.164 на основі MSISDN 

М2М-користувач Юридична особа, яка викориснтовує об'єднані в 

мережу абонентнські термінанли М2М (зазвичай 

контракнтний партнер оператонра мережі зв'язку) 

Абонентський 

термінанл М2М (АТ 

М2М) 

Устаткування користунвача мережі М2М для 

взаємоднії з М2М-сервером і іншими пристронями 

М2М в мережі 

М2М-сервер Модуль для забезпенчення взаємоднії М2М-

пристроїв з мобільнною мережею LTE/3GPP 
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2 АНАЛІЗ НАПРЯМКнУ РЕАЛІЗАнЦІЇ ІНТЕЛЕК нТУАЛЬНОЇ 

ТРАНСПОнРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

 

2.1 Інтелекнтуальні транспонртні системи як частина моделі розумнонго 

міста 

 

2.1.1 Проектунвання та структунра Інтелекнтуальної транспонртної системин 

 

Синтез сучаснинх інформа нційних технолонгій і систем телеком нунікацій став 

базою для переход ну до глобальнного інформа нційного суспільнству. Цей перехід 

торкнувнся усіх сфер життя, не стала винятконм і сфера транспонрту, що, в свою 

чергу, привело до створенння Інтелекнтуальних транспонртних систем (ІТС). Цей 

процес було запущенно ще у минулом ну століттні, на прикінцні восьмид несятих в 

розвиненних странах Європи, а також в Японії та США. З появою спутникнових 

навігацнійних систем цей процес набрав інтенсинвності та затронунв усі типи 

транспонрту, починаюнчи з наземнонго міськог но транспонрту та закінчунючи 

авіаційнним. Сьогоднні, роль інформа нційних технолонгій у процесі розвитк ну 

транспонртної системи важко переоціннити. На рис. 2.1 предстанвлено роль 

інфоком нунікаційних технолонгій в сфері 

транспорту. 

 

 

Рис. 2.1.Роль інфоком нунікаційних технолонгій в сфері транспонрту  
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Для вирішенння завдань забезпенчення гідного рівня екологінї, безпеки та 

надання сервісінв у транспонртній сфері,  необхід нна розробкна і впровад нження ІТС. 

При цьому, при розробцні таких систем потрібнно спиратинся на потреби тих груп, 

які будуть основнинми користунвачами таких систем, а саме: пасажирни 

громадс нького транспонрту; водії; пішоход ни; велосипнедисти; служби по контролню 

за транспонртом; організ нації, які займаютнься перевез неннями. Більш детальн на 

класифінкація, на яку слід спиратинся, була предста нвлена Всесвітнньою Дорожньною 

Асоціацнієюта відобра нжені в таблиці 2.1 [17]. 

Таблиця 2.1. 

Сервіси користунвачів ІТС 
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Для отриманння максима нльного ефекту від транспонртної системи міста та 

для боротьб ни з основнинми її проблем нами, ця сфера повинна тісно співпра нцювати з 

сучасни нми телеком нунікаціями та активно впровад нжувати новітні інформа нційні 

технолонгії.  

Світовий досвід сформувнав дві основні моделі для побудовни сучаснинх 

транспонртних систем, це  американнська модель (назва The US Nationa нl ITS 

Architeнcture) та європейнська модель (назва Europea нn ITS Framewoнrk Architeнcture). 

Зупиним нося на особливностях кожної з них окремо. 

Американська модель архітекнтури ІТС була вперше предста нвлена ще в 1993 

році. Метою її створенння було визначе нння, поступонве створенння та інтегранція на 

реальні існуючі мережі Інтелекнтуальних транспонртних систем. При цьому вона 

враховунвала таку можливінсть як у міських система нх, так і у сільськних та 

міжмісьнких середовнищах. Поступонво вона модифікнувалася та на сьогодннішній 

день існує аж 5 версій цієї моделі. Її суть предста нвлена на рисунку 2.2. 

 

 

 

Рис.  2.2. Фізична архітекнтура америка ннської моделі ІТС  

національна архітекнтура ІТС 
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Дана модель виділяє двадцятнь два підрівнні, які згруповнано у 4 основні 

групи, а саме: транспонртні засоби, управлінння дорогою, центри управлінння та 

пасажирни. Також, на схемі відобра нжено взаємознв’язки між цими блоками. 

Логычна архытек нтура цыэъ моделы предста нвлена на рис. 2.3 

 

 

 

Рис. 2.3. Логічна архітекнтура америка ннської моделі ІТС 

 

Під час програм ни KAREN в серединні 1990-х років  було розроблнено та 

предста нвлено Європейнську модель ІТС [19]. В цій моделі, на відміну від 

поперед нньої, виділенно два основнинх рівні: користунвальницький, куди входять 

сервіси н) та і функціоннальний (Дозволяє реалізунвати сервісин). Схемати нчно 

Європейнська модель зображе нна на рис.2.4 
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Рис. 2.4. Фізична архітекнтура європейнської моделі ІТС  

 

Логічна структунра даної моделі предста нвлено на рисунку 2.5. На основі 

закладе нних у цій моделі підходінв можлива розробкна індивід нуального фізичнонго і 

комунікнаційного середовнища ІТС для конкретнних користунвачів і конкретнних 

сервісінв.  В моделі вже включенно спеціалньні інструм ненти і БД  для розробнників, 

що значно полегшунє реаліза нцію і створює стандар нтизоване середовнище. 

 

 

 

Рис.  2.5. Логічна структунра європейнська модель ІТС 
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Не дивлячинсь на значний ривок розвиткну глобальнних навігацнійних 

супутнинкових системи,  їх широкі можливонстї, не дозволя нють повноціннно 

вирішувнати такі завданння, які є актуальнними для сучаснинх транспонртних систем: 

1. Точне визначанти місцезннаходження транспонрту та керуванння ним в 

реальнонму режимі часу. 

2. Створювнати сервіси для безпере нбійного обслугонвування користунвачів 

транспонртних систем. 

3. Надаватни послуги монітор нингу та сповіще нння аварійнних ситуацінй та 

навігацнію аварійнному транспонртному засобу. 

Щоб ефективнно вирішитни ці питання потрібн но провестни інтегра нцію 

мобільнних мереж звязку та  Інтелекнтуальних транспонртних систем. Також, для 

вирішенння перерахнованих проблем, важливи нм є і питання стандар нтизації. 

Вирішеннням цього питання у світі займаєтнься дві основні організ нації: ISO 

(International Standarнd Organiz нation) і C'EN (Comité Europée нn de Normaliнsation). Вся 

робота по стандар нтизації виконуєнться робочим ни групами, відобра нженими в 

таблиці 2.2 і 2.3. 

Таблиця 2.2. 

Робочі групи CEN 
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При аналізі даних таблиць, можна зробити висново нк, що стандарнти CEN 

більш конкретнні, ніж стандар нти ISO. 

Таблиця 2.3. 

Робочі групи ISO 

 

 

2.1.2 Аналіз світовонго ринку систем навігацнії міськогно громадс нького 

транспонрту 

 

У цьому підпункнті магісте нрської роботи проводинться аналіз світовонго ринку 

навігацнійних систем міськог но громадс нького транспонрту, а також технолонгій 

телематники та її додаткінв в ІТС. Це досліджнення можна розгляд нати як першу 

стадію реаліза нції «Розумного міста» на основі створенння частини ІТС - 

інтелекнтуальних зупинок. Під час досліджнення (аналіз бази даних Science нDirect і 

відкритних джерел даних в Інтерненті) виконанно два основнинх блоки робіт. Перший 

полягає в тому, що проведе нно аналіз світовонго ринку навігацнійних систем, які 

можуть бути викориснтані у міськом ну громадс нькому транспонрті (GNSS, DSP, 
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ASIC). Другий етап досліджнення -  досліджнення мобільнних транспонртних додаткінв 

міськог но транспонрту, розроблнених по всьому світу.  

Експлуатація в цивільнних цілях глобальнних навігацнійних супутнинкових 

систем (ГНСС) GPS і GLONASS відкритна нову еру в викориснтанні ІТС. Якщо 

раніше для моніторнингу були доступнні лише стаціоннарні об’єкти, то з 

впровад нженням цих систем  з'явилася можливінсть отримувнати інформа нцію про 

місцезннаходження мобільнних об'єктах в реальнинй час. Ще більшим прориво нм 

стало впровад нження європейнської супутнинкової навігацнійної системи Galileo. Але 

ці системи не дозволя нють так точно, як мережі мобільнного зв’язку  створитни 

безпере нрвне віртуалньне середовнище транспонртного управлінння в будь-яких 

умовах. 

При створеннні сучаснинх приймачнів ГНСС спостернігається перехід від 

апаратнно-орієнтованої технолонгії побудовни на базі чіп комплекнтів ASIC 

(application-specific integra нted circuitнs) до програм нно орієнтонваної технолонгії на 

базі сигнальнних процесонрів DSP (digital signal process нor) рис. 2.6 [22] 

 

 

 

Рис. 2.6. Технолонгії, які викориснтовуються для побудовни навігацнійних 

додатків ІТС в сучаснінй світовінй практицні 
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Таким чином забезпе нчується скороче нння часу розробкни та ризику при 

розробцні, впровад нженні та модернінзації нових програм. Міграціня до технолонгії 

DSP дозволя нє створювнати навігацнійні засоби, які викорис нтовують як розшире нння 

ГНСС, так і можливонсті систем зв'язку. 

