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Вступ. У відповідності до положень чинного законодавства України та підзаконних 

нормативних актів [1, 2] для транспортних засобів (ТЗ), в тому числі для таких, що експлуатуються 
відповідно до вимог документів [3, 4, 5], при здійсненні організації технічної експлуатації ТЗ, 
перевізник забезпечує функціонування системи технічного обслуговування і ремонту ТЗ у повному 
обсязі та (або) отримує відповідні послуги, які ґрунтуються на нормах [6, 7] з технічного 
обслуговування та ремонту ТЗ перевізника. 

При цьому затверджені перевізником технологічні процеси (документація) утримання ТЗ 
повинні охоплювати увесь їх експлуатаційний життєвий цикл у відповідності до стандартів і 
інформаційного забезпечення виробника, нормативно-правових актів та нормативних документів [2]. 
Крім цього, всі ТЗ перевізник вводить в експлуатацію відповідним своїм розпорядчим документом, 
визначаючи ним: 

- графік систематичної перевірки технічного стану перевізником відповідно до [6, 7] або 
графік отримання відповідних послуг; 

- закріплення ТЗ за посадовими особами, відповідальними за дотримання процесів їх 
систематичного технічного обслуговування і ремонту перевізником або графіка отримання 
відповідних послуг; 
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- графік підготовки до обов'язкового технічного контролю в разі потреби та подання ТЗ до 
пунктів технічного контролю у відповідності до [1, 2]; 

- закріплення за ТЗ водія (водіїв); 
- обов'язки водія (водіїв) стосовно утримання ТЗ. 
Також перевізник допускає до руху дорогами ТЗ у безпечному та технічно справному стані. 
При виконанні цих робіт перевізник заповнює і веде форми відповідних документів [2], для 

яких також допускається ведення їх в електронному вигляді. Облікова інформація для ТЗ зберігається 
впродовж усього його експлуатаційного життєвого циклу або його складників. 

Для забезпечення використання за призначенням й при виконанні технічних обслуговувань ТЗ 
необхідно дотримуватись планового технічного обслуговування у відповідності до норм та 
нормативів його виробника, що встановлені для нормальних умов експлуатації, з урахуванням 
інформації системи OBD (On Board Diagnostic), зокрема інформації, отриманої скануванням пам'яті 
бортового комп'ютера ТЗ спеціальними технологічними засобами (за наявності). Якщо умови 
технічного експлуатації не відповідають нормальним [2], а також зі зміною сезону експлуатації, 
періодичність технічного обслуговування й ремонту коригують згідно з [2]. 

Крім цього, перевізник і його структурні підрозділи, упереджуючи умови, які призводять до 
дорожньо-транспортних пригод, [2]:  

- контролюють режими фактичного використання ТЗ;  
- контролюють відповідність процесів утримання ТЗ (технічне обслуговування, ремонт, 

зберігання, технічну допомогу в дорожніх умовах тощо) встановленим вимогам; 
-  вживають організаційні і технічні заходи контролю за фактичною кількістю пасажирів, 

вантажу, що перевозяться, за дотриманням встановлених маршрутів, режимів руху ТЗ; 
- беруть участь у проведенні службою безпеки дорожнього руху перевізника службового 

розслідування дорожньо-транспортних пригод, учинених за участю водіїв підприємства, для 
виявлення причин і обставин їх виникнення чи інших порушень, виявлених контролем.  

