
Науково-технічний збірник “Вісник Національного транспортного університету” 

221 

УДК 656.13+621.43+681.518 DOI: 10.33744/2308-6645-2021-3-50-221-232 
UDC 656.13+621.43+681.518 

 
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СИСТЕМИ «КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ - ІНФРАСТРУКТУРА» 
 

Симоненко Р.В., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, 
Україна, rsymonenko@insat.org.ua, orcid.org/0000-0002-4269-5707. 

Матейчик В.П., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, 
Україна, wmate@ukr.net, orcid.org/0000-0002-3683-7246. 

Грицук І.В., доктор технічних наук, Херсонська державна морська академія, Херсон, Україна, 
gritsuk_iv@ukr.net, orcid.org/0000-0001-7065-6820. 

Волков В.П., доктор технічних наук, Харківський Національний автомобільно-дорожній 
університет, Харків, Україна, tesa@khadi.kharkov.ua, orcid.org/0000-0003-2202-3441. 

Савостін-Косяк Д.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, 
Україна, daniel_s@ukr.net, orcid.org/0000-0002-8795-5939. 
 

FORMATION OF THE INTEGRATION PLATFORM OF INFORMATION SUPPLY OF THE 
"WHEELED VEHICLES - INFRASTRUCTURE" SYSTEM 

 
Simonenko R.V., PhD in Technical Sciences, National Transport University, Kiev, Ukraine, 

rsymonenko@insat.org.ua, orcid.org/0000-0002-4269-5707. 
Mateichik V.P., Doctor of Technical Sciences, National Transport University, Kiev, Ukraine, 

wmate@ukr.net, orcid.org/0000-0002-3683-7246. 
Gritsuk I.V., Doctor of Technical Sciences, Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine, 

gritsuk_iv@ukr.net, orcid.org/0000-0001-7065-6820. 
Volkov V.P., Doctor of Technical Sciences, Kharkiv National Automobile and Highway University, 

Kharkiv, Ukraine, tesa@khadi.kharkov.ua, orcid.org/0000-0003-2202-3441. 
Savostin-Kosiak D.O., Ph.D in Technical Science, National Transport University, Kyiv, Ukraine, 

daniel_s@ukr.net, orcid.org/0000-0002-8795-5939. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ «КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА - 

ИНФРАСТРУКТУРА» 
 

Симоненко Р.В., кандидат технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 
Украина, rsymonenko@insat.org.ua, orcid.org/0000-0002-4269-5707. 

Матейчик В.П., доктор технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 
Украина, wmate@ukr.net, orcid.org/0000-0002-3683-7246. 

Грицук И.В., доктор технических наук, Херсонская государственная морская академия, Херсон, 
Украина, gritsuk_iv@ukr.net, orcid.org/0000-0001-7065-6820. 

Волков В.П., доктор технических наук, Харьковский Национальный автомобильно-дорожный 
университет, Харьков, Украина, tesa@khadi.kharkov.ua, orcid.org/0000-0003-2202-3441. 

Савостин-Косяк Д.А., кандидат технических наук, Национальный транспортный университет, 
Киев, Украина, daniel_s@ukr.net, orcid.org/0000-0002-8795-5939. 

 
Вступ. Позитивні зміни у складі і структурі світового транспорту на початку XXI ст. 

супроводжуються низкою негативних наслідків, масштаби і значимість яких дають підстави 
оцінювати їх як стратегічні виклики національного, регіонального і, навіть, континентального 
масштабу. До їх числа відносяться: неприйнятний рівень людських втрат; зростання споживання 
невідновлюваних джерел енергії та негативного впливу на навколишнє середовище; постійно 
зростаючі затримки людей і вантажів на всіх видах транспорту, пов'язані як з об'єктивними 
недоліками в частині потужностей транспортної інфраструктури, так і з низьким рівнем логістичного 
управління транспортними потоками [1–3]. Світовою транспортною спільнотою знайдено 
перспективне рішення в створенні сучасних транспортних систем, в яких засоби зв'язку, управління і 
контролю безпосередньо вбудовані в транспортні засоби і об'єкти інфраструктури, а можливості 
управління (прийняття рішень) на основі отриманої в реальному часі інформації, доступні не тільки 
транспортним операторам, але і всім користувачам засобів транспорту. За останні роки 
словосполучення «інтелектуальні транспортні системи» і відповідна абревіатура - «ІTS (Intelligent 
transportation system)» стали невід'ємною частиною стратегічних і програмно-цільових документів 
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розвинених країн світу [1–6].  
Аналіз останніх досліджень. Розвиток телекомунікаційних та інформаційних (телематичних) 