Сучасна комерцінйна Телематника обслугонвує безліч секторінв промислновості, 

включаюнчи транспонрт і логістинку. Ринок глобальнних навігацнійних систем істотно 

збільша нться за останні 10 років. Цьому більшою мірою сприяє комерціналізація 

ринку і широка доступнність навігацнійних пристронїв для цивільнного спожива нча. 

За останні 6 років світовинй ринок продемоннстрував зростанння в 3 рази. При 

це більшіс нть ринку (56.4%) займаютнь обладна нння та послуги навігац нії в сфері 

наземнонго автотра ннспорту. Ще 42,8% припада нє на частку мобільнних пристронїв 

рис.2.7. 

 

 

Рис. 2.7. Галузевна структунра світовонго навігацнійного ринку 

(Обладнання та послугин). % 

 

Таким чином, світовинй ринок телематники і супутнінх сервісінв знаходинться в 

стані зростанння і розвиткну. Активно розвива нються ринки телематники в України  

завдяки підтрим нці держави. 

Сегмент моніторнингу наземнонго транспонрту є одним з найбільнш динамічнно 

розвиненних і перспекнтивних. Наприклнад, за статистничними даними в 2013 році на 

ринку України і СНД працюва нла понад 3200 компанінй, а обсяг цього ринку склав 

400 тисяч термінанлів. Важливинм питаннянм для розглядну є область реаліза нції 
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концепцнії Smart City через "розумні" пристронї. За даними досліджнень компанінй 

Beecham Researc нh.,Pike Researc нh, iSupply Telemat нics report, US DoT, до 2020 року в 

світі налічувнатиметься понад 50 млрд. «Розумних» пристронїв, в тому числі 

близько 1.5 млрд. пристронїв, що віднося нться саме до галузей автотра ннспорту та 

інфрастнруктури Smart City рис. 2.8. На цьому рисунку предста нвлено основні 

напрямкни, які стосуютнься розвиткну смарт сіті в цілому, та транспонртної системи 

зокрема. 

 

Рис. 2.8. Прогноз розвиткну світовонго ринку до кінця 2020 р. 

 

Таким чином, можна зробити висново нк, що розвиткну систем навігацнії 

громадс нького транспонрту сприяє: 

 - Поява альтерннатив GPS: Compass , ГЛОНАСС, Galileo; 

- поява інтелекнтуальних транспонртних систем, сучаснинх «розумних доріг» 

оснащенних датчика нми, та «розумних зупинокн» та ін . 

- Впровад нження концепцнії «Connected саг». 

- Розвитонк навігацнійних систем  та їх доступнність для населенння. 

- Розвитонк технолонгій «хмарних обчисле ннь» та нових бізнес-моделей (IaaS. 

PaaS, SaaS). 
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2.1.3 Аналіз мобільнних міських транспонртних додаткінв 

 

При проведе ннні досліджнення систем навігацнії, які можуть бути застосо нвані 

для моніторнингу міськог но громадснького транспонрту,  важливинм етапом є аналіз 

характе нристик навігацнійних систем та аналіз світовонго досвіду мобільн них міських 

транспонртних додаткінв. Під час написаннні магісте нрської роботи проведе нно аналіз 

світовонго ринку навігацнійних систем.  

Європа. Аналізунючи європейнський досвід, встановнлено, що для цієї 

категорнії характе нрне викорис нтання якісних  карт з досить високою ступене нм 

деталіз нації (17%). Користунвачі сучаснинх транспонртних систем мають спеціал ньні 

карти, які надають можливінсть оплати проїзду у всіх видах транспонрту, яку 

користунвачі можуть поповнюнвати та онлайн перевірняти баланс користунючися 

своїм мобільнним телефонном. Розроблнено широке коло додаткінв, які дозволя нють 

жителям та гостям міста знайти потрібнну зупинку, парково нчне місце, виклика нти 

таксі, або проклас нти маршрут до потрібнного місця.  На рис.2.9 предста нвлено 

Частота викорис нтання функціонналу в мобільнних додатка нх для країн Європи. 

 

Рис. 2.9. Частота викорис нтання функціонналу в мобільнних додатка нх 

в Європі (% додаткінв, що викорис нтовують ту чи іншу функціюн) 

 

Азія. Азія у багатьо нх сферах далеко опереджнає інші регіони світу. 

Транспонртна система не є винятконм і транспонртні додатки також. Їх особливність 

для даного регіону полягає в тому, що в них поєднанно великий функціоннал та 



40 
 

одночас нно поєднанно різні види транспонрту, як наземнонго так і підземнного. Це 

дуже зручно для планува нння свого дня та в частнос нті переміщ нень по місту. 

Приємнинй бонус - а функція «будильник», яка поперед нить про прибуттня на 

потрібнну зупинку. Також, для цього регіону притама ннно наявніс нть 

високод неталізованих карт місцевонсті та визначе нння  бар'єрів для людей, що 

пересувнаються на інвалід нних коляска нх рис.2.10. 

 

 

 

Рис. 2.10. Частота викорис нтання функціонналу в мобільнних додатка нх 

в Азії (% додаткінв, що викориснтовують ту чи іншу функціюн) 

 

Північна Америка. Тут також високим попитом користунються мобільнні 

додатки, які дозволя нють планува нти маршрутнки та обирати зручні пересад нки 

відразу між декількнома видами громадснького транспонрту. Також зручним є 

можливінсть оплатитни проїзд безпосе нредньо через додаток. В Америці більшіс нть 

громадя нн має своє авто, тому популярнні додатки для автомоб нілістів. До них 

віднося нть сервіси пошуку вільних місць для парковкни, приклад нення, які 

дозволя нють проводинти моніторнинг пробок. Є окремі додатки для велосипнедистів,  

які підкажунть наявніснть велопарнковок та цікавих маршрутнів велосипнедистів. Крім 

того багато додаткінв мають функції доповне нної реальнонсті, що дозволя нє 

користунвачеві подивитнися цікавля нть об'єкти неподалнік рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Частота викорис нтання функціонналу в мобільнних додатка нх 

в Америці (% додаткінв, що викориснтовують ту чи іншу функціюн) 

 

 

 

Рис.2.12. Інтерфе нйс інформа нційної транспонртної системи МТА 

Bus Time 

 

Австралія та Океанія. Більшіс нть транспонртних додаткінв цього регіону 

містять в собі маршрутни і зупинки громадс нького транспонрту (60%). Також для цих 

додаткінв властивно наявніс нть функції «Будильника» (33%) рис. 2.13. 
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Рис. 2.13. Частота викорис нтання функціонналу в мобільнних додатка нх в 

Австралії (% додаткінв, що викориснтовують ту чи іншу функціюн) 

 

Україна та СНД. В нашому регіоні ситуаціня дещо відрізнняться. Кількіс нть 

додаткінв дещо менша, ніж у поперед нньо розгляннутих регіона нх, та й функціоннал 

українс ньких  додаткінв не відрізнняється особливною різнома ннітністю. Як правило, 

всі вони містять лише карту зупинок та відноснно реальну ситуаціню по 

переміщ ненню громадс нького транспонрту. Але, на сьогодннішній день у нашій країні 

з’являється багато додаткінв, і можливо ситуаціня змінитьнся на краще, та 

користунвачі зможуть своєчас нно отримувнати інформа нцію про ситуаціню на дорогах 

та плануванти свої поїздки. Функціо ннал мобільнних приклад нень України 

проаналнізовано та предста нвлено на рисунку рис. 2.14. Основні, найбільнш 

викорис нтовувані функції: маршрутни громадс нького транспонрту; відстежнення його 

пересувнання в режимі реальнонго часу; карта метро та розрахуннок часу слідува нння 

між станція нми; інформанція про штрафи. 

 

Рис. 2.14. Функціоннал в мобільнних додатка нх в Україні  
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2.1.4 Аналіз світовонго досвіду функціоннування інтелекнтуальних зупинокн 

 

Як вже було описано раніше, інтелекнтуальні зупинки є ключовоню частиноню 

частиноню систем навігацнії міськог но громадс нького транспонрту та складовною 

інтелекнтуальної транспонртної системи. Інтелек нтуальні зупинки являє собою 

сучасну навігац нійну систему громадс нького транспонрту мегапол нісів, що забезпенчує 

інформа нційний зв'язок між громадс ньким транспонртом та пасажирнів і ряд 

додатконвих сервісінв. В даному розділі описано світови нй досвіду функціо ннування 

інтелекнтуальних зупинок, які давно стали частиноню інтелекнтуальних 

транспонртних систем розвинунтих країн. Для приклад ну описано викорис нтання 

таких систем в Європі, південнній Кореї, странах СНД.  

Європа.  Для приклад ну розгляннуто Іспанію, а саме місто Барсело нна з 

населен нням понад 1.6 млн. чоловік.  На одній з централньних вулиць -  Paseo de 

Gracia встановнлено вісім «розумних зупинокн». Вони предста нвляють собою  

інтеракнтивні екрани, скористнавшись якими пасажирни можуть отриматни корисну 

інформа нцію,  які надають корисну інформа нцію щодо громадс нького транспонрту 

Окрім цього, вони оснащен ні безпровнодовими модулям ни Wi-Fi  USB. 

