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Вступ. Важливим аспектом процесу регулювання і управління процесами керування 

транспортними засобами (ТЗ) і дорожнім рухом є дистанційне отримання інформації про технічний 
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стан його учасників. Інтенсивне формування інтелектуальних транспортних систем (Intelligent 

Transport Systems (ITS)) [1, 2], які засновані на широкому використанні сучасних можливостей 
супутникового позиціонування GPS, ГЛОНАСС і інших, засобів телематики, програмного 
забезпечення, є основною особливістю розвитку сучасного транспорту і дозволяє дистанційно 
проводити діагностування, контроль, моніторинг і управління технічними параметрами стану 
транспортних засобів (надалі системи моніторингу). Для реалізації наведених цілей в умовах ITS 

використовуються сучасні системи в складі бортового обладнання, розташованого в транспортному 
засобі, спеціалізованого програмного забезпечення, сервера і (або) комп'ютера, що приймає 
інформацію. Управління процесами дистанційного моніторингу ТЗ в умовах експлуатації може 
проводитись на основі інформації про технічний стан двигуна і ТЗ, що отримується за допомогою 
сучасного бортового інформаційного програмно-діагностичного комплексу (БІПДК) [3], який 
забезпечує дистанційний моніторинг технічних параметрів в структурі ITS. 

Дистанційний моніторинг, діагностування і прогнозування параметрів технічного стану ТЗ в 
процесі експлуатації в умовах ITS є важливим науково-практичним завданням, а отримані параметри 
використовуються, як в бортових системах автомобіля, що надають водієві допомогу в керування ТЗ, 
так і в роботі технічних служб транспорту при визначенні технічного стану ТЗ, регулюванні і 
управлінні дорожнім рухом і робочими процесами ТЗ [3].  

У статті показані особливості отримання інформації про параметри технічного стану двигуна і 
транспортного засобу в процесах формування інтелектуальної системи моніторингу в умовах ІTS. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Харківському національному автомобільно-
дорожньому університеті (ХНАДУ) і Національному транспортному університеті (НТУ) протягом 
ряду років розробляється програмне забезпечення (ПЗ) для моніторингу робочих процесів на 
транспорті [4], яке буде здатне об'єднати в своїх функціях БІПДК, робоче місце діагноста (механіка) 
при виконанні моніторингу і прогнозування технічного стану ТЗ в умовах експлуатації, і може легко 
бути адаптоване в інформаційних умовах ITS для роботи з віртуальним підприємством з експлуатації 
автомобільного транспорту [3]. 

Існуючі інтелектуальні комплекси оснащені відповідним ПЗ, що адаптовано для відповідних 
спеціалізованих завдань. Однак, з урахуванням удосконалення математичного апарату, актуальною є 
необхідність вирішення питання оснащення комплексним ПЗ всієї системи, яка застосовується в 
умовах експлуатації ТЗ. Комплексне рішення цілком можливо здійснити в умовах віртуального 
підприємства з експлуатації автомобільного транспорту (на прикладі «ХНАДУ-ТЕСА») [2, 6, 7], при 
розробці спеціалізованого ПЗ, яке здатне здійснити поставлені завдання [7]. Розроблений 
інформаційний програмний комплекс (ІПК) «MonDiaFor (monitoring, diagnosis, forecasting technical 

condition of the vehicle under ITS) «HADI-15» успішно справляється з ними [3]. Вихідними даними для 
його роботи при проведенні моніторингу в умовах експлуатації двигуна і ТЗ є інформація, що 
отримана через GPS, а-GPS, ГЛОНАСС, SBAS, GPRS, Internet або локальну мережу безпосередньо з 
ТЗ через Web-сервер віртуального підприємства [2] в ІПК. 

Мета статті – визначення особливостей отримання інформації про параметри технічного стану 
двигуна і транспортного засобу в процесах формування інтелектуальної системи моніторингу на 
основі ІПК «MonDiaFor «HADI-15»» в умовах ІTS. 