технологій на автомобільному транспорті створює нові можливості для підвищення ефективності 
експлуатації сучасних колісних транспортних засобів (КТЗ) у визначених умовах інфраструктурного 
середовища. Підвищення ефективності експлуатації як існуючих КТЗ, так і нових КТЗ рівнів 
розвитку на основі інтелектуальних телематичних технологій, які інтенсивно розвиваються і 
впроваджуються в транспортно-дорожньому комплексі, є важливою науково-технічною проблемою, 
актуальність якої з кожним роком зростає. У цій предметній області проводять дослідження 
вітчизняні та зарубіжні вчені з вагомими результатами вирішення широкого кола окремих  аспектів 
проблеми [1–11]. 

На сьогодні цілісно відсутні комплексні дослідження системи „КТЗ - Інфраструктура”, які з 
системних позицій дозволили б розробити наукові методи та інженерні методики оцінювання 
експлуатаційної ефективності КТЗ з сучасними енергоустановками за умови інтелектуального 
управління технічним станом та режимами руху в заданих умовах інфраструктурного середовища. 

Постановка задачі. Для визначення і оцінювання показників транспортного засобу в умовах 
експлуатації та інфраструктури доцільно обґрунтувати особливості застосування основних методів, 

що базуються на системному підході і логічній організації вирішення проблеми формування 
системи „КТЗ - Інфраструктура”, які з системних позицій дозволили б розробити наукові методи 
та інженерні методики оцінювання експлуатаційної ефективності КТЗ з сучасними 
енергоустановками за умови інтелектуального управління технічним станом та режимами руху в 
заданих умовах інфраструктурного середовища. 

Дослідження, в рамках вирішення даної проблеми, проводяться в ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» і на кафедрах НТУ, ХНАДУ і ХДМА, де розроблено і досліджено 

складові системи „КТЗ - Інфраструктура”, для чого розроблено відповідне програмне забезпечення 
інтелектуальних програмних комплексів (ІПК) [4] на основі віртуального підприємства з експлуатації 

автомобільного транспорту [4], що забезпечило формування систем моніторингу для отримання 
інформації про окремі ТЗ, дослідження їх діагностичних параметрів і прогнозування технічного стану 
ТЗ [13] в процесі експлуатації в умовах інформаційних можливостей ITS. 

Основний матеріал. Сучасна телематична система «Колісні транспортні засоби - 
Інфраструктура» (КТЗ-І) - система дистанційного моніторингу і управління КТЗ, яка представляє 
собою спеціалізований програмно-апаратний комплекс для управління параметрами технічного стану 
енергоустановки КТЗ, режимами її роботи та трансмісії самого КТЗ, процесами взаємодії КТЗ з 
інфраструктурою доріг та процесами реалізації заданого закону руху КТЗ у відповідних умовах 
інфраструктурного середовища [1–12]. В основі створення системи КТЗ-І покладено принципи 
об'єднання в комплекс, по-перше, всіх необхідних завдань, які сьогодні можуть висуватися до 
подібних систем транспорту, як в частині інфраструктури, так і в частині самих КТЗ (враховуючи 
особливості побудови, оснащення, енергетичної установки тощо), по-друге, об'єднання дій, 
спрямованих на вирішення вказаних завдань [1–12] Застосування і впровадження системи КТЗ-І в 
практику транспорту– це якісно новий рівень управління ефективністю КТЗ в умовах експлуатації.  

Система КТЗ-І - це інформаційний апаратно-програмний комплекс на основі телематичної 
платформи дистанційного моніторингу засобами ІТS у реалізації різних морфологічних структур 
системи, який побудований на технології «клієнт-сервер» із застосуванням Web-технологій. 
Складовими телематичного забезпечення системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» є 
[1–10]: телематичний сервер; загальне і спеціальне ПЗ телематичного сервера і бортового 
обладнання; ГІС телематичного сервера; базове спеціалізоване ПЗ робочого місця диспетчера 
(оператора) тощо. 