Підєдна нвшись до такої зупинки користунвач також може скачати спеціал ньне 

приклад нення для інофрмунвання про пасажирнські маршрутни у місті. (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Загальнна концепцнія і дизайн інтелекнтуальної зупинки в 

Барселоні 
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Зокрема, як зазнача нється в статті "A Smart city Initiatнive: the case of 

Barceloнna", користунвачу доступнно декількна прикладнень для скачува нння: 

1. Програм на Prop d'Aqui показує відомос нті про найближнщі пам’ятки 

архітекнтури та цікаві місця. 

2. ТМВ Virtual дозволя нє спланувнати маршрут на громадс нькому транспонрті 

враховунючи час в путі та очікуванння. Показує можливі варіант ни як дістатинся з 

пункту А до пункту В. 

3. Bicing надає відомос нті про наявніснть вільних велосип недів та допомаг нає 

скласти план поїздки по місту. Користунвачу предста нвляється перелік цікавих 

маршрутнів для велопронгулянок містом. 

 4. BON Turismo орієнтунє користунвачів в різнома ннітті туристинчних 

пропозинцій.  

Всі послуги доступн ні цілодоб ново, без вихіднинх, а головне абсолютнно 

безкоштновно. На установнку цих технолонгічних новинок місто витратинло 560 тисяч 

євро, та це надало можливінсть значно підвищинти туристинчну зацікавнленість 

багатьм на історичнними об’єктами та значно полегшинло процес пересувнання по 

місту.  

Південна Корея (м.Сеул). Сеул, як завжди, активно впровад нжує новітні 

інформа нційні технолонгії у всі сфери міськогно життя, та не виняток і транспонртна 

система міста. На сьогодннішній день у цьому мегаполнісі обладнанно терміна нлами 

вже більше 300 зупиночнних пунктів, які за допомог ною мереж мобільнного зв’язку 

обмінююнться актуальнною інформа нцією з 9300 автобус нами. В кожному з них 

встановнлено модеми для бездротнового інтерне нту, приймачні GPS, що надало 

можливінсть відобра нзити на екрані терміна нлу інформа нцію про його точний час 

прибуттня до зупинки та про всі затримкни на його шляху.  Приклад такої зупинки 

предста нвлено на рис. 2.16. Але особливність їхньої інтелекнтуальної транспонртної 

системи – доступ онлайн з будь якого пристроня, який має доступ до мережі 

інтерне нт. Безумовнно, такий прогрес має достатннє фінансунвання. На сьогодннішній 

день країна виділилна вже більше ніж 230 млн. дол. США на розвитонк такої 

системи громадс нького транспонрту.  



45 
 

 

Рис. 2.16. Інтерфе нйс інформанційного табло інтелекнтуальної 

зупинки в Сеулі 

 

Страни СНД. У столиці Білорус ні Мінську проект створенння «розумних 

зупинокн» реалізунє компаніня IBA Group, яка давно зайняла ринок даної країни у 

секторі пристро нїв для обслугонвування. Саме цієї фірми можна зустрітни терміна нли 

для поповненння мобільнного зв’язку та оплати комуналньних послуг. Не обійшли 

увагою вони і інтелекнтуальні зупинки. До їх фунціонналу увійшли стандар нтні 

можливонсті контролню руху транспонрту, складанння маршрутнів, а також додано 

можливінсть поповне нння проїзднних карток та моніторнинг залишкінв коштів на їх 

рахунку. Приклад таких систем приведе нно на рисунку 2.17 

 

 

Рис.2.17. Терміна нл інтелекнтуальної зупинки в Білорус ні 
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Україна. Такі яскраві приклад ни затьмарнюють ту ситуаціню, яка на 

сьогодннішній день є в нашій країні. Нажаль, розвиткну сучаснинх ынтелекнтуальних 

зупинок приділя нэться мало уваги, та ще меньше виділяэнться фінансунвання на такі 

проекти.  В нашому варіантні такі системи мають інтеракнтивне табло, на якому 

приводинться приблизнний час прибуттня громадс нького транспонрту на зупинку, вони 

обладна ннні камерам ни відеоспностереження та тривожнними кнопкам ни для 

сповіще нння про небезпе нчну ситуаціню. На цьому функціоннал сучаснонї українс нької 

зупинки вичерпа нно. Приклад предста нвлено на рисунку 2.18.  

 

 

Рис. 2.18. Схема типової «Розумна зупинка н» в Українін 

 

Компанії Cisco провела дослідж нення, щодо привабл нивості для інфоестнорів 

проекту по створеннню мережі «Розумних зупинокн» в місті- «мільйоннику» 

характе нризується наступнними показнинками:  

- інвестиції - 102 млн. доларів США;  

- поточні операцінйні витрати на п’ять років  - 120 млн. доларів США;  

- додаткові доходи за 5 років - 340 млн. доларів США; 

-  Норма прибуткну, отриманна внаслід нок інвестинцій. - 52%. 
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Такі показнинки дозволя нють зробити висновонк, що окрім можливонсті 

створенння ефективнної транспонртної системи у місті та надання якісних послуг 

перевез нення пасажирнів, процедунра розгортнання інтелекнтуальних зупинок може 

принестни як місту так і частним інвесто нрам великі прибуткни у визначе нні строки.  

Аналізуючи характе нристики найбільнш успішнинх зарубіжнних систем 

навігацнії міськог но громадс нького транспонрту і світовинй досвід мобільнних міських 

транспонртних додаткінв можна виділитни основні етапи розвиткну мобільнних міських 

транспонртних додаткінв в світі. 

1. Впровад нження додаткінв та програм для велосипнедистів. У цьому 

напрямкну важливо не тільки розробинти інформа нційні системи, які нададутнь 

можливінсть знайти прокат велосипнедів, вибрати зручний маршрут для 

велопронгулянки та знайти місці, де можна припаркнувати свій велосипнед. Тут 

важливинм залишаєнться і облаштунвання велосипнедних доріжок.  

2. При створеннні сучаснонї транспонртної системи міста, яка б відповіндала 

всім вимогам побудовни Смарт сіті, потрібнна розробкна 3D карт з максиманльно 

високим ступене нм деталіз нації.  

3. Необхід нність розробкни зручних мультиф нункціональних транспонртних 

додаткінв, користунючись якими пасажирни змогли б отримувнати інформа нцію про всі 

види транспонрта, оплачувнати поїздки, керуватни рахунка нми на проїзднних картах, 

планува нти свої поїздки та корегувнати маршрутни у відповіндності з транспонртною 

ситуацінєю в режимі онлайн. 

Реалізація інтелекнтуальних транспонртних систем в Україні вигляда нє 

перспекнтивним і багатоо нбіцяючим напрямкном, як з точки зору економінчних 

показнинків, так і з точки зору науковинх досліджнень. При цьому, виходячни з 

аналізу, та оглянувнши опит інших країн світу, перші кроки в цьому напрямкну 

можуть полягатни в реаліза нції "Розумних зупинокн" і мобільнних транспонртних 

додаткінв в рамках побудовни Smart City. На сьогодннішній день раіоналньно почати 

впровад нжувати такі системи у містах мільйоннниках, поступонво переход нячі у менш 

населен ні регіони та міста країни. Особливно це доцільнно зробити у тих регіона нх, де 

щорічно спостер нігається великий потік туристінв. 
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2.2 Розробкна Інтелекнтуальної транспонртної системи міста Київ 

 

Київ один з найбільнших і найстарніших міст Європи, та щодня все більше 

українцнів приїздя нть до сталиці у пошуках роботи та оселяютнься на постійнне місе 

прожива нння. Значні темпи зростанння населенння прозвод нять до транспонртних 

колапсінв, величез нних заторів у часи пік та переповнненості громадс нького 

транспонрту.  Прогнозни соціолонгів не втішні, і в найближнщій перспекнтиві така 

ситуаціня може набути катастрнофічних маштабінв.  Для вирішенння даних проблем 

потрібнно розробкна транспонртної стратег нії на кілька років вперед. Стратег нія 

повинна мати інтегронваний підхід, об'єднуючи різні види транспонрту в єдину 

систему і забезпе нчувати узгодже нння транспонртної системи з містобундівними 

планами. 

Міською владою розроблнено основну стартег нію розвиткну транспонртної 

системи на 2019-2023 р., яка передбанчає безпечнну, стійку, інтегронвану і 

високоя нкісну транспонртну систему міста. Для досягненння цієї мети, транспонртна 

стратег нія базуєтьнся на основнинх ключовинх питань.  

Згідно міський транспо нртної стратег нії на 2019-2023 р., очікуєтнься реаліза нція 

даних процедунр (до 2020 року), які відобра нжені в табл.2.4. 

Варто зазначинти, що стратег нія «Розумний транспонрт міста» є частиноню 

реаліза нції концепцнії «Розумного міста» в Україні.  

Стратегія є багатоп нлановою і включає в себе: 

- 11 завдань, одне бачення. 

- 50 заходів, 

- 12 цільовинх показнинків, 

- 4 стратег нічні цілі, 

- 3 сценарінї,  

- десятирнічний план дій,  

- трирічнний пілотнинй проект.  

