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АВТОМАТИЗОВАНЕ ВОДІННЯ: ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Безпека вантажних перевезень автомобільним транспортом одна з 

наріжних в системі формування та забезпечення безпеки перевезень. Щільність 

транспортних засобів на автошляхах з кожним днем зростає, дорожня 

інфраструктура не справляється з стрімким зростанням трафіку, що призводить 

до збільшення ризиків настання дорожньо-транспортної пригоди. 
Одним із напрямків підвищення безпеки руху, підвищення паливної 

економічності та редукції викидів сполук вуглецю в повітря є використання 
автоматизованих систем водіння, зокрема, платунінг (взвод – з англ., караван, 
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флокування) [1]. Аналогом можна вважати пелетон велосипедистів. По-суті, це 
рух колоною транспортних засобів, але на невеликій відстані один від одного з 
метою зменшення опору повітря. 

Перші випробування системи руху автомобілів на основі взводів були 
здійснені ще в минулому столітті в США. Широко розповсюдження така 
система не набула, проте зараз вона активно впроваджується країнами ЄС та 
Азії. 

Проект SARTRE (Безпечні автомобільні поїзди для навколишнього 
середовища) – це проект, що фінансується Європейською Комісією та вивчає 
впровадження взводів на немодифікованих європейських автомагістралях [2]. 
Проект, розпочатий у вересні 2009 року, і взвод транспортних засобів, як 
передбачено проектом SARTRE, являє собою колону транспортних засобів, у 
якій професійний водій у провідному транспортному засобі очолює лінію 
автомобілів, котрі слідують за ним. Кожен наступний транспортний засіб 
автономно вимірює відстань, швидкість та напрямок руху та пристосовується 
до автомобіля попереду. Опинившись у взводі, водії можуть займатися іншими 
справами, поки взвод рухається до свого пункту призначення. Усі транспортні 
засоби відокремлені і можуть вийти з процесії в будь-який час [3], [4]. 

У січні 2011 року SARTRE провела першу успішну демонстрацію своєї 
технології взводу на полігоні у Швеції. Компанії, які брали участь у SARTRE, 
були Volvo Trucks та Volvo Car Corporation [4]. 

В 2016 році за ініціативою Нідерландів організувано European Truck 
Platooning Challenge [5]. До цього випробування долучилися DAF Trucks, 
Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania AB та Volvo Trucks. 

Платунінг (взвод автомобілів, англ. platooning) – термін, що означає рух 
вантажних автопоїздів по шосе зібраною, монолітною колоною з мінімальною 
дистанцією. 

Після того, як взвод буде активовано, автомобіль, що слідкує за взводом, 
слід за провідним транспортним засобом. Наступний транспортний засіб тепер 
слідує за провідним транспортним засобом автоматично, без втручання його 
водія. Оскільки транспортні засоби здатні спілкуватися один з одним, вони 
можуть регулювати свою швидкість і положення без типової затримки часу 
відгуку водія -людини.  

Транспортні засоби спілкуються в обидві сторони, тому провідний 
транспортний засіб може регулювати свою швидкість або положення на основі 
реакції наступного автомобіля. А оскільки транспортні засоби з'єднані 
бездротовим зв'язком, можна легко піднятися і зійти зі взводу на льоту. Немає 
необхідності припиняти керування автомобілем; підключення до взводу або 
відключення може статися під час руху за допомогою натискання кнопки. 

Технологія автоматизованого водіння (AD) пропонує можливість 
кардинально змінити транспорт. 

Метою технології AD є змусити автомобілі їздити автономно, безпечно та 
комфортно. Оснащення автомобілів та великих вантажних автомобілів цією 
технологією, ймовірно, зменшить кількість нещасних випадків, витрату палива, 
забруднення та затори [1-9]. 

По суті, взвод із двох вантажівок схожий на короткий поїзд, що їде по 
дорозі, а вантажівки їдуть дуже близько один за одним. Відстань між цими 
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вантажівками дійсно може бути надзвичайно невеликою - це створює бажану 
форму заднього ходу. Відстань може становити всього 0,3 секунди, що при 
швидкості 80 км/год становить приблизно 6,7 метрів відстані між 
транспортними засобами. Настільки близьке водіння стало можливим завдяки 
передовій технології автоматизованого водіння (AD) у поєднанні з бездротовим 
зв'язком між транспортним засобом та автомобілем (V2V), що дозволяє 
спілкуватися між собою транспортними засобами. 

Взвод використовує систему Кооперативного адаптивного круїз-
контролю (CACC). Міжнародний рівень автоматизації SAE для дорожніх 
транспортних засобів містить 5 рівнів від автоматизації до повної 
автоматизації, де взвод вантажівок може бути розміщений від 2 до 4 рівнів 
включно 5. Взагалі, технології AD – це роботизовані системи, які «відчувають» 
навколишнє середовище за допомогою комбінації датчиків, таких як лідар 
(виявлення світла та визначення дальності), радар та камери. Датчики також 
можуть компенсувати недоліки один одного та забезпечити надмірність. 
Наприклад, якщо на дорозі дуже туманно, камери практично марні. Однак 
радар і лідар все ще працюють і компенсують брак інформації, наданої 
камерою.  

Для локалізації автоматизований транспортний засіб може 
використовувати глобальні системи позиціонування (GPS) та системи 
інерціальної навігації (INS). Знову ж таки, якщо GPS тимчасово виходить з 
ладу, INS може взяти на себе управління за допомогою акселерометрів 
(датчиків руху) та гіроскопів (датчиків обертання), допомагаючи автомобілю 
орієнтуватися, поки GPS не повернеться в мережу.  

Для бездротового зв'язку був затверджений специфічний стандарт Wi-Fi: 
IEEE 802.11p. Це розширення технології Wi-Fi (802.11), яку ми всі знаємо з 
дому та робочого середовища, але додає підтримку додатків Інтелектуальних 
транспортних систем (ІТС), таких як взвод вантажівок. Стандарт 802.11p 
дозволяє обмінюватися даними між транспортними засобами (V2V) та для 
зв'язку між транспортними засобами та інфраструктурою (V2I) і працює в 
діапазоні частот 5,9 ГГц [8].  

Взвод вантажівок має великий потенціал для зменшення транспортних 
витрат за рахунок зменшення витрати палива за рахунок поліпшення 
аеродинаміки за рахунок зниження опору повітря, усунення необхідності 
уважного водія у другому транспортному засобі та кращого використання 
майна вантажівок за рахунок оптимізації часу їзди та мінімізації часу простою. 

На суспільному рівні безпека водіння підвищується, оскільки зазвичай 
90% всіх аварій спричинені людиною, а технологія взводу запобігає людським 
помилкам, що призводить до меншої кількості нещасних випадків та збитків. 
Зменшуються викиди парникових газів та якості повітря, зменшуються затори.  

Тому впровадження системи автоматизованого водіння позитивно вплине 
на безпеку автомобільних перевезень і тому слід їх впроваджувати в Україні. 
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КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 
ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

 
Безпека перевезень громадським транспортом пасажирів у значній мірі 

залежить від організаційних заходів, проте людських чинник (традиції, існуючі 
моделі поведінки певних соціальних груп, освіта, гендерні особливості тощо) 
часто створює ситуацію, коли цього досягнути дуже важко. Тому без допомоги 
сучасних технічних пристрої не обійтись. 