Для оцінювання ефективності функціонування системи «КТЗ – Інфраструктура» з урахуванням 
перспективних змін варіантів морфологічних ознак її функціональних елементів розроблена нова 
методологія, яка буде спроможна оцінювати можливі морфологічні структури телематичного 
забезпечення системи та її елементів, формувати оптимальні структури системи та управляти 
окремими характеристиками функціональних елементів для досягнення максимальної 
продуктивності КТЗ при мінімальних питомих витратах енергії та викидах  в заданих умовах 
інфраструктурного середовища. 

Основні функції системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» можна умовно 
розділити на наступні групи: функції моніторингу (безперервне отримання інформації, як від КТЗ так 
і від інфраструктури), функції управління параметрами технічного стану і законом руху КТЗ та 
функції зберігання інформації і взаємодії з зовнішніми інформаційними системами.  

Функції моніторингу за задачами системи КТЗ-І в повному обсязі відповідають вже відомим 
системам моніторингу, розробленим в ХНАДУ, НТУ і ХДМА [1–10]. Серед додаткових задач є наступні: 
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- автоматичне дистанційне визначення навігаційних параметрів КТЗ (основні географічні 
координати, положення, азимут, висота над рівнем моря, контроль поточної швидкості КТЗ, витрати 
енергії та забруднюючих викидів, тощо);  

- автоматичне визначення і проведення безперервного моніторингу параметрів технічного 
стану КТЗ за показами контрольних пристроїв телематичних навігаторів-приймачів, проведення 
ідентифікації технічних характеристик КТЗ та його підсистем;  

- визначення технічного стану КТЗ, просторова ідентифікація режимів руху КТЗ, стан сучасних 
телекомунікаційних технологій для зв’язку з іншими елементами системи, автоматизації управління 
рухом КТЗ, контролю характеристик оператора, контролю параметрів внутрішнього і зовнішнього 
середовища КТЗ; 

- ідентифікація зовнішніх метеорологічних умов, характеристик дороги, склад транспортного 
потоку та його інтенсивності, організації дорожнього руху; 

- оцінка рівня інформаційного забезпечення учасників руху, системи телекомунікації, а також 
наявність телекомунікаційних технологій з учасниками руху тощо. 

Функції управління системи КТЗ-І, крім відомих вже функцій [1-12], передбачає вирішення 
додаткових задач, серед яких є наступні:  

- підвищення ефективності функціонування системи в частині забезпечення основних 
функціональних процесів за рахунок поєднання окремих варіантів усіх морфологічних ознак обох 
функціональних елементів, чим забезпечується формування новітньої морфологічної структури 
телематичного забезпечення досліджуваної системи КТЗ–І; 

- отримання нових структур телематичного забезпечення системи зміною одного з варіантів 
реалізації будь-якої ознаки обох функціональних елементів, чим досягається нове функціонування 
системи КТЗ – І; 

- формування на електронних мапах місцевості відповідних гео-зон для коректування 
переміщення КТЗ;  

- контроль і аналіз технічних і технологічних параметрів стану КТЗ за певні проміжки часу тощо. 
Функції системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» щодо зберігання інформації та 

інтеграції з зовнішніми інформаційними системами [1–12]: 
- зберігання інформації в єдиній базі даних;  
- перетворення інформації в формат, сумісний з користувацькими інформаційними системами; 
- обмін даними з користувацькими інформаційними системами;  
- створення баз даних в форматі користувальницьких архівів. 
Загальний вигляд структурної схеми телематичного забезпечення системи «Колісні транспортні 

засоби - Інфраструктура» показаний на рис.1. 
Фізична архітектура (рис. 1) включає в себе структуру програмного забезпечення, апаратних 

засобів інформаційних і телекомунікаційних технологій, периферійного обладнання. Фізична 
архітектура визначає основні вимоги до функціонування, взаємодії та розміщення елементної бази 
системи КТЗ-І. 

Верхній рівень системи КТЗ-І - інтегруюча платформа. На даному рівні здійснюється 
накопичення вхідних, аналітичних та статистичних даних, виконується обробка даних з метою 
прийняття ефективних рішень з управління підсистемами, підтримується оперативна і ситуаційна 
взаємодія із зовнішніми інформаційними системами. Інтеграційна платформа системи КТЗ-І є 
базовою основою для побудови єдиної інтеграційної платформи. Центральний рівень системи КТЗ-І - 
комплексні та інструментальні підсистеми. Рівень являє собою сукупність комплексних підсистем і 
інструментальних підсистем, інтегрованих в єдину інтеграційну платформу системи. 