Аналіз останніх досліджень. Відомі закордонні системи CarinPhone (Латвия, Sanatels) [8], 
Карьер (Російська Федерація, ООО «ВИСТ Групп») [9], NaviFleet (Латвия, Geospars) [10], Caretrack 
(Швеція, Volvo Construction Equipment),  Dynafleet (Швеція, Volvo Group) [11], ruDi (Німеччина, 
Інститут транспортної техніки й логістики для гірничодобувної й металургійної промисловості 
при Технічному інституті у м. Ахен спільно з компанією Fritz Rensmann Maschinenfabrik 
(Дортмунд)) [13] дозволяють здійснювати моніторинг, контроль і керування транспортними 
засобами, які пересуваються на всій території, де є мобільний зв’язок GPRS/GSM. Всі ці вище названі 
системи і більшість інших, менш розповсюджених, мають розвинений інтерфейс і дозволяють 
працювати з досить великими й складними мережами. Недоліком їх є відсутність оцінки спектра 
сучасних умов експлуатації транспорту, що, згідно з теоретичними положеннями технічної 
експлуатації автомобілів [12], є неприпустимим в організації й керуванні роботоздатністю ТЗ і 
забезпеченні його надійності, обмеженість використання їх тільки для окремого виду транспорту - 
рухомого складу залізниць [13] і неможливість використання її на колісному наземному транспорті, 
обмеженість функціональних можливостей складових компонентів, детермінована математична 
модель визначення роботоздатності ТЗ і неможливість раціонального управління експлуатацією ТЗ з 
урахуванням дорожніх і експлуатаційних умов в оперативному режимі. Тому виникає важлива 
проблема, що полягає в урахуванні особливостей інформаційного обміну в процесі дистанційного 
управління роботоздатністю ТЗ, що працюють в умовах інтелектуальних транспортних систем(ITS). 

Постановка задачі. Для оцінювання спектра сучасних умов експлуатації транспорту, 
визначення роботоздатності ТЗ і раціонального управління експлуатацією ТЗ з урахуванням 
дорожніх і експлуатаційних умов в оперативному режимі доцільно визначити, узагальнити наявні 
відомості, а також розробити механізм, що використовує інформаційний обмін в процесі 
дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів, що працюють в умовах ITS. 

Для цього необхідно вирішити наступні задачі: 
- обґрунтувати спосіб здійснення інформаційного обміну в процесі дистанційного управління 

роботоздатністю ТЗ; 
- обґрунтувати застосування функцій і зв’язків основних елементів для здійснення 

інформаційного обміну при виконанні дистанційного контролю, визначенні і управлінні 
роботоздатністю і в цілому експлуатацією ТЗ. 

Дослідження були проведені на кафедрах «Технічна експлуатація і сервіс автомобілів» 
ХНАДУ, «Екологія і безпека життєдіяльності» НТУ й «Рухомий склад залізниць» ДонІЗТУкрДАЗТ, 
де було розроблено відповідне програмне забезпечення (ПЗ) у вигляді інтелектуального програмного 
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комплексу (ІПК) «Віртуальний механік «НАDI-12»» [14, 15, 16] на основі імовірнісної математичної 
моделі. Експериментальне дослідження ІПК проведено на основі віртуального підприємства 
«ХНАДУ-ТЭСА» [14], що забезпечило можливості його дистанційного використання для 
дослідження діагностичних параметрів і визначення роботоздатності ТЗ при їх експлуатації в умовах 
інформаційних можливостей ITS. 

Основний матеріал. Схема інформаційного обміну (рис. 1) між елементами для здійснення 
дистанційного контролю, визначення і управління роботоздатністю й експлуатацією ТЗ, на прикладі 
віртуального підприємства «ХНАДУ-ТЭСА», містить транспортний засіб (ТЗ) з двигуном 
внутрішнього згорання (ДВЗ), датчики, додаткові датчики для вимірювання різних параметрів ТЗ і 
ДВЗ, серед яких: витрати палива GT, витрати повітря GB, частоти обертання nд ДВЗ, швидкості VТЗ, 
кути повороту θок органу керування, температури охолоджуючої рідини tºC ДВЗ тощо, лінії системи 
стандарту OBD-II, адаптер (сканер) OBD-II [14], контролер сканер-комунікатор (трекер) [14], 
підключення до спряженого пристрою за допомогою USВ або Wi–Fi, або Bluetooth,бортовий 
інтелектуальний діагностичний комплекс (ІДК), GPS, а-GPS, ГЛОНАСС, SBAS, GPRS, Internetабо 
локальну мережу, Web-сервер, базу даних, програмне забезпечення, інтелектуальний програмний 
комплекс «Віртуальний механік «HADI-12»» [15, 16, 14], оперативну інформацію, отриману з (через) 
Internet, GPS, ГЛОНАСС, SBAS і (або) GPRS, учасників процесу комерційної експлуатації 
автотранспорту, автоматизоване робоче місце внутрішньої мережі.  