Схематично стратег нія вигляда нє відповіндно рис. 2.19. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Таблиця 2.4. 

Очікувані заходи 

 
 

 

 

Рис. 2.19. Міська транспонртна стратег нія 2019-2023 р. 

 

Одними з основнинх умов для впровад нження стратег нії саме, як показанно на 

рис. 2.20. є такі факти, як коротконстроковість поперед нніх рішень для транспонртної 

мережі, відсутнність мобільнності для всіх жителів (пріоритет мав автомоб нільний 
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транспонрт, постійнне будівнинцтво нових доріг, безкоштновні парковкни), і 

відсутнність співвід нношення планів в транспонртній сфері та містобундуванні. 

Основнинм результнатом буде реаліза нція стійкої транспо нртної інфрастнруктури у 

вигляді ефективнної системи міськог но транспонрту. 

 

 

 

Рис. 2.20. Компоненнти транспонртної стратег нії 

 

Стійкий міський транспо нрт - це система, що забезпенчує постійнну 

високоя нкісну мобільнність і зручніс нть користунвання транспонртом для всього 

населен ння в довгостнроковій перспекнтиві. Це має також позитивнний вплив на 

навколиншнє середовнище, крім того на соціальнну і економінчну стійкіс нть місцево нї 

громади в цілому. 

Даного роду ініціатниви з побудовни сталого міськог но транспонрту були 

реалізо нвані в багатьо нх містах, як частина концепц нії Smart City. Найбільнш відомі 

приклад ни: Дубай, Нью Йорк, Сінгапунр, Сеул, і Богота. Дані міста застосунвали 

пполітинки, які доцільнно викорис нтовувати і у Києві, а саме орієнтанція на 

переміщ нення людей, а не на транспонрт, не забуваюнчи про потребу покраще ннні 

екологінчної обстанонвки та безпеки мешканц нів міста. 

Було проаналнізовано та система нтизовано основні проблем ни транспонртної 

системи, які потребунють вирішенння у місті Києві. Вони предста нвлені на рисунку 

2.21 
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Рис.2.21. Існуючі транспо нртні проблем ни м.Києві 

 

Нижче наведенно більш повний опис існуючинх транспонртних проблем. 

Зростання заторів. За останні роки великі темпи економінчного зростанння 

міста та перенас нелення призвелно до того, що кількіс нть автомоб нілів збільшинлася на 

15%. Це неминучне призвелно до виникненння постійнних заторів, зменшен ння 

швидкос нті руху та збільше нння часу слідува нння між кінцевинми точками. Мешканц ні 

міста вимушенні втрачатни дорогоцнінний час простоюнючи у заторах, а при цьому 

постійнно погіршунється екологінчна ситуаціня.  На рис 2.22 приведе нно карту, яка 

демонстнрує катастрнофічну заванта нженість основнинх магістр налей у години пік.  

предста нвлена карта, яка відобра нжає завантанження основнинх магістрнальних вулиць 

в години пік.  

 

Рис. 2.22. Карта  заторів у місті 
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Низький рівень якості громадс нького транспонрту. Не зважаючни на 

постійнно зростаюнчий попит на цей вид переміщ нень, якість громадс нького 

транспонрту залишає бажати кращого, і ця ситуаціня стає дедалі гіршою. Основноню 

проблем ною є низька якість і постійнне зростанння ціни на проїзд громадс нького 

транспонрту, виражає нться в  непродунманій мережі маршрутнів, відсутнності якісної 

системи інформунвання пасажирнів. 

Нижче на рис. 2.23 предста нвлена схема, що демонстнрує основні характе нрні 

проблем ни Київськного громадснького транспонрту. 

 

 

Рис. 2.23. Основні проблем ни громадснького транспонрту Києва 

 

Розширення міста. Понад 300 тис. людей, які працюютнь у Києві в'їжджає в 

місто щодня з примісьнких зон. У зв'язку з будівнинцтвом нових житловинх районів, 

комерцінйних проектінв, які реалізунються без аналізу впливу на транспонртну 

інфрастнруктуру, виникаюнть проблем ни з перевезненням пасажирнів та їх 

мобільнністю. 

Виходячи із зазначе нних вище проблем, місцеви нми органам ни управлінння 

було прийнятно рішення про впровад нження Інтелекнтуальної транспонртної системи 

(ІТС). Дана система повинна бути спрямовнана на створенння транспонртної мережі, 
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яка повинна мати такі властивності: високоя нкісна, безпечнна, інтегронвана і стійка з 

точки зору обслугонвування всіх категорній жителів. 

Основними цілями ІТС, яка зробить транспонртну систему міста більш 

ефективнною є: 

- створенння надійнонї і безпечнної транспонртної системи; 

- підтрим нка соціальнного розвиткну всіх категорній населен ння; 

- зменшен ння впливу транспонртної мережі на екологіню. 

 Для реаліза нції всіх цілей і завдань за допомог ною ІТС були визначенні вісім 

основнинх напрямкнів розвиткну, які схематинчно предста нвлені нижче на рис 2.24. 

 

 

 

Рис. 2.24. Компоненнти Інтелекнтуальної транспонртної системин 

 

При розробцні і реаліза нції ІТС були визначе нні основні кількіс нні показнинки 

для оцінки ефективнності впровад нжуваної системи, зображе нні в табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5. 

 Кількіс нні показнинки ефективнності ІТС  
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3 ПРАКТИЧ нНА РЕАЛІЗАнЦІЇ ІНТЕЛЕКнТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОнРТНОЇ 

СИСТЕМИн 

 

3.1 Побудовна системи контрол ню та управлінння мережею  

 

Зрозуміло, що контролнь та керуванння - це  абсолютнно протиле нжні процесу, 

хоча вони і зможуть обєднувнатися на етапі прибира нння будь-яких дефектінв 

функціоннування та оптимізнації побудовни мережі. На цей момент часу моніторнинг і 

контролнь видаєтьнся більш актуальнним завданнням, оскількни безпосенредньо 

пов'язаний з yадійнінстю роботи мережі, і її готовнінстю виконувнати свої функції.  

 

 

 

Рис. 3.1. Моніторнинг та управлінння систем радіозвн’язку 

 

Щоб оцінити якість роботи мережі зв'язку, перш за все, необхід нно провестни 

аналіз функціоннування всіх її компоне ннтів. Це було б просто, якби кожен 

компоне ннт мережі мав систему самодіа нгностики. На жаль, це не так. Реально 

можна говоритни тільки про системи діагнос нтики: каналу зв'язку, терміна нлу ВЧ 

зв'язку та приклад нного програм нного забезпе нчення. Глибина цього тестува нння 

залежитнь від типу застосо нвуваного обладна нння ВЧ зв'язку, а елементни ВЧ тракту 

взагалі діагнос нтуються тільки вручну. 

І, тим не менш, система монітор нингу повинна: 
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- знати, як диагнос нтируемая система повинна працюва нти 

- вміти вимірятни параметнри працюючної системин 

- вміти визначинти причини неправи нльного функціоннування. 

Найбільш легко завданння діагнос нтики вирішуєнться для терміна нлів ВЧ 

зв'язку та їх програм нного забезпенчення. Виробнинки регламеннтують параметнри 

функціоннування; апаратунра вимірює, як вона працює, і автоматнично визнача нє, чи 

відповіндає реальна робота встановнленим вимогам, і якщо ні, то чому. 

При переход ні до інших компоненнтів системи і діагнос нтиці системи в цілому, 

завданння стає менш очевиднною. Причина цього дуже проста: більшіс нть 

компоне ннтів мережі не тестуютнь в реальнонму масштаб ні часу. Проте, при 

викорис нтанні методу інтегранльної діагнос нтики є можливінсть визначинти 

дефектн ність окремих складовних мережі. 

 

Рис. 3.2. Аналіз функціоннування компоне ннтів 

 

У той же час, часто навіть явні поломки дають про себе знать лише при  

рідкіснних режимах в роботі неперед нбачувані проміжкни часу (вихід з ладу 

контактнних груп проміжнних реле ПА і РЗ). Виявити такі дефекти, аналізунючи 

поточні значенн ня параметнрів, неможлинво. 
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Інший підхід базуєтьнся на наборі статистники за значенннями параметнрів. При 

цьому визнача нльним факторонм стає стабільнність параметнра в часі. Аналіз середнінх 

ліній значень в різних точках мережі може дозволинти запобіг нти старту критичнних 

станів мережі і локалізнувати неявний дефект її складовних. Так зниженння рівня 

прийому по одному з напрямкнів дуплекс нного ВЧ каналу (якщо це не є властивністю 

каналу) може свідчитни про несправнності фільтра приєдна нння. Якщо ж 

збільшинлася різниця між рівнем прийому і глибиноню регулювнання, то несправнний 

приймач. При уменьше ннні відноше нння сигнал до шум на одному з транзитнних 

ділянок ВЧ тракту немає сенсу вимагатни від системи швидкос нті передачні даних 

допустинмої для «хороших» ділянок. Розробкна подібнонї методикни діагнос нтики є 

окремою великою роботою і повинна виконувнатися компете ннтними органам ни, а 

не виробнинками. 