До складу фізичної архітектури рівня 1 входять кілька комплексних підсистем КТЗ (рівень КТЗ): 
1. Системи штатних датчиків КТЗ; 
2. Системи додаткових датчиків КТЗ;  
3. Мережі і обладнання КТЗ (штатні і додаткові); 
4. Системи керування технічним станом і режимами руху КТЗ (у відповідності до задач 

функціональної моделі системи КТЗ-І). 
До складу фізичної архітектури рівня 2 входять кілька комплексних підсистем, 

інструментальних підсистем і технічних засобів інфраструктури (рівень інфраструктури). Всі названі 
складові детально показані на рис. 1. Зупинимось на деяких з них. 

Система керування утриманням доріг забезпечує: контроль метеоумов на автомобільних 
дорогах; визначення стану дорожнього полотна; контроль стану складних інженерних споруд (при їх 
наявності); передачу інформації зацікавленим учасникам дорожнього руху, підрозділам і підрядним 
організаціям (за необхідністю); контроль виконання роботи дорожньої технікою і віддалену 
діагностику її обладнання; створення і ведення бази даних тощо. 
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Система керування транспортними потоками забезпечує: автоматичний або автоматизований вибір 
сценаріїв управління рухом КТЗ в залежності від складається дорожньо-транспортної ситуації на 
основі даних, що надходять від підсистеми моніторингу параметрів транспортних потоків; 
автоматизовану розробку сценаріїв управління рухом КТЗ (планів координованого управління); збір 
інформації про характеристики транспортних потоків; підтримка в актуальному стані схеми організації 
дорожнього руху та дислокацій технічних засобів організації дорожнього руху, а також параметрів і 
характеристик їх функціонування; передачу інформації за запитом або з певними регламентами 
взаємодії в інформаційну платформу КТЗ-І; створення і ведення бази даних сценаріїв управління 
рухом КТЗ-І тощо. 

Система безпеки об’єктів транспортної інфраструктури забезпечує контроль за працездатністю 
і безпечним використання вказаних об’єктів транспортної інфраструктури. Контрольно-діагностична 
система забезпечує дистанційну діагностику працездатності обладнання. 

Системи користувацьких послуг і сервісів забезпечують: користувачів сервісами, що 
підвищують якість і зручність, відповідно до призначених для користувача запитами; інформаційне 
забезпечення користувачів системи (платне / безплатне), відповідно до запитів користувачів - 
автоматизоване і автоматичне формування і передачу інформації в єдиному форматі в систему; 
навігаційно-інформаційного забезпечення в системі передачі даних (комунікацій); функціонування 
центру обслуговування телефонних дзвінків і передачу інформації в Інтернет-сайти і засоби масової 
інформації; формування інформації про що складається дорожньо-транспортної ситуації 
(інтерактивні карти, таблиці, графіки, статистична інформація); створення і ведення бази даних; 
внесення усіма користувачами автодороги відповідної плати за проїзд або збір необхідної інформації 
про користувачів і / або їх транспортних засобів з метою забезпечення справляння плати згодом; 
керування транспортними потоками на майданчиках пунктів справляння плати; автоматичну 
класифікацію транспортних засобів та вибір тарифу на основі виробленої класифікації; забезпечення 
проїзду негабаритного транспорту, спецтранспорту; автоматизований контроль роботи операторів 
смуг; процедури збору, обліку, зберігання і інкасування грошових коштів, згідно із діючим 
законодавством України; процедури реєстрації випадків порушень оплати тощо [1-10].  

Комплексні підсистеми ІТС складаються також з ряду інструментальних підсистем і технічних 
засобів інфраструктури, які показані на рис. 1. Призначення і функціонал компонентів виходить з їх 
назв і особливостей. 