Основний матеріал. У відповідності до запропонованої структури [8] складної системи 
моніторингу, діагностування і прогнозування параметрів стану двигуна, оснащеного комплексною 
системою комбінованого прогріву, і самого ТЗ у складі ІПК «MonDiaFor «HADI-15»», в розробленій 
моделі бази інформаційної системи виділені 2 підсистеми, що забезпечують отримання інформації від 
основних інформаційних блоків двигуна з комплексною системою комбінованого прогріву (КСКП) і 
ТЗ, а саме 1 – блоки збирання і передачі інформації від двигуна і ТЗ про умови експлуатації ДВЗ і ТЗ 
(CAN-шина); 2 – блоки збирання і передачі інформації від КСКП і ТЗ про умови експлуатації ТЗ і 
пристроїв моніторингу (трекер ТЗ). Особливість запропонованої системи полягає в тому, що обидві 
підсистеми створюють єдине інформаційне поле системи моніторингу параметрів двигуна з КСКП і 
ТЗ але діють окремо одна від одної, виходячи з особливостей задач, що вони виконують. 

Базуючись на основних методах оцінки кількості інформації (статистичного, семантичного, 
прагматичного і структурного [9]) сформовано підхід і модель предметної області дослідження [11-
14]. 

Модель предметної області для досліджуваної системи моніторингу параметрів технічного 
стану представлена окремо для кожної з підсистем, а саме для ТЗ і двигуна, оснащеного КСКП, і 
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показана у вигляді наступних множин для вказаних підсистем: 1 - двигун, ТЗ і умови експлуатації 
(УЕ) та 2 – КСКП, ТЗ, пристрої моніторингу (ПМ) і УЕ [12, 13], а саме: 
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де, в межах підсистем: O1 = { om.1 / m1 = 1, M } – об'єкти автоматизації двигуна і ТЗ, які 
можливо представити самостійними частинами в межах підсистеми 1 – блок збирання і передачі 
інформації (БЗПІ) від двигуна ТЗ, БЗПІ від ТЗ і БЗПІ про умови експлуатації ДВЗ і ТЗ; O2 = { om.2 / m2 

= 1, M } - об'єкти автоматизації КСКП, ТЗ, пристроїв моніторингу, які можливо представити 
самостійними частинами в межах підсистеми 2 - блок збирання і передачі інформації від КСКП; БЗПІ 
від ТЗ; блок збирання інформації про стан і умови експлуатації пристроїв моніторингу і ТЗ; V1 = { vl.1 

/ l1 = 1, L } - інформаційні елементи (вхідні Vвх.1 і вихідні Vвих.1 дані) двигуна і ТЗ; V2 = { vl.2 / l2 = 1, L } 
- інформаційні елементи (вхідні Vвх.2 і вихідні Vвих.2 дані) КСКП, ТЗ і пристроїв моніторингу; F1 = { fi.1 / 

i1 = 1, I } - функції автоматизації, що виконуються системою моніторингу і прогнозування параметрів 
двигуна і ТЗ; F2 = { fi.2 / i2 = 1, I } - функції автоматизації, що виконуються системою моніторингу і 
прогнозування параметрів КСКП, ТЗ і ПМ; H1 = { hj.1 / j1 = 1, J } - завдання обробки даних системи 
моніторингу та прогнозування параметрів двигуна і ТЗ; H2 = { hj.2 / j2 = 1, J } - завдання обробки 
даних системи моніторингу та прогнозування параметрів КСКП, ТЗ і ПМ; P1 = { pk.1 / k1 = 1, k } - 
множина значень, що характеризує кількість і склад персоналу, який забезпечує роботу з системою 
моніторингу та прогнозування параметрів двигуна і ТЗ; P2 = { pk.2 / k2 = 1, k } - множина значень, що 
характеризує кількість і склад персоналу, який забезпечує роботу з системою моніторингу та 
прогнозування параметрів КСКП, ТЗ і ПМ; R1 = { ry. 1 / y1 = 1, Y } - множина відношень 
(взаємозв'язків) між компонентами Mпр.о.1 предметної області (3.2); R2 = { ry. 2 / y2 = 1, Y } - множина 
відношень (взаємозв'язків) між компонентами Mпр.о.2 предметної області (3.2). 