 

 
 
Рисунок 1 – Схема інформаційного обміну між елементами для здійснення дистанційного 

контролю, визначення і управління роботоздатністю й експлуатацією ТЗ 
 

В свою чергу, бортовий інтелектуальний діагностичний комплекс (ІДК) для виконання 
покладених на нього функцій (рис. 2) включає в себе: мікроконтролер / центральний програмований 
процесор, пристрій відображення інформації (дисплей, екран), пристрій керування й вводу-виводу 
інформації, оперативний запам’ятовуючий пристрій, постійний запам’ятовуючий пристрій, програмні 
комплекси і їх інтерфейси, зовнішній запам’ятовуючий пристрій, мережеві пристрої, пристрій 
обробки графічної інформації (відео -, фотокамери), пристроїGSМ, пристрої геопозиціонування (GPS, 
а-GPS, ГЛОНАСС або SBAS), пристрій передачі даних: Wi-Fi, GPRS,Bluetoothтощо й додаткові 
пристрої і функції. Структура функціональних можливостей бортового ІДК показана на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Схема взаємодії елементів бортового інтелектуального діагностичного комплексу 

(ІДК) 

 
Рисунок 3 – Структура функціональних можливостей бортового інтелектуального 

діагностичного комплексу 
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Рисунок 4 – Функціональна структура елементів модуля інформаційного обміну і взаємодії 

ІПК «Віртуальний механік «НАDI-12»» з елементами віртуального підприємства «ХНАДУ-ТЭСА» 
 
Особливості побудови функціональної структури і інформаційної взаємодії інтелектуального 

програмного комплексу (ІПК) «Віртуальний механік «НАDI-12»» з елементами віртуального 
підприємства «ХНАДУ-ТЭСА» показані на рис. 4.База даних для забезпечення своїх функцій в межах 
поставленої мети (рис. 4) включає в себе: базу даних щодо модулів учасників процесу експлуатації 
автотранспорту; базу даних про клієнтів підприємства; базу даних про умови руху і експлуатації 
автотранспорту, ремонтну і експлуатуючу базу автопідприємства (-тв), базу даних для роботи ІДК. 



  68

Програмне забезпечення (рис. 4), в свою чергу, включає в себе: обробку замовлень, програмне 
забезпечення генерації варіантів комерційної експлуатації автотранспорту, програмне забезпечення 
оцінки варіантів комерційної експлуатації автотранспорту, програмне забезпечення оцінки 
параметрів в ІДК й обробки отриманих результатів, узгодження варіанту з учасниками процесу 
комерційної експлуатації автотранспорту 

Для полегшення формування, використання і взаємодії ІПК «Віртуальний механік «НАDI-12»» 
в межах віртуального підприємства «ХНАДУ-ТЭСА» для дослідження діагностичних параметрів ТЗ і 
визначення їх роботоздатності при експлуатації в умовах інформаційних можливостей ITSТЗ з ДВЗ, 
датчики, лінії системи стандарту OBD-II утворюють сукупність (рис. 1) I – ВМ ТЗ (внутрішні мережі 
ТЗ). Контролер сканер-комунікатор (трекер) і бортовий ІДК утворюють сукупність (рис. 5) II – АК 
ДКОТС (автоматизований комплекс дистанційного контролю і обстеження технічного стану ДВЗ і 
ТЗ). Web-сервер, база даних і автоматизоване робоче місце внутрішньої мережі утворюють 
сукупність (рис. 5) III – АРМ ІМТС (автоматизоване робоче місце інженера-механіка технічної 
служби). Програмне забезпечення, інтелектуальний програмний комплекс «Віртуальний механік 
«HADI-12»» [15, 16] і учасники процесу комерційної експлуатації автотранспорту утворюють 
сукупність (рис. 5) IV– АСВР УЕТЗ (автоматизована система визначення роботоздатності й 
управління експлуатацією транспортних засобів).  