В цілому систему КТЗ-І можливо розглядати як комплексну в частині моніторингу і управління 
КТЗ, яка залежить від технічних і організаційних факторів, що потрібно поєднувати у сукупності 
задач (процесів) на різних її рівнях [1-11]: 

- телематичному (моніторинг, аналіз, прогнозування, діагностування співставлення складових), Fi1; 
- аналітичному (перетворення вихідної енергії у механічну; передача механічної енергії до коліс 

КТЗ; перетворення обертального руху коліс в поступальний рух КТЗ; зміна режимів та напрямків руху 
відповідно до заданого закону руху в результаті взаємодії КТЗ із транспортною інфраструктурою), Fi2. 

На рис. 2 показаний запропонований авторами варіант системної взаємодії функціональних 
елементів системи КТЗ-І в залежності від рівнів її реалізації. На основі положень Def Stan 00-60 [2] і 
системних підходів в роботах [1, 29-36] формуємо функціонал системи для забезпечення її 
працездатності, як поєднання складових (у відповідності положень рис. 2): 

• збирання інформації про параметри стану КТЗ і енергоустановки в умовах експлуатації 
(PSKTZ); 

• обробка отриманої інформації про параметри стану КТЗ і енергоустановки в умовах 
експлуатації (OIKTZ); 

• прогнозування на основі отриманої інформації про параметри стану КТЗ і енергоустановки 
в умовах експлуатації (PPKTZ); 

• збирання і розшифровування інформації про рівень автоматизації  КТЗ і енергоустановки, 
ідентифікація КТЗ і операторів в умовах експлуатації (IKTZ); 

• збирання і розшифровування інформації про зовнішні фактори і умови експлуатації КТЗ 
(ZFUEKTZ); 

• діагностування технічного стану і несправностей КТЗ і енергоустановки умовах 
експлуатації (DKTZ); 

• управління параметрами технічного стану КТЗ і енергоустановки в умовах експлуатації 
(тепловий стан тощо) (UPSKTZ); 

• управління режимом роботи трансмісії КТЗ (URTKTZ); 

• управління інтенсивністю зміни процесів перетворення руху коліс і поступального руху 
КТЗ (IPUKTZ); 

• управління заданим законом руху КТЗ (UZRKTZ). 
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Рис. 2 – Системна взаємодія функціональних елементів системи КТЗ-І 

в залежності від рівнів її реалізації 

Figire 2 – System interaction of functional elements of KTZ-I system 

depending on levels of its realization 

 

Всі перераховані складові системи КТЗ-І, в частині забезпечення телематичного 

(інформаційного) підходу (PSKTZ, OIKTZ, PPKTZ, IKTZ, ZFUEKTZ, DKTZ) і в частині забезпечення 

аналітичного підходу (UPSKTZ, URTKTZ, IPUKTZ, UZRKTZ), є складними функціями організації 

процесу експлуатації КТЗ і взаємодії елементів системи КТЗ-І в залежності від рівнів її реалізації і 

морфологічних ознак, а їх сукупність - це деякий функціонал, що характеризує «підтримування» 

(«supportability» - перекладається буквально як «придатність до підтримування (забезпечення)» або 

сукупність властивостей системи, що визначають зручність його експлуатації), тобто придатність 

системи до забезпечення основних процесів експлуатації і управління КТЗ [1-12]: 

 

 S = F (Fi1 (PSKTZ, OIKTZ, PPKTZ, IKTZ, ZFUEKTZ, DKTZ…); 



Науково-технічний збірник “Вісник Національного транспортного університету” 

227 

 Fi2 (UPSKTZ, URTKTZ, IPUKTZ, UZRKTZ…))  (1) 
 
У найпростішому випадку функціонал S може бути виражений «зваженою» алгебраїчною 

сумою величин, що входять в нього, наприклад: 
 
 S = k∑in ∙ F = F (k∑i1 ∙ Fi1; k∑i2 ∙ Fi2) (2) 

 
де: k∑in - вагові коефіцієнти, які виконують роль нормуючих множників, що приводять всі 

величини у відношеннях до одного порядку. 
Чим більше величина S, тим вище рівень придатності системи до забезпечення підтримки у 

виконанні поставлених задач. Аналіз термінів і відповідно понять, складових функціоналу S (1), 
вказує на їх «тимчасовий» характер. Тут абсолютно всі складові - це параметри часу [1-12].  