Початковим і одним з найбільш відповідальних етапів роботи інформаційної моделі ІПК 
«MonDiaFor «HADI-15» є отримання даних про технічні параметри двигуна з КСКП і ТЗ, для яких 
можливо здійснювати прогнозування. Важливість даного етапу інформаційної моделі ІПК 
пояснюється якістю прогнозування параметрів технічного стану двигуна з КСКП і ТЗ, який 
безпосередньо залежить від отриманих вихідних даних. Найбільш важливим параметром прогнозу є 
час (інтервал) отримання інформації: чим менше інтервал, тим вище точність прогнозу, але при 
цьому суттєво збільшується час розрахунку прогнозних значень [12, 13]. 

Необхідними даними для прогнозу є послідовності впорядкованих в часі числових показників, 
що характеризують значення основних параметрів ДВЗ і ТЗ, тобто повні інтервальні часові ряди, які 
можливо представити у загальному вигляді [12, 13], як  

 

yti = fi ( ti, xti ) + еt\i,  ti = 1, 2,..., Ti,      (2) 
 

де: yti - значення показників часових рядів; fi (ti, xti) - детерміновані складові; xti - значення 
детермінованих факторів, що впливають на детерміновані складові fі в моменти часу ti; еt - випадкові 
складові; Ti - довжина часових рядів. 

Крім цього, одночасно зі збором інформації про параметри двигуна з КСКП і ТЗ здійснюється 
моніторинг і визначення несправностей ТЗ.  

Для побудови часового ряду в системі моніторингу параметрів двигуна з КСКП і ТЗ були 
розроблені і сформовані алгоритми процесу збору даних і розпізнавання статусу несправностей ТЗ, 
розроблений і сформований процес прогнозування параметрів стану двигуна з КСКП і ТЗ. Алгоритм 
адаптовано до умов використання інформаційної моделі ІПК «MonDiaFor «HADI-15» в межах 
віртуального підприємства з експлуатації автотранспорту. Алгоритм збору даних має вигляд, 
представлений на рис. 1. Вхідними даними для алгоритму є інтервал часу Дt, через який 
відбуватиметься зчитування інформації з датчиків і період T за який здійснюється збір інформації. 
Вихідними даними є масив даних, що містить часовий ряд значень параметрів Di, i = 1, 2, …, Т / Дt. 

Особливості процесу і основні етапи збору даних в системі моніторингу про технічний стан 
параметрів двигуна з КСКП і ТЗ детально показані на рис. 1. 

Система моніторингу двигуна і ТЗ складається:  
- із блоків керування двигуна і ТЗ, що мають налаштування заводу виробника,  
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- із складових БІПДК, які мають налаштування інформаційної системи, що можуть 
змінюватись в залежності від задач аналізу даних; 

- із складових віртуального підприємства з експлуатації автотранспорту, які мають 
налаштування інформаційної системи серверної частини у відповідності до вимог і особливостей ІПК 
«MonDiaFor «HADI-15»». 

 
Рисунок 1 – Алгоритм збору даних системи моніторингу параметрів технічного стану двигуна 

і ТЗ в межах ІПК «MonDiaFor «HADI-15» 

 
Особливості системної взаємодії складових ІПК «MonDiaFor «HADI-15» в межах діючого 

алгоритму і в процесах збору даних системи моніторингу параметрів стану двигуна і ТЗ (рис. 1) 
показані в табл. 1. 

Для урахування особливостей отримання інформації про параметри технічного стану двигуна і 
транспортного засобу в процесах формування інтелектуальної системи моніторингу на основі ІПК 
«MonDiaFor «HADI-15»» в умовах ІTS пропонується використовувати методи Data Mining. 

Data Mining (укр. видобуток даних, інтелектуальний аналіз даних, глибинний аналіз даних) - 
збірна назва, що використовується для позначення сукупності методів виявлення в даних раніше 
невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних для інтерпретації знань, необхідних для 
прийняття рішень в різних сферах людської діяльності [14 - 16]. При передачі українською мовою 
використовуються наступні словосполучення [17]: просіювання інформації, видобуток даних, 
вилучення даних, а також інтелектуальний аналіз даних [18 - 20]. Більш повним і точним є 
словосполучення «виявлення знань в базах даних» (англ. Knowledge discovery in databases, KDD). 