Наступний підхід полягає в аналізі інтегра нльних показнинків роботи мережі 

зв'язку. Наприклнад, систему можна вважати функціо ннуючої нормальнно при 

отриманнні інформа нції про те, що все ВЧ терміна нли в ній справні. Такий підхід, дає 

загальнну картину роботу мережі, виявляюнчи дефекти роботи на рівні підсистнем. 

Очевидно, що найбільнш ефективнний підхід, який поєднує всі вище 

перерахновані функції. 

Архітектура стандар нтної системи монітор нингу предста нвлена на рис.3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Архітекнтура і склад системи монітор нингу 
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Архітектура включає в себе два рівні, до яких входять як програм нні, так і 

апаратнні пристронї: 

- Рівня об'єкта чи перифернійний модуль, де збираєтнься інформа нція з каналів 

сигналінзації. 

- Рівня центру спостернежень, де інформа нціія про поточнинй стан системи 

сигналінзації доступнна користунвачам. 

Периферійний модуль встановнлюється на об'єктах зв'язку, де здійснюнється 

маршрутнизація каналів ОКС № 7 (в вузлах SP і STP). Комплекнс центру 

спостернеження встановнлюється в приміще ннні об'єкта зв'язку, а підключнення 

здійснюнється через мережу, працюючну на базі  TCP/IP.  

Комплекс центру спостернеження здатний пересил нати первиннну інформа нцію 

в інший центр спостернежень, що надає змогу розгортнати ієрархінчну систему 

моніторнингу мереж ОКС № 7. 

 

3.2 Функціоннування розподінленої інформанційно вимірювнальної системин 

 

Система  повинна забезпе нчіти незалежнний збір та подальш ну глибоку 

обробку інформа нції, яка вимірюєнться. Бути відмовонстійкою, іншими словами, в 

ситуацінї виходу з лади ї частини, сама система продовж нує своє функціоннування. 

Запропоннована, для аналізу, та предста нвлена на рис.3.4 розподінлена система 

вимірювнання включає в себе як мобільнні терміна нли, так і сервер для обміну 

інформа нцією.  Модільнний терміна нл, який встановнлено на транспонрті, у системі 

задіянинй для збору даних. Окрім того, до складу входить модуль для обробки 

інформа нції, який оснащен ний графічнним інтерфе нйсом.  

Принцип роботи: для приклад ну дослідинмо сектор 2.  Для виміру 

радіосингналу в даних межах потрібнно провестни великий ряд вимірювнань. Не 

раціона нльно встановнлювати обладна нння на одному авто і курсува нти різними 

маршрутнами. У цьому випадку роблять наступн ним чином. Декількна мобільнних 

терміна нлів встановнлюють на ряд трансопнртних засобів (рейсові маршрутни у 

даному секторін). На рис.3.5. їх маршрутни позначенно різними кольоро нвими 
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стрілка нми. Такий підхід надасть можливінсть проводинти вимірювнання у даному 

секторі у різний час. Особливно важливинм для результнату є той факт, що 

вимірювнання проводя нться у різні години наванта нження. Тобто, як у години 

найбільншого наванта нження, так і у години мінімалньного наванта нження,  що в 

сукупнонсті дасть повнішу картину. Збір вимірювнальних даних забезпе нчують різні 

датчики, які встановнлено на мобільнних терміна нлах. При цьому, для проводе нння 

вимірювнання і передачні накопичненої інформа нції на віддале нний сервер доцільнно 

викорис нтовувати один і той самий модем. 

 

 

Рис. 3.4. Схема розподінленої інформа нційно вимірювнальної системи н 

 

На рис.3.5. предста нвлено приклад, як проклад наються різні маршрутни. 
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Рис. 3.5. Можливі схеми руху транспонртного засобу 

 

У віддале нних від міст районах інший принцип побудовни мереж, а БС, як 

правило, розташо нвані на невеликній відстанні від трас. До того ж, зони покриттня не 

мають такого наклада нння и перекринття секторінв. У такому випадку не доцільнно 

залучатни для вимірювнань зон покриттня  фахівцінв для моніторнингу. Тут на 

допомог ну приходя нть рейсові автобус ни, на які встановнлюють вимірювнальні 

мобільнні терміна нли.  

Центр системи - FTP- сервер, це обумовлнено тим, що він легкий в 

налаштунванні та в обслуго нвуванні, а також спеціал ньно призначнений для передачні 

файлів. Для обробки інформа нції задіяно окремий ПК, на якому встановнлено спец. 

модуль обробки інформа нції. До то го ж,  модуль оснащен ний інтерфе нйсом з 

графіконю. 

Особливість системи у тому, що окремі складовні частини здатні працюва нти 

незалежнно. 

На рис. 3.6. преведенно блок-схему, яка пояснює принцип роботи системи.  
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Рис. 3.6. Блок-схема алгоритнму роботи розподінленої інформа нційно 

вимірювальної системин 

 

Процес роботи покроконво можно описати наступн ним чином. Перше, це 

запуск FTP-сервера. Цей крок є початко нвим, оскількни саме цей сервер є місцем 

зберіга нння загальнної інформа нції, яка потрібнна для обох частин системи. FTP-

сервер повинен бути доступнним увесь час роботи системи. 
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 В процесі роботи можливі технічнні проблем ни, які повязанні саме з колізієню. 

Тобто, при одночас нній передачні декількнома терміна нлами даних на сервер, 

можливе їх наклада нння. Дана проблемна не є критичнною, і вирішитни її можливо, 

викорис нтовуючи один з трьох шляхів: 

1. Збільшенням користунвачів, які одночас нно можуть передавнати дані на цей 

сервер. 

2. Задати різний час тарту передачні даних 

3. При синхрннному старті задати різний час вимірювнання різними 

датчика нми.  

Наступний крок роботи системи, це по факту заверше нння передачні даних, 

оновленння конфігунраційних файлів та файлів управлінння на вимірювнальних 

модулях. Тут також можливо декільк на шляхів вирішенння. Перший, ( який 

доцільнно викориснтовувати при великій кількос нті вимірювнальних модулів та при 

однотипнному досліджненні) оновленння індивід нуально для кожного конфігунраційні 

файли. Другий – оновленння всіх файлів одночас нно. Тут можливо стикнутнися з 

проблем ною плутанинни у конфігунраційних файлах. Идеальн ний вихід – гібриднний 

підхід,  при якому терміна нли розбито на функціоннально незалежнні кластер ни. 

Кластер ни складаюнться таким чином, щоб кожен з них виконувнав певні 

вузькос нпеціалізовані завданння.  

Модуль обробки інформа нції (МОІ) працює на  Windows  та має спеціал ньний 

для нього графічнний інтерфе нйс. Файли для роботи з модулем зберіга нються 

локальнно на тому ж персона нльному комп'ютері, де встановнлений сам модуль. Це 

досить зручно, коли потрібнно обробитни деякі обсяги інформа нції в одному місці. 

При заверше ннні роботи системи, процес вимкненння відбува нється у зворотнньому 

порядку. Останнінм вимикає нться FTP-сервер. 
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3.3  Функціоннування і програм нна реалізанція модуля обробки інформа нції 

 

Модуль обробки інформа нції (МОІ), як уже захнача нлося, може 

розташонвуватися, як на ПК, де встановнлений FTP-сервер, так і на окремо 

виділенному комп'ютері. Структунрна схема МОІ предста нвлена на рис. 3.7. 

 

 

 

Рис. 3.7. Структунрна схема модуля обробки інформа нції 

 

МОІ, як описуванлося раніше, має свій, спеціалньний інтерфе нйс. Графічнне 

предста нвлення робить роботу з даним модулем зручною та легкою для 

користунвача.  Всі данні про проведе нні вимірювнання будуть зберіга нтися на 

віддале нному FTP-сервері. При синхрон нізації, ці файли з віддале нного сховища 

будуть перенес нено у локальнне сховище. Це надає можливінсть користунвачу 

працюва нти саме з дубліка нтом файла, що підвищунє надійнінсть та при ситуацінї 

псуванння його легко відновинти. Також, такий підхід збільшунє швидкіс нть обробки 

інформа нції. 

Таким чином, надаютьнся різні апаратнні конфігунрації для МОІ при їх 

викорис нтанні в різних ситуацінях. Блок схема алгоритнму, який описує принцип  

функціоннування МОІ предста нвлена на рис. 3.8. 
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Рис.3.8. Блок-схема алгоритнму роботи модуля обробки Інформа нції 

 

Модуль обробки інформа нції розроблнений для викорис нтання на комп'ютерах 

різної потужнонсті. Для економінї ресурсінв програм на виконанна так, що реагує тільки 

дії, які ініціює сам користунвач. 

Для нагляднного предста нвлення результнатів проведе нних вимірювнань та 

отриманнї інформа нції, проводя нть візуалінзацію. У даному випадку, будемо 

викорис нтовавати програм ну Google Earth.  

При основнінй  роботі системи відобра нження даних, що вимірянно, 

відбува нється на карті Google Earth. Цей процес на карті позначе нно у вигляді міток.  

Обраний Log файл «шматується», кожен шматочонк цеє окремий вимір і він 

має певну структунру, при цьому синтакс нис файлу відповіндав KML структунрі (мова 

розміткни на основі XML для «Google Earth»). 