Результатом і найважливішою особливістю функціоналу S (1) для системи КТЗ-І є те, що крім 
даних, які визначені конструкцією КТЗ і системи їх експлуатації в інфраструктурі автомобільного 
транспорту (АТ), логістичний аналіз технологічних процесів системи забезпечує для АТ весь спектр 
інформації, яка становить основу її існування як практики [1-12]: 

- вимоги до основного і допоміжного обладнання, тобто стаціонарного та мобільного, 
необхідного для експлуатації та управління КТЗ (обладнання спеціальне, універсальне, транспортне, 
контрольно-вимірювальне, діагностичне, інструмент і ПЗ); 

- вимоги до інфраструктури системи експлуатації та управління КТЗ, що включає будівлі, 
споруди, системи енергопостачання тощо; 

- вимоги до розподілу експлуатаційних і керуючих робіт на організаційних рівнях (наприклад, 
роботи, що виконуються силами ІТП, силами спеціалізованих ремонтних підприємств або заводів-
виготовлювачів тощо); 

- вимоги до кількісного та якісного складу персоналу і його кваліфікації на всіх організаційних рівнях; 
- вимоги до підготовки персоналу і засобів їх навчання; 
- вимоги, ресурси і процедури, пов'язані зі зберіганням і транспортуванням КТЗ, допоміжного 

обладнання, в тому числі, вимоги до умов зовнішнього середовища і умов експлуатації, в яких 
планується зберігати, експлуатувати і управляти КТЗ, особливості роботи з небезпечними 
матеріалами, умови короткострокового і довгострокового зберігання обладнання й матеріалів тощо. 

У відповідність з чим, виникає актуальне завдання автомобільного транспорту як транспортної 
науки за рішенням традиційних практичних для неї завдань на новому рівні, обумовленому вимогами 
логістичного аналізу, які є невід'ємною частиною (формалізованої технологією описаної методології) 
сучасних телематичних технологій [1-12]. Основним тут є формування в системі КТЗ-І абсолютно 
нового параметра - придатності КТЗ до підтримки (S), яка становить безальтернативну науково-
практичну основу ефективної інтеграції (тобто придатність системи до забезпечення основних 
процесів експлуатації і управління КТЗ) в сучасні телекомунікаційні і телематичні структури і 
процеси забезпечення ефективності експлуатації КТЗ [1-12]. В структурі системи КТЗ-І необхідне 
формування складових параметра S, а також способів і засобів його розвитку і оцінки в структурі 
сучасних ITS [1-12]. Найбільш дієвим і звичним для забезпечення ефективності експлуатації КТЗ 
способом створення оперативних нормативів є формування інформаційної системи моніторингу 
експлуатаційної ефективності КТЗ [1-12]. 

Висновок. Виконано формування інтеграційної платформи інформаційного забезпечення 
системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» (КТЗ-І) засобами ІTS. В основу системи 
покладені функції моніторингу, управління параметрами технічного стану і законом руху КТЗ та 
функції зберігання інформації і взаємодії з зовнішніми інформаційними системами. Розроблений і 
представлений загальний вигляд структурної схеми телематичного забезпечення системи КТЗ-І, 
фізична архітектура якої включає в себе структуру програмного забезпечення, апаратних засобів 
інформаційних і телекомунікаційних технологій, периферійного обладнання. Визначені основні 
вимоги до функціонування, взаємодії та розміщення елементної бази системи КТЗ-І у складі фізичної 
архітектури. Показаний варіант системної взаємодії функціональних елементів системи КТЗ-І в 
залежності від рівнів її реалізації, а також сформовано функціонал системи для забезпечення її 
працездатності, як поєднання основних складових. Результатом і найважливішою особливістю 
функціоналу для системи КТЗ-І є те, що крім даних, які визначені конструкцією КТЗ і системи їх 
експлуатації в інфраструктурі автомобільного транспорту, логістичний аналіз технологічних процесів 
системи забезпечує для автомобільного транспорту весь спектр інформації, яка становить основу її 
існування як практики. Обґрунтовано, що найбільш дієвим і звичним для забезпечення ефективності 
експлуатації КТЗ способом створення оперативних нормативів є формування інформаційної системи 
моніторингу експлуатаційної ефективності КТЗ. 
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РЕФЕРАТ 

Симоненко Р.В. Формування інтеграційної платформи інформаційного забезпечення системи 

«Колісні транспортні засоби – Інфраструктура» / Р.В. Симоненко, В.П. Матейчик, І.В. Грицук, 

В.П. Волков, Д.О. Савостін-Косяк // Вісник Національного транспортного університету. Серія 

«Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2021. – Вип. 3 (50). 