Основу методів Data Mining становлять різні методи класифікації, моделювання і 
прогнозування, засновані на застосуванні дерев рішень, штучних нейронних мереж, генетичних 
алгоритмів, еволюційного програмування, асоціативної пам'яті, нечіткої логіки, тощо. До методів 
Data Mining нерідко відносять статистичні методи (дескриптивний аналіз, кореляційний і регресійний 
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аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз, компонентний аналіз, дискримінантний аналіз, аналіз 
часових рядів, аналіз виживаності, аналіз зв'язків). Такі методи, проте, припускають деякі апріорні 
уявлення про аналізовані дані, тому виникає певна розбіжність з цілями Data Mining (виявлення 
раніше невідомих нетривіальних і практично корисних знань). 

 
Таблиця 1 – Системна взаємодія складових ІПК «MonDiaFor «HADI-15» в межах діючого 

алгоритму в процесах моніторингу параметрів стану двигуна і ТЗ 

№ 
операції 

Параметри процесів моніторингу 
двигуна і ТЗ / налаштування 

складових системи моніторингу 
параметрів стану двигуна і ТЗ 

Блоки 
керування 

двигуна і ТЗ 
(заводські) 

Інформаційна 
система БІПДК 

Інформаційна 
система серверної 

частини / ІПК 
«MonDiaFor «HADI-

15»» 
1, 2 Дt, Т + + + (-) 

3, 4, 5 i, t + + (-) + 
6 Vп + + + 
7 Di + + + 
8 T/Дt - - + 

9, 10 Формування файлу-звіту в у 
форматі таблиці *.csv або *. xlsx - - (+) + 

11, 12, 
13 

Вибір режиму реєстрації 
отриманих звітів, конвертація 

отриманої таблиці звіту з 
формату *.csv у формат *.xlsx; 

приведення отриманої таблиці і 
окремих значень параметрів до  

стандартного вигляду 

- + + 

14 
Передача (отримання) файлу-

звіту у стандартному вигляді до 
ІПК, споживача, тощо 

- - + 

15, 16 

Системна математична обробка 
результатів моніторингу і 

прогнозування параметрів ДВЗ і 
ТЗ 

- - (+) + 

 

Одне з найважливіших призначень методів Data Mining полягає в наочному поданні 
результатів обчислень (візуалізація), що дозволяє використовувати інструментарій Data Mining 
людьми, які не мають спеціальної математичної підготовки. У той же час, застосування статистичних 
методів аналізу даних вимагає доброго володіння теорією ймовірностей і математичної статистики. 

Методи Data Mining (або, що те ж саме, KDD) лежать на стику баз даних, статистики та 
штучного інтелекту [21 - 23]. До основних етапів вирішення завдань методами Data Mining відносять 
наступні:  

1. Постановка завдання аналізу; 
2. Збір даних; 
3. Підготовка даних (фільтрація, доповнення, кодування); 
4. Вибір моделі (алгоритму аналізу даних); 
5. Підбір параметрів моделі і алгоритму навчання і адаптації; 
6. Навчання моделі (автоматичний пошук інших параметрів моделі); 
7. Аналіз якості навчання, якщо незадовільний, то перехід на п. 5 або п. 4; 
8. Аналіз виявлених закономірностей, якщо незадовільний, то перехід на п. 1, 4 або 5. 
Зв’язок основних етапів вирішення завдань методами Data Mining із основними процесами 

моніторингу параметрів стану двигуна і ТЗ з урахуванням системної взаємодії складових в межах 
ІПК «MonDiaFor «HADI-15» наведено в табл. 2. 

Перед використанням алгоритмів Data Mining необхідно провести підготовку набору 
аналізованих даних [24, 25]. У зв’язку із тим, що дослідження аналізованих даних може виявити лише 
присутні в даних закономірності, то вихідні дані з одного боку повинні мати достатній обсяг, щоб ці 
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закономірності в них були присутні, а з іншого – бути достатньо компактними, щоб аналіз зайняв 
прийнятний час. Найчастіше в якості вихідних даних виступають сховища або вітрини даних. 
Підготовка необхідна для аналізу багатовимірних даних до кластеризації або інтелектуального 
аналізу даних. 

