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Інтенсивне збільшення кількості автомобільного транспорту, особливо в містах, бе-

зупинно підвищує актуальність застосування заходів, спрямованих на зниження негативних 

наслідків, які виникають внаслідок автомобілізації. Збільшення завантаження вулично-

дорожньої мережі знижує ефективність використання транспорту в зв’язку із збільшенням 

тривалості руху, кількості зупинок, витрати палива, амортизації і, водночас, підвищує кіль-

кість дорожньо-транспортних пригод, а також сприяє зносу дорожнього покриття і значно 

погіршує екологічну ситуацію. 

Створення системи автоматизованої фіксації порушень правил дорожнього руху є 

одним з найбільш ефективних способів вирішення проблеми аварійності на автошляхах. 

Найчастіше для цього використовуються прилади відеофіксації, які містять радарний при-

стрій для вимірювання швидкості руху транспортного засобу і оптичну фотокамеру для фік-

сації номерного знаку (ідентифікації) транспортного засобу. Проте, вказані прилади мають 

багато істотних недоліків, які ускладнюють, а деколи роблять неможливою ідентифікацію 

автомобіля – порушника правил дорожнього руху, а саме: відсутність можливості розпізна-

вання забруднених державних реєстраційних знаків при поганих погодних умовах (туман, 

дощ, сніг) або навмисно забруднених номерних знаків; відсутність швидкісної передачі ін-

формації в центр управління та контролю, що унеможливлює реагування на правопорушення 

оперативно. Внаслідок вказаних недоліків ймовірність виявлення автомобіля, який порушив 

швидкісний режим, становить менше 50 %. 

Істотне підвищення ймовірності виявлення порушника правил дорожнього руху за-

безпечують автоматизовані системи контролю безпеки на автошляхах, розроблені з викорис-

танням RFID-технології та широкосмугові безконтактні засоби. Покращення якості іденти-

фікації транспортного засобу на автодорогах досягається за рахунок застосування методу ра-

діочастотної ідентифікації (radio frequency identification (RFID)), яка володіє істотними пере-

вагами порівняно з іншими відомими методами безконтактної ідентифікації автомобілів. До 

них належать: активні радіопозначки, розташовані на номерному знаку автомобіля, читають-

ся через бруд, воду, туман, пластмасу і т. д.; радіопозначки, які містять великий обсяг інфор-



мації про транспортний засіб, допускають не тільки зчитування, але й можливість запису 

(перезапису) інформації; практично повна відсутність підробки і руйнування інформації за-

вдяки використанню різних систем шифрування радіопозначки; можливість зчитування ін-

формації зчитувачем на великій відстані (до 50 м) від активної мітки, розташованої на дер-

жавних реєстраційних знаках автомобіля. 

Радіочастотна ідентифікація дає змогу здійснювати автоматичну ідентифікацію об'єк-

ту оперативно, автоматизувати процес збирання та оброблення інформації безконтактним 

способом, а також вести тимчасовий облік подій за участю даного об'єкту. RFID-технологія 

використовується для того, щоб ідентифікувати, простежити, розсортувати і виявити необ-

межену кількість предметів, включаючи документи, транспортні засоби, одяг, контейнери і т. 

д. Крім цього, вона може бути використана для автоматизації виробничих процесів, автома-

тизації систем управління, організації систем контролю доступу та систем безпеки, контролю 

та обліку робочого часу, побудови дисконтних і логістичних систем, захисту товарів та до-

кументів від підробок. Для використання технології радіочастотної ідентифікації необхідно 

наявність трьох основних складових: радіопозначки або RFID-мітки – засобу маркування 

об'єкту, який відстежується; пристрої для зчитування і запису таких радіоміток (зчитувач, рі-

дер (reader) або інтеррогатор); серверне програмне забезпечення, яке розшифровує отриману 

зі зчитувачів інформацію про радіомітки і представляє її у форматі, відповідному для систем 

управління, що утворюють інформаційну інфраструктуру. 

Інформація, отримана від системи відеофіксації та паралельно від системи радіочас-

тотної ідентифікації, оперативно передається в центр управління і заноситься в бази даних 

ДАІ. Оскільки ці системи функціонують в режимі реального часу, можливе проведення порі-

вняльного аналізу даних за одним і тим самим транспортним засобом. В умовах поганої по-

годи і слабкої зчитуваності номерного знаку вступає в дію програмна реалізація алгоритму 

вибору і порівняння найбільш імовірних збігів даних відеофіксації та радіочастотної іденти-

фікації.  
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