В статті розглянуті особливості формування інтеграційної платформи інформаційного 

забезпечення системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» засобами ІTS на основі 

покладених функцій моніторингу, управління параметрами технічного стану і законом руху КТЗ та 

функції зберігання інформації і взаємодії з зовнішніми інформаційними системами. 

Об'єкт дослідження – вплив умов експлуатації і засобів ІTS на формування інтеграційної 

платформи інформаційного забезпечення системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура». 

Мета роботи – аналіз і урахування особливостей застосування умов експлуатації і засобів ІTS 

при формуванні інтеграційної платформи інформаційного забезпечення системи «Колісні 

транспортні засоби - Інфраструктура». 

Метод дослідження – системний аналіз і логічна організація вирішення проблеми формування 

інтеграційної платформи інформаційного забезпечення системи «Колісні транспортні засоби - 

Інфраструктура» засобами ІTS в умовах експлуатації. 

В основу системи покладені функції моніторингу, управління параметрами технічного стану і 

законом руху КТЗ та функції зберігання інформації і взаємодії з зовнішніми інформаційними 

системами. Розроблений і представлений загальний вигляд структурної схеми телематичного 

забезпечення системи КТЗ-І, фізична архітектура якої включає в себе структуру програмного 

забезпечення, апаратних засобів інформаційних і телекомунікаційних технологій, периферійного 

обладнання. Визначені основні вимоги до функціонування, взаємодії та розміщення елементної бази 

системи КТЗ-І у складі фізичної архітектури. Показаний варіант системної взаємодії функціональних 

елементів системи КТЗ-І в залежності від рівнів її реалізації, а також сформовано функціонал системи 

для забезпечення її працездатності, як поєднання основних складових. Результатом і найважливішою 

особливістю функціоналу для системи КТЗ-І є те, що крім даних, які визначені конструкцією КТЗ і 

системи їх експлуатації в інфраструктурі автомобільного транспорту, логістичний аналіз 
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технологічних процесів системи забезпечує для автомобільного транспорту весь спектр інформації, 

яка становить основу її існування як практики. 

Результати статті можуть бути впроваджені у процес проектування інтеграційної платформи 

інформаційного забезпечення системи «Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» засобами ІTS. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук найбільш ефективних 

способів забезпечення формування інтеграційної платформи інформаційного забезпечення системи 

«Колісні транспортні засоби - Інфраструктура» (КТЗ-І) засобами ІTS в умовах експлуатації. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНТЕГРАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТРАНСПОРТНА 

СИСТЕМА, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КОЛІСНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, 

ІНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕМАТИКА, ФІЗИЧНА АРХІТЕКТУРА, ФУНКЦІОНАЛ. 

 

ABSTRACT 

Simonenko R.V., Mateichyk V.P., Gritsuk I.V., Volkov V.P. Savostin-Kosiak D.O. Formation of the 

integration platform of information supply of the "Wheeled vehicles – Infrastructure" system. Visnyk of 

National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: 

National Transport University, 2021. – Issue 3 (50). 

The article considers the peculiarities of the formation of the integration platform of information 

support of the system "Wheeled vehicles - Infrastructure" by ITS on the basis of monitoring functions, 

management of technical parameters and the law of movement of vehicles and functions of information 

storage and interaction with external information systems. 

Object of the study - the impact of operating conditions and ITS on the formation of an integration 

platform for information support system "Wheeled Vehicles - Infrastructure". 

Purpose of the study - is to analyze and take into account the peculiarities of the application of 

operating conditions and ITS tools in the formation of the integration platform of information support of the 

system "Wheeled vehicles - Infrastructure". 

Method of the study - system analysis and logical organization of the solution of the problem of 

formation of the integration platform of information support of the system "Wheeled vehicles - 

Infrastructure" by means of ITS in the conditions of operation. 