 
Таблиця 2 – Зв’язок основних етапів вирішення завдань методами Data Mining із основними 

процесами моніторингу параметрів стану двигуна і ТЗ з урахуванням системної взаємодії складових в 
межах ІПК «MonDiaFor «HADI-15» 

№ 
опера-

ції 

Параметри процесів 
моніторингу двигуна і 

ТЗ / налаштування 
складових системи 

моніторингу параметрів 
стану двигуна і ТЗ 

Необхідність використання методів  
Data Mining 

Основні етапи 
вирішення завдань 

методами  
Data Mining 

Блоки 
керуван-

ня двигуна 
і ТЗ 

(заводські) 

Інформа-
ційна 

система 
БІПДК 

Інформацій-
на система 
серверної 
частини / 

ІПК 
«MonDiaFor 

«HADI-15»» 
1, 2 Дt, Т - + (-) + 

1. Постановка 
завдання аналізу 
2. Збір даних 

3, 4, 5 i, t - + (-) + 
6 Vп - + (-) + 
7 Di - + (-) + 
8 T/Дt - - + 

9, 10 
Формування файлу-звіту в 
у форматі таблиці *.csv або 

*. xlsx 
- - (+) + 

3. Підготовка даних 
(фільтрація, 
доповнення, 
кодування) 

11, 12, 
13 

Вибір режиму реєстрації 
отриманих звітів, 

конвертація отриманої 
таблиці звіту з формату 

*.csv у формат *.xlsx; 
приведення отриманої 

таблиці і окремих 
значень параметрів до  
стандартного вигляду 

- + + 

14 

Передача (отримання) 
файлу-звіту у 

стандартному вигляді до 
ІПК, споживача, тощо 

- - + 

15, 16 

Системна математична 
обробка результатів 

моніторингу і 
прогнозування 

параметрів ДВЗ і ТЗ 

- - (+) + 

4. Вибір моделі 
(алгоритму аналізу 
даних); 
5. Підбір параметрів 
моделі і алгоритму 
навчання і адаптації; 
6. Навчання моделі 
(автоматичний пошук 
інших параметрів 
моделі); 
7. Аналіз якості 
навчання, якщо 
незадовільний, то 
перехід на п. 5 або п. 
4; 
8. Аналіз виявлених 
закономірностей, якщо 
незадовільний, то 
перехід на п. 1, 4 або 5. 
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Далі дані очищуються. Очищення видаляє вибірки з шумами (похибками) і пропущеними 
даними. Очищені дані зводяться до наборів ознак або векторів, якщо алгоритм може працювати 
тільки з векторами фіксованою розмірності. Причому, тільки один набір ознак спрямований на 
спостереження. Набір ознак формується відповідно до гіпотез про те, які ознаки не оброблених даних 
мають високу прогнозну силу в розрахунку, враховуючи на необхідність обчислювальної потужності 
для обробки [24, 25]. Вибір цільової функції буде залежати від того, що є метою аналізу; вибір 
«правильної» функції має основоположне значення для успішного інтелектуального аналізу даних. 

Спостереження діляться на дві категорії - навчальний набір і тестовий набір. Навчальний набір 
використовується для «навчання» алгоритму Data Mining, а тестовий набір - для перевірки знайдених 
закономірностей [24, 25]. 

Висновок. Показані особливості отримання інформації про параметри технічного стану 
двигуна і транспортного засобу в процесах формування інтелектуальної системи моніторингу на 
основі ІПК «MonDiaFor «HADI-15»» в умовах ІTS. Зв’язок основних етапів вирішення завдань із 
основними процесами моніторингу параметрів стану двигуна і ТЗ з урахуванням системної взаємодії 
складових в межах ІПК може бути реалізованим в основних процесах діючого алгоритму 
використанням методів Data Mining. 
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РЕФЕРАТ 
Волков В.П. Особливості отримання інформації про параметри технічного стану двигуна і 

транспортного засобу в процесі формування інтелектуальної системи моніторингу в умовах ITS / 
В.П. Волков, І.В. Грицук, В.М. Павленко, Т.А. Волкова, М.В. Володарець, Ю.В. Волков, 
З.І. Краснокутська // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Ч.1: Серія «Технічні 
науки» – К.: НТУ, 2016. – Вип. 18.  