 

 
 
Рисунок 5 – Схема інформаційного обміну між елементами у межах їх сукупностей для 

здійснення дистанційного контролю, визначення і управління роботоздатністю й експлуатацією ТЗ 
 
За допомогою адаптера (сканера) OBD-II (для ТЗ, які обладнані системами стандарту OBD-II) 

для зчитування інформації про параметри ДВЗ і ТЗ (рис.1) сукупності I – ВМ ТЗ з датчиків через 
адаптер (сканер) OBD-II отримана інформація через підключення до спряженого пристрою за 
допомогою USВ або Wi–Fi, або Bluetooth (рис. 1) і ІДК сукупності (рис. 5) II – АК ДКОТС, що 
включає в себе, крім контролера сканера-комунікатора (трекера), ще ІДК,GPS, а-GPS, ГЛОНАСС, 
SBAS, GPRS, Internetабо локальну мережу (рис. 1, 4 і 5) передається на III – АРМ ІМТС, де 
передається в Web-сервер і базу даних і, в залежності від поставленої задачі, в процесі експлуатації 
ТЗ – на автоматизоване робоче місце внутрішньої мережі (рис. 1 і 5).  
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За допомогою контролера сканера-комунікатора (трекера) (для ТЗ, які не обладнані системами 
стандарту OBD-II) для зчитування інформації про параметри ДВЗ і ТЗ (рис.1) сукупності I – ВМ ТЗ з 
додаткових датчиків через контролер сканер-комунікатор (трекер) сукупності II – АК ДКОТС (рис. 
5), що включає в себе крім контролера сканера-комунікатора (трекера) ще ІДК, отримана інформація 
через GPS, а-GPS, ГЛОНАСС, SBAS, GPRS, Internet або локальну мережу (рис. 1, 4 і 5) передається на 
III – АРМ ІМТС (рис. 5), де передається в Web-сервер, в базу даних і, в залежності від поставленої 
задачі в процесі експлуатації ТЗ – на автоматизоване робоче місце внутрішньої мережі (рис. 1 і 5).  

В залежності від підключення (відключення) в роботу автоматизованого робочого місця 
внутрішньої мережі система дистанційного контролю, визначення і управління роботоздатністю й 
експлуатацією ТЗ може працювати в автоматизованому (автоматичному) режимі. Різниця полягає в 
тому, чи буде підключатися ІПК «Віртуальний механік «HADI-12»» (рис. 1, 4 і 5), а також, чи буде 
здійснюватись коректування оцінки спектра умов експлуатації ТЗ. З Web-сервера і бази даних 
отримана інформація передається в програмне забезпечення, а через GPS, а-GPS, ГЛОНАСС, SBAS, 
GPRS, Internetабо локальну мережу в ІПК «Віртуальний механік «HADI-12»» і до учасників процесу 
комерційної експлуатації автотранспорту структури IV– АСВР УЕТЗ. Принцип роботи абонентського 
устаткування, заснований на можливості визначення параметрів ДВЗ і ТЗ, точного визначення місця 
розташування і стану кожного ТЗ і обміну цією інформацією з сукупністю III – АРМ ІМТС. 
Визначення місця розташування і точного часу виконується GPRS приймачем за параметрами, 
прийнятими від навігаційних супутникових систем. 

Для здійснення означених функцій бортовий ІДК в процесі взаємодії зі своїми складовими 
елементамивиконує властиві тільки йому функції (рис. 3). Обмін інформацією між III – АРМ ІМТС й 
IV– АСВР УЕТЗ і абонентським комплектом II – АК ДКОТС здійснюється через GPS, а-GPS, 
ГЛОНАСС, SBAS, GPRS, Internetабо локальну мережу 10 (рис. 5). Використання GPS, а-GPS, 
ГЛОНАСС, SBAS, GPRS, Internetабо локальної мережі дозволяє передавати як цифрові і відео -, так і 
голосові дані. Бортовий ІДК є інтелектуальним пристроєм і може самостійно вирішувати задачі 
контролю технічних параметрів ТЗ в процесі руху. У пам'ять ІДК закладаються вихідні дані: маршрут 
руху ТЗ, тимчасові параметри проходження контрольних ділянок (графік руху), допустимі не критичні 
відхилення від маршруту і графіка руху (з можливістю інформування водія), критичні відхилення від 
маршруту і графіка руху (з можливістю інформування водія і диспетчера), умови інформування 
диспетчера про стан ТЗ та їх місце розташування, а крім цього параметри ТЗ і ДВЗ. Порівняння даних 
про місце розташування ТЗ і заданих критеріїв роботи дозволяє ІДК самостійно приймати рішення про 
інформування як водія, так і оператора автоматизованого робочого місця внутрішньої мережі й 
учасників процесу комерційної експлуатації автотранспорту про відхилення заданих параметрів. При 
цьому для зручності оперативного управління здійснюється двосторонній зв'язок. 