Однак ряд структунрних міток повинні викорис нтовуватися спеціал ньним 

чином: 
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- Мітка ім'я <name> ell 16:49:41 idle </ name> - для вказівкни порядконвого 

номера терміна нлу, а також для уточненння часу виміру до секунди. Така точністнь 

можлива лише за викорис нтанню синхроннізації з GPS-супутником. 

- Мітка опис <description> // ell 16:49:41 idle \\ RxLev = -69 RxQual = 19 

Service BCCH = 755 Service BCCH Band = 1800 Cl = 22 C2 = 72 LAC = 5801 CID = 

52678 </ descripнtion>, допомог нає відобра нзити всю інформа нцію, яка була вимірянна. 

 Решта міток застосо нвуються привичнним чином, тобто вказуютнься стиль 

відобра нження позначкни і координнати точок. Як тільки створенно структунру, вона 

передає нться до Google Earth, за допомог ною activeX. Дані відобра нжаються у 

тимчасо нвих позначкнах у вкладці  Mobile Station. 

За аналогінєю процесу, описано нго вище, формуєтнься відобра нження базових 

станцій на карті. Для зручноснті є можливінсть задати маштаб БС на карті. 

Мітки також можливо маштабунвати. Центром буде точка, у якій було 

проведе нно вимірювнання. Напрямонк для відклад нання променінв по замовчунванню – 

північ. Промені відклад наються відповіндно азимуту напряму антен, які 

розташонвано на БС. Промені можуть мати як різну довжину, так і кольор. При 

цьому прийнятно, що для мереж 4ого поколінння викорис нтовують зелений колір. В 

той час, як для більш ранніх стандар нтів, наприклнад GSM/UMTS колір обираєтнься 

синій. Такий підхід кольоронвої візуалінзації значно полегшунє сприйня нття та роботу 

з отриманними даними. Лінії, що зєднуютнь виміри і обслуго нвуючий сектор БС, 

відобра нжено помараннчевим кольоронм. На рис. 3.9. можна побачітни, як це 

вигляда нє. 

 

Рис.3.9. Маркува нння базових станцій н 
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Трапляються випадки, коли при вимірювнаннях на одній і тій самій ділянці у 

різний час отриманно дуже різні показанння. У такому випадку доцільн но провестни 

послідонвне відтворнення вимірів, які було записанно. Для аналізу таких випадкінв 

необхід нно візуалінзувати  вимірювнання, які проводя нться. У МОІ реалізо нвано дану 

функцію. Це відбува нється наступнним чином: 

1. Забирається мітка "видимість" з усіх елементнів пункту тимчасо нвих 

міток "MobileStation".  

2. Парні послідонвності, відобра нжають точки виміру і лінії, які є 

зєднуючними цих точок з обслугонвуючим секторонм БС, попарно стають видимим ни.  

3. При переклюнченні на наступнну ланку виміру і лінію, яка сполуча нє цю 

мітку з секторонм БС, поперед нні точки виміру і лінії ьудуть невидим ними. На 

рис.3.10 предста нвлена покадронва анімаціня трасува нння виміру. 

 

 

Рис. 3.10. Приклад анімацінї кадру трасува нння виміру 

 

На рис. 3.10 а предста нвлений слайд N-го кадру анімацінї.  Зліва на бічній 

панелі видно всі зміни, які відбува нлися при проведе ннні вимірів.   

При виборі події "Вихід" відбува нється заверше нння роботи МОІ, а також 

закриттня самої програм ни Google Earth. 
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3.4 Практич нна реалізанція інформанційно-вимірювальної системин 

 

3.4.1 Есперем нентальне досліджнення мережі стільнинкового зв'язку  

 

При виконаннні магісте нрської роботи мною було проведе нно дослід мережі 

стільнинкового зв'язку з застосунванням розподінленої ІС "АІК-3С". Принцип роботи 

подібнинй описанонму вище. При проведе ннні експере нментального досліджнення було 

викорис нтано 2 мобільнних терміна нли. Один застосонвувався для вимірювнань саме 

параметнрів мереж, другий – для тестів бітової швидкос нті Інтерне нт-з'єднання в 

мережах різних стандар нтів. При цьому досліджнено як міську, так і сільськну 

місцевінсть. Для того, щоб змоделюнвать зміну швидкос нті руху абонентна, було 

встановнлено обладнанння на різні типи транспонрту, який також, в свою чергу, 

рухався з різною швидкіс нтю.  

Перше досліджнення проводинлося у Києві вздовж проспекнту Перемог ни. Дана 

вулиця обрана саме тому, що вона має достатнньо велику протяжнність, що надало 

змогу зібрати для аналізу великої кількос нті інформа нції. Результнати проведе нних 

тестува ннь предста нвлено на рис 3.11. Цей рисунок отриманно за допомог ною  Google 

Earth, а дані обробле нно за допомог ною модуля обробки даних, який є структунрним 

елементном системи АІК-3С. 

 

 

Рис.3.11. Графічнне відобра нження даних, досліджненої ділянки мережі  
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На даному рисунку червони нм кольоронм предста нвлено частину вимірів, де 

сигнал від БС є нижчім, ніж потрібнний для якісног но надання послуг абонентнам.  

На рис. 3.12 предстанвлено виміри, коли мобільнний терміна нл пересувнався з 

однаковною швидкіс нтю по всій ділянці, яка проходинла вимірювнання. На початку 

руху абонент у зоні обслуго нвування БС з діапазо нном частот 1800 МГц. В процесі 

руху відбува нється Handove нr мобільнним термінанлом, з сектора Cell ID = 33338 

мобільнний терміна нл перемикнається на сектор з ідентиф нікатором Cell ID = 33336. 

Цей процес відбува нється автоматнично, без переривнання зв’язку.  

 

 

 

Рис. 3.12. Графічнне відобра нження даних 

експериментального досліджнення ділянки мережі, початок дослідж нення 

 

Подальший рух терміна нлу переход нить з осередкна Cell ID=33336 на сектор 

Cell ID=33328. Оскількни БС, яка обслугонвує даний сектор, розташонвана досить 

далеко, від сектору, який досліджнується, то і естафетна передачні абонентнського 

терміна нлу пройшла некорекнтно. Мобільнний термінанл по правила нм повинен був 

бути естафетнно передан ний на БС, в сектор з ідентиф нікатором осередкни Cell 

ID=33393 або в сектор з ідентиф нікатором осередкни Cell ID=33367. Але це не 

відбуло нся, і цьому могло бути декількна причин: 

1. Повністю зайняті іншими активнинми абонентнами сусідні сектори. Це 

трапляє нться, як правило, в часи найбільншого наванта нження.  Така ситуаціня 
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можлива в години максима нльного наванта нження на мережу. Рішення даної 

проблем ни – встановнлення додатконвого передавнача в БС, яка переваннтажена.  

2. Іноді трапляє нться, що рівень сигналу, який надходинть від більш 

віддале нної БС, вищій, ніж від БС поруч.   

3. Важливі зміни вносить і інтерфе нренція, тобто відбиттня сигналу від 

обєктів, яких велика кількіс нть у міській місцево нсті. Рішення – відрегунлювання 

потужнонсті передавнача до моменту, поки не буде усунена інтерфе нренція.  

Якщо по результнатам проведе ннних досліджнень було проведе нно 

налаштунвання мережі, то це потребунє додатконвих вимірювнань знову.   

В процесі настрой нки сектора з ідентиф нікатором осередкни Cell ID = 33336, 

що входить до складу базової станції «Автоцентр Skoda» і сектора Cell ID = 

33393, що входить до складу БС  по вул. Галганінвська, внесені зміни в установнки 

потужнонсті передавнача. Результнати контролньних вимірювнань на тестова нній 

ділянці предста нвлені на рис. 3.13. 

 

 

Рис.3.13. Відобра нження даних,  мережі при об'їзді тестова нної ділянкин 

 

Зелені позначкни на карті – достатнній рівень сигналу. Його достатнньо для 

надання достойн ного рівня якості. Слід врахуванти, що на якість впливаюнть і час 

доби, також погода, щільніс нть транспонрту та подібні фактори. Тому, при 

налаштунванні параметнрів мереж, слід обирати час, коли ці фактори середні.  
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На рисунку 3.14 предста нвлено зони в яких повністню відсутнній сигнал.  Тут у 

нижньом ну кутку зліва маркер жовтий, який вказує на недоста нтній рівень сигналу. 

При цьому вимірювнання проводинли безпосе нредньо поруч з будівле ню, на якій 

встановнлено БС. 

 

 

Рис. 3.14. Приклад зони відсутнності сигналу в покриттні  

мережі зв'язку 2G 

 

Для мінімізнації зон без покриттня оператонри додатконво встановнлюють 

передавначі різних діапазо ннів. 

Також, було досліджнено сільськну місцевінсть, а саме об'їзд селища  

Любимівнка рис 3.15. Безумовнно, картина відрізн няється. Тут оператонри 

встановнлюють довгохвнильові передавначі GSM 900. Їх довжина хвиль у тричі 

більша, у порівня ннні з GSM 1800.  