В статті розглянуті особливості отримання інформації про параметри технічного стану двигуна 
і транспортного засобу, що базується на логічній організації збирання інформації в процесах 
формування інтелектуальної системи моніторингу в умовах ІTS. 

Об'єкт дослідження – вплив умов експлуатації на процес формування параметрів технічного 
стану двигуна і транспортного засобу за допомогою інтелектуальної системи моніторингу в умовах 
ІTS. 

Мета роботи – визначення особливостей отримання інформації про параметри технічного 
стану двигуна і транспортного засобу в процесах формування інтелектуальної системи моніторингу 
на основі ІПК «MonDiaFor «HADI-15»» в умовах ІTS. 

Метод дослідження – логічна організація вирішення проблеми збору даних системи 
моніторингу параметрів технічного стану двигуна і транспортного засобу в умовах експлуатації. 

Існуючі інтелектуальні комплекси оснащені відповідним програмним забезпеченням, що 
адаптовано для виконування спеціалізованих завдань експлуатації засобів транспорту. Проте, з 
урахуванням удосконалення математичного апарату, актуальною є необхідність вирішення питання 
оснащення комплексним програмним забезпеченням всієї системи, яка застосовується в умовах 
експлуатації транспортного засобу. Для віртуального підприємства з експлуатації автомобільного 
транспорту було розроблено інформаційний програмний комплекс «MonDiaFor «HADI-15»». В статті 
описані складові системи моніторингу двигуна і транспортного засобу. Розглянуті особливості 
системної взаємодії складових ІПК «MonDiaFor «HADI-15»» в межах діючого алгоритму і в процесах 
збору даних системи моніторингу параметрів технічного стану двигуна і транспортного засобу. Для 
урахування вказаних особливостей пропонується використовувати методи Data Mining. Розглянуті 
основні етапи вирішення завдань вказаними методами, а також зв'язок означених етапів із основними 
процесами моніторингу параметрів стану двигуна і ТЗ з урахуванням системної взаємодії складових в 
межах ІПК «MonDiaFor «HADI-15»». 

Результати статті можуть бути впроваджені у процесі моніторингу, діагностування і 
прогнозування параметрів технічного стану двигунів і транспортних засобів. 
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Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук найбільш ефективних 
способів отримання інформації про параметри технічного стану двигуна і транспортного засобу в 
умовах експлуатації. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МОНІТОРНИГ, ІНФОРМАЦІЯ, ДІАГНОСТУВАННЯ, 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ПАРАМЕТР 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ. 

ABSTRACT 
Volkov V.P. Features of the engine and vehicle technical parameters information obtaining for the 

intelligent monitoring system formation under ITS. / Volkov V.P., Gritsuk I.V., Pavlenko V.M, 
Volkova T.A, Volodarets M.V., Volkov Y.V., Krasnokutska Z.I. // Project management, systems analysis 
and logistics. Part 1: Series «Engineering» – K.: NTU – 2016. – Vol. 18. 

Features information on the technical condition of the engine and vehicle parameters are considered 
in the article, this is based on the logical organization of information-gathering in the formation of 
intellectual monitoring system under ITS. 

Object of the study – the impact of operating conditions on the formation of parameters of a technical 
condition of the engine and the vehicle using the intellectual monitoring system under ITS. 

Purpose of the study - accounting features information about parameters of a technical condition of 
the engine and the vehicle in the formation of intellectual system of monitoring based on information 
software complex «MonDiaFor «HADI-15»» under ITS. 

Method of the study - logical organization to solve the problem of data collection of monitoring 
system parameters of technical condition of the engine and the vehicle in operating conditions. 

