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Автоматизовані системи розпізнавання автомобільних номерів мають 

багато різних застосунків у наші дні. Це можуть бути автоматичні фіксатори 
дорожньо-транспортних пригод, котрі можуть викликати поліцію та швидку 
допомогу, системи автоматичного надсилання штрафів, котрі вже використо-
вуються на українських дорогах, системи сплати на платних стоянках тощо. 
Всі ці автоматизовані системи можуть працювати тільки за умови ідентифі-
кації автомобільного номеру [1]. 

Метою доповіді є дослідження існуючих систем автоматичної фіксації 
автомобільних номерів та детальний аналіз архітектурних принципів побудо-
ви та функціонування запропонованої мережі. Особливу уваги приділено од-
ному з найбільш сучасних методів із застосуванням технології машинного 
навчання. Було проведено порівняльну характеристику кожного з методів.  

Згідно результатів дослідження запропонована система розпізнавання 
автономеру оптимально працює за різних умов експлуатації та показує хоро-
ші результати у порівнянні з іншими відомими системами [1, 2]. Загальнови-
знаними характеристиками якості роботи систем розпізнавання автономерів є 
ймовірність правильного розпізнавання всіх символів номерних знаків транс-
портних засобів у визначених рамках зміни кута зйомки автономера, яскра-
вості освітлення та зашумлення вхідних фотозображень. На основі проведе-
ного дослідження можна зробити висновок, що застосування нейромережі 
сегментації та детектування об’єктів Mask R-CNN [2, 3] у комбінації із алго-
ритмом нормалізації пластини автономера дозволяє досягати результатів вір-
ного визначення номера із ймовірністю вище 0,98 у діапазоні кутів зйомки до 
70 градусів. 
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На сьогоднішній день задача розробки системи автономного управління 

для літаків, човнів, вантажних чи легкових автомобілів, складських роботів 
та сільськогосподарської техніки є досить актуальною. Актуальність  таких 
розробок обумовлена багатьма факторами, але в цілому зводиться до недос-
коналості людини. Наприклад, трактористу, на відміну від автопілота, потрі-
бно їсти та спати, що призводить до зупинок та, в наслідок, затримки прибут-
тя вантажу. Також людський фактор може призвести до аварій та пошко-
дження вантажу. Системи автономного управління є досить дорогим за раху-
нок вартості розробки таких систем та вартості апаратних засобів, але подібні 
систем можуть окупитися в довгостроковій перспективі в наслідок зменшен-
ня числа працівників. 

Метою доповіді є дослідження існуючих навігаційних систем для вибо-
ру та застосування у автономних системах управління сільськогосподарської 
техніки. Системи навігації в просторі є важливою складовою будь-яких авто-
пілотів. В залежності від типу задач, які необхідно виконувати, та середови-
ща роботи відрізняються і апаратні засоби які можуть бути використані. Ав-
томобільні системи навігації можуть використовувати системи GPS, а також 
використовувати відеокамери для розрізнення дорожньої розмітки та знаків. 
Вантажні роботи, які працюють в складських приміщеннях, можуть викорис-
товувати системи ехолокації для виміру відстані до перешкод, але робота в 
приміщенні має перешкоди в роботі GPS. Також, сама система GPS моє ве-
лику похибку в визначенні місцезнаходження, яку не можливо виправити без 
додаткової наземної станції. 

Сутність інерціальної навігації полягає у визначенні прискорення об'єк-
та і його кутових швидкостей за допомогою встановлених на об'єкті, що ру-
хається приладів і пристроїв, а за цими даними - розташування цього об'єкта, 
його курсу, швидкості, пройденого шляху та ін., а також у визначенні пара-
метрів, необхідних для стабілізації об'єкта і автоматичного управління його 
рухом. Інерційні навігаційні системи мають у своєму складі датчики лінійно-
го прискорення  і кутової швидкості. 

В доповіді наводиться теоретичні відомості про види систем навігації, їх 
позитивних та негативних сторонах. Детально розглядається інерціальна на-
вігаційна система та результат розробки власної системи навігації для сільсь-
когосподарської техніки. 