Система дистанційного контролю, визначення і управління роботоздатністю й експлуатацією 
ТЗ [14] призначена для вирішення виробничих завдань автомобільного транспорту щодо оптимізації 
роботи парку ТЗ і є комплексним рішенням щодо моніторингу і управління етапом експлуатації 
життєвого циклу ТЗ. Вона забезпечує безперервний моніторинг ТЗ при невеликих експлуатаційних 
витратах за рахунок використання сучасних технологій мобільного бездротового зв'язку і 
професійного навігаційного обладнання. 

Бортовий ІДК дозволяє заміряти в умовах експлуатації велику кількість параметрів ТЗ з ДВЗ і 
проводити їх реєстрацію на віддаленому комп'ютері. Система в цілому, за допомогою і у складі 
розробленого ІДК і контролера сканера-комунікатора (трекера), забезпечує отримання необхідних 
відповідей на запити по координатах ТЗ (з виділенням геозон), а також значення контрольованих  
параметрів у вигляді відповідних звітів. Додатково за допомогою імовірнісної математичної моделі 
[15, 16], коректування умов експлуатації ТЗ [11] й сучасних інформаційно-телекомунікаційних 
технологій [14] відбувається визначення і управління роботоздатністю ТЗ в умовах експлуатації. 

Розроблені механізм і система дистанційного контролю, визначення і управління 
роботоздатністю ТЗ, що дозволяють підвищити якість управління експлуатацією ТЗ в оперативному 
режимі за рахунок застосування спеціалізованого обладнання, імовірнісної математичної моделі й 
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Висновок. Таким чином, запропоновано підхід щодо здійснення інформаційного обміну в 
процесі дистанційного управління роботоздатністю ТЗ та сформована система, що дозволяє 
дистанційно оцінювати спектр сучасних умов експлуатації транспорту, визначати роботоздатність ТЗ 
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з використанням імовірнісної математичної моделі та забезпечувати раціональне управління 
роботоздатністю і експлуатацією ТЗ, що працюють в умовах ITS, з урахуванням експлуатаційних 
умов в оперативному режимі. 
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РЕФЕРАТ 

Волков В.П. Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного управління 
роботоздатністю транспортних засобів / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов, І.В. Грицук, 
А.П. Комов // Вісник Національного транспортного університету. – К. : НТУ, 2014. – Вип. 29. 

В статті запропоновано підхід щодо здійснення інформаційного обміну в процесі 
дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів (ТЗ) та сформована система, що 
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дозволяє оцінювати спектр сучасних умов експлуатації транспорту, визначати  і управляти 
роботоздатністю ТЗ в умовах інтелектуальних транспортних систем. 

Об'єкт дослідження – процес експлуатації транспортних засобів в умовах інтелектуальних 
транспортних систем. 

Мета роботи – розробка методики і системи інформаційного обміну в процесі дистанційного 
управління роботоздатністю транспортних засобів. 

Метод дослідження – аналіз експериментально визначених властивостей складових елементів 
системи інформаційного обміну і відповідного програмного забезпечення щодо їх використання в 
процесі дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів. 