 

Рис. 3.15. Вибір обслуго нвуючого стільнинка в сільськній місцевонсті 
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Для вимірювнання було на рейсовинй автобус Київ – Любимівнка встановнлено 

мобільнний термінанл. Виникла проблем на, при якій  при в'їзді в селище не вірно 

вибиравнся стільнинк. Його вибір здійснюнвався опираючнись на рівень сигналу. Тому 

терміна нл провівш ни пару замірів переклюнчався на віддале нну соту, розташонвану на 

віддале нному кінці селища.  У сільськній місцевонсті виправлняють ситуаціню не 

вірного вибору соти тими самими методам ни, що і у міській забудовні, тобто 

підбира нється потужнінсть передавначів і юструютнься антени проблем нних секторінв. 

[5,6]. 

Ще один приклад роботи мобільнного терміна нлу, який входить до складу 

комплекнсу АІК-3С, в умовах великих маршрутнів міської забудовни предста нвлений 

на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16. Досліджнення протяжнних маршрутнів комплекнсом АІК-3С 

 

Покроково предста нвим методикну автоматнизованого експеринментального 

досліджнення мереж стільнинкового зв'язку з викорис нтанням предста нвленої 

розподінленої ІС: 

Етап 1. Підготонвка до вимірів. Тут відбува нється налаштунвання сервера FTP, 

а саме вказуєтнься число допустинмих одночас нних з’єднань. Дане число 

вибираєнться з огляду можливонї кількос нті активнинх МТ. Також перевірняють мах 

бітову швидкіс нть. Доцільнно провестни і вибір транспонртного засобу для 

проведе нння досліджнення, після цього на нього встановнлюють обладна нння. 

Одночас нно на ПК встановнлюють модуль обробки інформа нції. Останнінм є режим 

роботи мобільнних терміна нлів.  
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Етап 2. Проведе нння вимірювнань. Процес починаюнть при включеннні 

мобільнного термінанлу.  

Етап 3. Проводинться обробка отриман них результнатів, які передал ни 

терміна нли по закінче нннювстановленого часу їх роботи.  

 

3.5 Технолонгічна реалізанція інтелекнтуального міськогно термінанлу 

 

3.5.1 Апаратнна реалізанція системин 

 

Частиною інтелекнтуальної транспонртної інфорас нтруктури міста є 

інтелекнтуальні зупинки, які оснащенні міським ни терміна нлами. Він предста нвляє 

сукупнінсть тех рішень на базі 2 плотфорнм: повнофуннкціонального терміна нлу з 

монетопнриемником і термопрнинтером і полуфуннкціональний терміна нл без 

монетопнриймача ы термопрнинтера табл. 3.1 і 3.2. 

Таблиця 3.1.  

Комплектація повнофуннкціонального міськогно розумнонго  тепмінанла 

1 2 

Системна плата GigaByte H61 (socker 1155) 

LTE/UMTS/GSM модем IRZ MC52IT 

Антена  IRZ mini  

Монітор Acer 17 LSD  

Сенсорна панель Kee-Touch 17 ПАВ, товщина 6мм, 

ынфраче нрвоний, вуличнинй. 

Акустика SVEN 

ОЗП 2048 Мб. DDR III 

Жосткий диск SSD 60GB SATA 

Стабілізатор напругин SVC 1008VA 

Термопрінтер Custom VKP-80II 

Процесор Intel Celeron G1610 

Тримач термостнрічки Встановлений 

Блок живленння Huntkey 400W 

Основнийдверний замок Врізний замок 

Операційна система н Lubuntu 14.04 Trusty Tahr 

Монетоприймач NRI G-13 

Внутріння обшивка для 

експлуа нтації у вуличнинх умовах 

Ізолон 
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 Таблиця 3.2. 

 Комплекнтація полуфуннкціонального міськог но розумнонго терміна нлу 

Системна плата GigaByte H61 (socket 1155) 

LTE/UMTS/GSM модем IRZ MC52IT (RS232, FME) 

Антена  IRZ mini 

Монітор Acer 17 LCD 

Сенсорна панель Ke-Touch 17 ПАВ 

Акустика SVEN 

ОЗП 2048 Мб. DDRII 

Жосткий диск SSD 60 GB SATA 

Стабілізатор напругин SVC 1008 VA 

Процесор Intel Celeron G1610 

Тримач термостнрічки Встановл. 

Блок живленння  Huntkey 400 W 

Основний замок Врізний 

Внутрішня обшивка н Ізлон 

Оаераційна система н Lubuntu 14.04 Trusty Tahr 

 

На рис.3.19. предста нвлено склад міськог но розумнонго терміна нлу. 

 

Рис. 3.19. Фізична архітекнтура міськог но розумнонго терміна нлу 

 

Ключовий елемент – мобільнний модем, наявніс нть якого дозволя нє 

підключнатися до мобільнної мережі, збирати всі дані в єдиному процеси ннговому 
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центрі і розподінляти їх між різними міським ни службам ни. Логічна архітек нтура 

мережі міських інтелекнт.терміналів предста нвлено на рис.3.20. 

 

 

 

Рис. 3.20. Логічна архітек нтура мережі міських розумни нх терміна нлів 

 

3.5.2 Програм нна реалізанція системин 

 

Запропонована система інтелек нтуальної зупинки у рамках побудовни 

системи Smart City  дозволя нє вирішитни такі завданння, як плануванння транспонртної 

інфрастнруктури та упорядкнування руху громадс нького транспонрту. Крім того, вони 

дозволя нють у графічнному вигляді предста нвити мережу, провестни глибокинй аналіз 

та подальш ну оцінку транспонртної мережі; провестни прогноз запропоннованих 

заходів.  

В даному розділі описуєтнься Геоінфонрмаційна система і відповіндний їй 

функціоннал, так як на даному етапі ця частина є основноню при проектунванні 

Інтелекнтуальної транспонртної системи місті, як частини моделі «Розумне місто». 

Дана система інтелек нтуальної зупинки надасть можливінсть прогнозну 

запланонваних заходів по організнації руху транспонртних засобів. Це дозволинть 

проводинти моделювнання транспонртних мереж у реконстнрукції або будівнинцтва 

нових вулиць, проведе нння змін організнації дорожньного руху, будівнинцтва нових 

районів, планува нння наслідкнів аварійнних ситуацінй н т.д. 
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Для моделювнання транспонртних потоків і вирішенння зазначе нних завдань, 

був сформовнаний банк даних, який включав наступнні параметнри: 

1. Детальна схема вулиць міста. 

2. Швидкість руху ТЗ по вільних вулицях та при їх повній 

заванта нженності. 

3. Геометричні параметнри і пропускнна спроможнність вулиць. 

4. Розклад та схеми руху громадс нького транспонрту. 

5. Розташування зупинок та врахованно час, який втрачає нться 

транспонртом на їх перебувнанні. 

6. Розміщення зупинок громадс нького транспонрту і час, що витрача нється 

на зупинки; 

7. Щільність населен ння на різних ділянканх маршрутнів. При цьому 

врахованно чисельнність працезд натного населенння.  

Структура ПЗ  навігацнійного термінанлу зображенна на рис. 3.21. Головнинй 

елемент – ядро, яке проводинть управлінння розподінлом потоків інформа нції, 

здійснюнє мікровзнаімодействіе з перифернійним обладна ннням системи через 

драйвер ни пристронїв. 

 

Рис.3.21. Структунра програм нного забезпе нчення міськог но розумнонго 

терміна нлу 
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Термінал оснащен но додатконм, який забезпе нчує функцію відобра нження 

інформа нції для користунвача. Налаштунвання термінанлу проходинть наступнним 

чином: 

1. Встановлення карти міста, яка буде служити також фоном зображе нння 

на терміна нлі. 

2. Нанесення на карту систем транспонрту, що включає відрізкни вулиць, 

назва курсуючного транспонрту. Територнію поділенно на транспонртні блоки. Для 

кожного з них визначенно центр тяжіння і зв'язку – умовні відрізкни, через які 

здійснюнють вхід і вихід індивід нуальний транспонрт з центру тяжіння на вулиці 

блоку. Також врахованні зв'язку, що показуюнть переміщ нення пасажирнів від 

зупиночнних майданчників до центру тяжіння району. 

3.  Відрізкнам вулиць присвоєнно назви, та вказано характе нристики, такі 

як: мах швидкіс нть руху транспонртних засобів, пропускнна здатніс нть, дозволе нні для 

руху системи транспо нрту, кількіс нть смуг руху і т.д.  

4. Нанесення вузловинх точок. Розставнлені вузли з'єднані відрізкнами 

відповіндного типу. Проведе нння коригувнання параметнрів. 

5. Розстановка зупинконвих майданчників, опис маршрутнів громадс нького 

транспонрту і складан ння розклад ну його руху (з урахува ннням тривалонсті зупинок, 

час роботи маршрутну, інтерва нл руху).  

 

 

 

Рис.3.22. Приклад розстан новки зупиночнних пунктів одного з 

автобусних маршрутнів м.Київ 



77 
 

 

6. Опис організ нації руху транспонрту. На цьому етапі детальн но врахова нно 

всі обмежен ння та нюанси, які можуть виникнунти, наприклнад заборонна поворотну на 

відрізкну вулиці. 