Existing intelligent systems equipped with the appropriate software, adapted to perform specialized 
tasks operation of vehicles. However, in view of improving the mathematical tools is an actual need to 
address the issue system of equipment the entire of complex software that is used in vehicle operation. It is 
information software complex «MonDiaFor« HADI-15»» has been developed for the virtual enterprise 
operating road transport. Components of the system and monitoring the motor vehicle described in the paper. 
The features of the system of interaction of the components of information software complex «MonDiaFor 

«HADI-15»» described in the framework of the existing algorithm, and in the processes of data collection 
parameters of monitoring system technical condition of the engine and the vehicle. To account for these 
features is proposed to use Data Mining techniques. The basic stages of solving these methodsand the link of 
these steps with the basic process of monitoring of condition parameters of the engine and vehicle 
considering the interaction of the system components within an information program complex «MonDiaFor 

«HADI-15»». 
The results of the article can be incorporated into the process of monitoring, diagnosis and prediction 

of technical condition parameters of the vehicle engines. 
Forecast assumptions about the object of study – search for the most effective ways of getting 

information about the technical condition parameters of the engine and vehicle in operating conditions. 
KEYWORDS: MONITORNIG, INFORMATION, DIAGNOSIS, INTELLIGENT TRANSPORT 

SYSTEMS, VEHICLE, TECHNICAL CONDITION PARAMETER. 
 

РЕФЕРАТ 
Волков В.П. Особенности получения информации о параметрах технического состояния 

двигателя и транспортного средства в процессе формирования интеллектуальной системы 
мониторинга в условиях ITS / В.П. Волков, И.В. Грицук, В.Н. Павленко, Т.А. Волкова, 
Н.В. Володарец, Ю.В. Волков, З.И. Краснокутская // Управление проектами, системный анализ и 
логистика. Ч.1: Серия «Технические науки» – К.: НТУ, 2016. – Вып. 18. 

В статье рассмотрены особенности получения информации о параметрах технического 
состояния двигателя и транспортного средства, основанный на логической организации сбора 
информации в процессах формирования интеллектуальной системы мониторинга в условиях ITS. 

Объект исследования – влияние условий эксплуатации на процесс формирования параметров 
технического состояния двигателя и транспортного средства с помощью интеллектуальной системы 
мониторинга в условиях ITS. 

Цель работы – учет особенностей получения информации о параметрах технического 
состояния двигателя и транспортного средства в процессах формирования интеллектуальной системы 
мониторинга на основе информационного программного комплекса «MonDiaFor «HADI-15»» в 
условиях ITS. 
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Метод исследования – логическая организация решения проблемы сбора данных системы 
мониторинга параметров технического состояния двигателя и транспортного средства в условиях 
эксплуатации. 

Существующие интеллектуальные комплексы оснащены соответствующим программным 
обеспечением, адаптировано для выполнения специализированных задач эксплуатации средств 
транспорта. Однако, с учетом совершенствования математического аппарата, актуальной является 
необходимость решения вопроса оснащения комплексным программным обеспечением всей 
системы, которая применяется в условиях эксплуатации транспортного средства. Для виртуального 
предприятия по эксплуатации автомобильного транспорта был разработан информационный 
программный комплекс «MonDiaFor «HADI-15»». В статье описаны составляющие системы 
мониторинга двигателя и транспортного средства. Рассмотрены особенности системного 
взаимодействия составляющих информационного программного комплекса «MonDiaFor «HADI-15»» 
в рамках действующего алгоритма и в процессах сбора данных системы мониторинга параметров 
технического состояния двигателя и транспортного средства. Для учета указанных особенностей 
предлагается использовать методы Data Mining. Рассмотрены основные этапы решения задач 
указанными методами, а также связь указанных этапов с основными процессами мониторинга 
параметров состояния двигателя и транспортного средства с учетом системного взаимодействия 
составляющих в пределах информационного программного комплекса «MonDiaFor «HADI-15»». 

Результаты статьи могут быть внедрены в процессе мониторинга, диагностирования и 
прогнозирования параметров технического состояния двигателей и транспортных средств. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – поиск наиболее эффективных 
способов получения информации о параметрах технического состояния двигателя и транспортного 
средства в условиях эксплуатации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОНИТОРНИГ, ИНФОРМАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, 
ПАРАМЕТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 
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