Обґрунтовано доцільність використання сучасних інтелектуальних транспортних систем для 
оцінювання спектра сучасних умов експлуатації транспорту, визначення роботоздатності 
транспортних засобів (ТЗ) і раціонального управління експлуатацією ТЗ з урахуванням  
експлуатаційних умов. З використанням розробленого  варіанту інформаційного обміну визначено, 
узагальнено наявні відомості і сформовано механізм  та система дистанційного контролю, 
моніторингу і управління роботоздатністю й експлуатацією ТЗ, що дозволяють підвищити якість 
управління експлуатацією ТЗ за рахунок застосування спеціалізованого обладнання, імовірнісної 
математичної моделі й сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Результати статті можуть бути упроваджені в процесі експлуатації транспортних засобів в 
умовах інтелектуальних транспортних систем. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимального 
інформаційного обміну в процесі дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, 
ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ,РОБОТОЗДАТНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ 
СИСТЕМИ, ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН   

 
ABSTRACT 

Volkov V.P., Mateichyk V.P., Кomov P.B., Gritsuk I.V., Кomov A.P. Features ofthe information 
exchange in the process of remote control of the vehicles operability. Visnyk National Transport University. 
– Kyiv. National Transport University. 2014. – Vol. 29.  

In the article suggest san approach the implementation of the information exchange in the process of 
remote control of vehicles operability and established a system that allows assessing the range of the 
operating conditions of modern transport, to identify and control of vehicles operability in terms of 
intelligent transport systems.  

Object of study is the process exploitation vehicles operating in intelligent transport systems. 
Purpose is development of method sand systems of information exchange in the process of remote 

control of the vehicles operability. 
Method study is analysis of experimentally determined properties of the constituent elements of an 

information exchange system and related software for their use in the process of remote control of the 
vehicles operability. 

Expedient to use modern intelligent transportation systems for estimation of the spectrum of 
contemporary conditions of transport, determining the efficiency of vehicles and the rational management of 
vehicles exploitation in operating conditions is justified. With developed options of information exchange 
identified, summarized the available information and formed the mechanism and system for remote control, 
monitoring and management of vehicles operability that will improve the quality of vehicles operation 
management through the use of specialized equipment, probabilistic mathematical model and modern 
information and telecommunication technologies. 

The results of the article can be incorporated into the operation of vehicles in intelligent transport 
systems. 

Forecast assumptions about the object of study are search for the optimal information exchange in the 
remote serviceability of vehicles. 

KEYWORDS: TECHNICAL OPERATION OF THE VEHICLES, REMOTE CONTROL, 
OPERABILITY, INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS, PROBABILISTIC MODEL, INFORMATION 
EXCHANGE 
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РЕФЕРАТ 
Волков В.П. Особенности информационного обмена в процессе дистанционного управления 

работоспособностью транспортных средств / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов, И.В. Грицук, 
А.П. Комов // Вестник Национального транспортного университета. – К. : НТУ, 2014. – Вып. 29. 

В статье предложен подход к осуществлению информационного обмена в процессе 
дистанционного управления работоспособностью транспортных средств (ТС) и сформирована 
система, позволяющая оценивать спектр современных условий эксплуатации транспорта, определять 
и управлять работоспособностью ТС в условиях интеллектуальных транспортных систем. 

Объект исследования – процесс эксплуатации транспортных средств в условиях 
интеллектуальных транспортных систем. 

Цель работы – разработка методики и системы информационного обмена в процессе 
дистанционного управления работоспособностью транспортных средств. 

Метод исследования – анализ экспериментально определенных свойств составных элементов 
системы информационного обмена и соответствующего программного обеспечения относительно их 
использования в процессе дистанционного управления работоспособностью транспортных средств. 

Обоснована целесообразность использования интеллектуальных транспортных систем для 
оценивания спектра современных условий эксплуатации транспорта, определения работоспособности 
транспортных средств (ТС) и рационального управления эксплуатацией ТС с учетом 
эксплуатационных условий. С учетом разработанного в статье варианта информационного обмена 
определены, обобщены имеющиеся сведения и сформированa система дистанционного контроля, 
мониторинга и управления работоспособностью и эксплуатацией ТС, которая позволяют повысить 
качество управления эксплуатацией ТС в оперативном режиме за счет применения 
специализированного оборудования, вероятностной математической модели и современных 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Результаты статьи могут быть внедрены в процессе эксплуатации транспортных средств в 
условиях интеллектуальных транспортных систем. 

Прогнозные предположения относительно развития объекта исследования – поиск 
оптимального информационного обмена в процессе дистанционного управления работоспособностью 
транспортных средств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ, ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН   
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