7. У програм ні Excel створенно матрицю витрат (часу та грошовинй 

еквівал нент) на поїздку та статистничних даних. За основу бралися наступн ні 

статистничні данні: чисельнність населенння кожного з блоків (окремо для 

працезд натного), кіл-ть населенння, яке зайнято у сфері послуг. Матриця 

кореспоннденції (після декількнох підстанновок та тестува нння) було підставнлено в 

ПК та отриманно розподінл переміщ нень населенння і індивід нуального транспонрту. 

Результнат розподінлу предста нвлявся у вигляді фігур. 

8. Проведення корегувнання всіх параметнрів моделі, в тому числі ручне 

корегувнання інтенсинвності руху, на основі натурнинх спостернежень. 

9. Для візуалінзації транспонртної системи викорис нтано ПЗ АnyLogiнc. 

 

 

 

Рис.3.23. Приклад геоінфо нрмаційної системи міста 

 

Географічні інформа нційні системи (ГІС) дозволя нть предста нвити інформа нцію 

у реальнонму часі. ГІС надає інтуїтинвний, простий у викориснтанні, і повністню 

зрозумінлий інтерфе нйс пасажирну для отриманння всієї інформа нції, яка цікавитнь, яка 

буде розподінлена в просторні та часу. Приклад таких систем - 2GIS і Google Maps. 
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При виборі більш зручної системи візуалінзації було проведе нно порівня нльну 

характе нристику цих двох систем. Табл. 3.3 демонстнрує проведе нне порівня нння.  

Таблиця 3.3. 

Порівняння геоінфонрмаційних систем 

Характеристики Google Maps 2GIS 

Можливість роботи з картою без підключнення до 

Інтерне нту 

+ + 

Специфікація карт 

Приміщення дороги + + 

Довідкові дані про обмеженння міста - + 

Архітектурні установ ни - + 

Символи підприєнмств  + + 

Парковка - + 

Світлофори + - 

Зупинки автобуснів і метро + + 

Зовнішні складовні 

Супутникові знімки + - 

3D карта + + 

Межі територнії які вийшли за рамки + - 

Територіальний об’є карт 

Країни СНГ + + 

Інші крани + - 

Функції побудовни маршрут нів 

Для автомобнілів + + 

Для громадснького транспонрту + + 

Прогнозування пробок - - 

Визначення місцезннаходження + + 
 

На сьогоднні в місті немає ефективнної системи довідко нвої інформа нції, яка б 

показувнала місце розташунвання одиниць всього пасажирнського транспонрту в 

режимі реальнонго часу. Це не дозволя нє проводинти оцінку часу прибуттня певного 

ТЗ  на дану автобус нну зупинку. Проблем на полягає і у відсутнності  централньного 

сховища поточни нх даних н розклад ну громадс нького транспонрту. Пасажир ни не 

мають змоги отриматни інформа нцію про поточнинй рух автобус нів, незважанючи на 

те, що більшіс нть з них вже забезпе нчено такими пристронями, як системи 

ГЛОНАСС і GPS рис. 3.24. Всі ці проблем ни ефективнно дозволинть вирішитни 

встановнлення інтеракнтивних зупинок. Це дозволинть людям планува нти поїздки між 
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пунктам ни, враховунючи або мінімал ньний час у дорозі, або мінімал ньну вартістнь 

перевез нення. Можливі маршрутни відсортновані в порядку зростан ння на основі часу.  

 

 

Рис. 3.24. GPS система в автобус ні  

 

Час проходжнення між автобус нними  зупинка нми маршрутну було 

викорис нтано, викориснтовуючи систему прогноз нування руху маршрутнів транспонрту 

на основі статистники в різний час доби. Набіром R описано всі маршрутни ГТ в 

одному місті. Кожен маршрут Ri з даного набору містить ряд автобус нних зупинок, 

та вміщує відстанні між ними.  

Всі маршрутни громадснького транспонрту в одному місті можуть бути описані 

як набір R. Кожен маршрут Ri набору R містить безліч автобус нних зупинок та 

відстан ней між ними. При цьому "маршрут" - рух тільки в одному напрямкну. 

Принцип роботи інтелекнтуальної зупинки з технічнної точки зору. 

Користунвач вводить початко нву та кінцеві зупинки Ата В. При цьому, якщо є 

маршрут без пересаднок, він буде предста нвлений користунвачу. Якщо такого 

маршрутну не має, то програм на видає маршрут з набору R, які працюютнь під час t і 

містять зупинку А і В. Список таких маршрутнів видаєтьнся відсортнований, в 

результнаті аналізу часу, який потрібнно затратинти. Такій аналіз проводя нть у 

реальнонму часі. Інформа нція для аналізу беретьс ня з банку даних системи, чи за 

допомог ною системи прогноз нування.  

Ще одна можлива ситуаціня – маршрут з 1 пересаднкою. У цій ситуацінї 

система відшукунє підмножнини RА, які містять зупинку А і підмножнини RВ, які 
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містять зупинку В серед безлічі маршрутнів R.  Якщо підмножнини НЕ порожні, то 

йде пошук перетиннів маршрутнів між підмножнини RА і RВ. Якщо маршрут RАi 

перетиннається з маршрутном RВj в автобус нній зупинці, яка слідує після зупинки А 

в маршрутні RАi і перед автобус нною зупинконю B в маршрутні RBi одиниця 

вводитьнся в відповіндну клітку, інакше ставитьнся нуль табл. 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Матриця перетиннів маршрутнів 

 RA1 RA2  RAn-1 RAn 

RB1 0 1  … 1 0 

RB2 1 0 … 0 0 

… … … … … … 

RBm 0 1 … 1 0 

 

Якщо знаходинться перетин підмножнини маршрутнів RA з підмножниною 

маршрутнів RВ, то буде вибрано підмнож нина відібра нної пари пересічнних 

маршрутнів. Таким чином, готуєтьнся новий граф -схема автобус нних зупинок, які 

грають роль вузлів графа. Вага ребер графа - це транспонртні інтерванли між 

автобус нними зупинка нми. 

Далі відбува нється пошук найкоронтшого шляху, викорис нтовуючи алгоритнм 

Єна. Після цього повинен бути здійсне нний новий пошук найкоронтшого шляху в 

новому графі. 

Знайдені оптималньні шляхи автоматнично додаютьнся до списку, 

упорядкновано в порядку убуванн ня на базі часу та відобра нжаються користунвачеві. 

Якщо знайденно маршрут з двома пересад нками, то алгоритнм пошуку полягає 

у наступнному. Якщо немає перехре нстя, як описано у поперед нньому приклад ні, то 

шукаєтьнся підмножнина RС серед єдиного набору маршрутнів R. У кожного члена 

підмножнини RСk має бути, принайм нні, один перетин з маршрутнами підмножнин 

RА і RВ. Після цього будуєтьнся дві нові матриці перетин нів RА і RС, RB н RС. На 

основі цих матриць формуєтнься новий граф автобус нних зупинок. В цьому графі 

система починає пошук найкоронтшого шляху, викорис нтовуючи алгоритнм А* і 
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алгоритнм Єна. Знайденні найкоронтші шляхи вписуютнься у матрицю маршрутнів, 

сортуютнься в порядку убуванн ня на основі часу та демонстнруються користунвачеві. 

Якщо знаходинться маршрут з трьома або більше пересад нками, то алгоритнм 

залишає нться не змінним.  



ВИСНОВКИ 

 

Одним з найважливіших завдань, що стоїть сьогодні перед містами, є 

розвиток міської інфраструктури. Міста є місцем проживання, роботи, і дозвілля 

мільйонів людей, і їх центральна проблема - великі витрати часу людьми на дорогу 

і автомобільні пробки. Тільки планування і застосування нових довгострокових 

методів, а також розвиток систем зв`язку може дати позитивний ефект для 

вирішення даної проблеми. Беручи до уваги, що перераховані проблеми мало 

досліджені у нашій країні, можна вважати тему магістерського дослідження 

актуальною і практично значущою. 

В рамках магістерської роботи при аналізі наукової літератури зроблено 

висновок, що використання концепції IoT на базі мобільних операторів зв`язку  

дозволяє виконати перехід міст України  до стану Smart City. 

У даній магістерській роботі розглядаються наукові завдання, пов'язані з 

побудовою Інтелектуальної транспортної системи міста. В рамках розвитку 

інтелектуальної транспортної системи в місті відбувається оптимізація алгоритмів 

керування світлофорними об'єктами, вводяться системи автоматичної фіксації 

порушень Правил дорожнього руху, вводяться платні парковки і обмеження на в'їзд 

в певні зони міста, формуються смуги для пріоритетного руху громадського 

транспорт, а також ведеться моніторинг умов руху в реальному масштабі часу, 

розвиваються функції інформування учасників руху про дорожніх умовах, графіках 

руху громадського транспорту, наявності вільних місць на парковках і т.д. 

Пропонується використовувати парадигму систем інтелектуальних зупинок 

для розвитку транспортної системи. Проаналізовано сучасний стан технологій в 

області систем інтелектуальних зупинок і інтелектуальних транспортних систем. 

Сформульовано шляхом окремого дослідження вимоги до функціоналу 

інтелектуальних зупинок. Шляхом імітаційного моделювання сплановано місця 

розміщення систем інтелектуальної зупинки для м.Києва. Проведено оцінку 

ефективності отриманих результатів.  
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