The system is based on the functions of monitoring, management of parameters of the technical 

condition and the law of motion of the vehicle and the functions of information storage and interaction with 

external information systems. The general view of the structural scheme of telematic support of the KTZ-I 

system is developed and presented, the physical architecture of which includes the structure of software, 

hardware of information and telecommunication technologies, peripheral equipment. The basic requirements 

to functioning, interaction and placement of element base of KTZ-I system as a part of physical architecture 

are defined. The variant of system interaction of functional elements of the KTZ-I system depending on 

levels of its realization is shown, and also the functionality of system for maintenance of its working capacity 

as a combination of the basic components is formed. The result and the most important feature of the 

functionality for the KTZ-I system is that in addition to the data defined by the design of the KTZ and the 

system of their operation in road transport infrastructure, logistic analysis of technological processes 

provides a full range of information for road transport. 

The results of the article can be incorporated in the process of designing an integration platform for 

information support of the system "Wheeled Vehicles - Infrastructure" by ITS.  

Predictive assumptions about the development of the object of study - the search for the most 

effective ways to ensure the formation of an integration platform for information support of the system 

"Wheeled Vehicles - Infrastructure" (KTZ-I) by means of ITS in operation. 

KEYWORDS: INTEGRATION PLATFORM, INTELLECTUAL TRANSPORT SYSTEM, 

INFORMATION SUPPORT, WHEEL VEHICLE, INFRASTRUCTURE, TELEMATICS, PHYSICAL 

ARCHITECTURE, FUNCTIONAL. 

 

РЕФЕРАТ 

Симоненко Р.В. Формирование интеграционной платформы информационного обеспечения 

системы «Колесные транспортные средства – Инфраструктура» / Р.В. Симоненко, В.П. Матейчик, И.В. 

Грицук, В.П. Волков, Д.А. Савостин-Косяк // Вестник Национального транспортного университета. 

Серия «Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 2021. – Вып. 3 (50). 

В статье рассмотрены особенности формирования интеграционной платформы 

информационного обеспечения системы «Колесные транспортные средства – Инфраструктура» 

средствами ITS на основе возложенных функций мониторинга, управления параметрами 
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технического состояния и законом движения КТС и функции хранения информации и 

взаимодействия с внешними информационными системами. 

Объект исследования – влияние условий эксплуатации и средств ITS на формирование 

интеграционной платформы информационного обеспечения системы «Колесные транспортные 

средства - Инфраструктура». 

Цель работы – анализ и учета особенностей применения условий эксплуатации и средств ITS 

при формировании интеграционной платформы информационного обеспечения системы «Колесные 

транспортные средства - Инфраструктура». 

Метод исследования – системный анализ и логическая организация решения проблемы 

формирования интеграционной платформы информационного обеспечения системы «Колесные 

транспортные средства – Инфраструктура» средствами ITS в условиях эксплуатации. 

В основу системы положены функции мониторинга, управления параметрами технического 

состояния и законом движения КТС и функции хранения информации и взаимодействия с внешними 

информационными системами. Разработан и представлен общий вид структурной схемы 

телематического обеспечения системы КТС-И, физическая архитектура которой включает в себя 

структуру программного обеспечения, аппаратных средств информационных и 

телекоммуникационных технологий, периферийного оборудования. Определены основные 

требования к функционированию, взаимодействия и размещения элементной базы системы КТС-И в 

составе физической архитектуры. Показан вариант системного взаимодействия функциональных 

элементов системы КТС-И в зависимости от уровней реализации, а также сформирован функционал 

системы для обеспечения ее работоспособности, как сочетание основных составляющих. Результатом 

и важнейшей особенностью функционала для системы КТС-И то, что кроме данных, которые 

определены конструкцией КТС и системы их эксплуатации в инфраструктуре автомобильного 

транспорта, логистический анализ процессов системы обеспечивает для автомобильного транспорта 

весь спектр информации, составляющей основу ее существования как практики. 

Результаты статьи могут быть внедрены в процесс проектирования интеграционной 

платформы информационного обеспечения системы «Колесные транспортные средства – 

Инфраструктура» средствами STS. 

Прогнозные предположения по развитию объекта исследования - поиск наиболее эффективных 

способов обеспечения формирования интеграционной платформы информационного обеспечения 

системы «Колесные транспортные средства - Инфраструктура» (КТЗ-И) средствами STS в условиях 

эксплуатации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОЛЕСНОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕМАТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ 

АРХИТЕКТУРА, ФУНКЦИОНАЛ. 
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