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Вступ. У містах з розвиненим спецавтогосподарством існує гостра проблема, пов'язана з 
організацією роботи сміттєвозів [1-4], що дозволяють вивозити тверді побутові відходи, які разом із 
твердими промисловими відходами [5, 6] створюють серйозну проблему довкіллю. Нелегальний злив 

палива несе прямі збитки комунальним службам.  
Виклад матеріалу. Технологія GPS-стеження дозволить в реальному часі здійснювати 

контроль роботи сміттєвоза, а саме здійснювати контроль маршруту, швидкості, і контроль витрати 
палива. Для взаємодії елементів, що беруть участь у дорожньому русі (транспортні засоби, дорожні 
знаки, світлофори, системи контролю і безпеки тощо) використовуються стільникові мережі 3G, 4G, 

LTE, бездротові технології передачі даних такі як: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NB-IoT, різні модулі і 
датчики, наприклад, RFID, GPS / ГЛОНАСС та інші. 

На рис. 1. показано схему приладу для відслідковування сміттєвозів. 

 

Рисунок 1 – Схема приладу для відслідковування сміттєвозів 

 

Важливими компонентами інтелектуальної інформаційної системи є мікроконтроллер, 

GPS модуль, модуль IoT.  

GPS модуль використовується для визначення поточного місцезнаходження сміттєвоза. 

Інформація від модуля GPS надсилається контролеру, який виводить дані про час та 
місцезнаходження на екран, встановлений на сміттєвозі та модулю IoT, який надсилає отримані дані 

до віддаленого серверу для подальшої їхньої обробки. 
Висновки. Запропонований прилад для відслідковування сміттєвозів дозволяє значно 

покращити якість послуг транспортних компаній та має відносно низьку вартість, яка досягається 

його простотою порівняно з доступними на ринку розробками. 
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