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АНОТАЦІЯ

   Об’єкт дослідження –диспетчерування пасажирського транспорту,
система міської телекомунікаційної мережі.
   Мета роботи – теоретичне вивчення особливостей транспортної
системи диспетчерування та оцінка якості телекомунікації в транспортній
мережі м. Кременчук, виявлення конкурентоспроможної альтернативи
існуючої GPS та розробкаі впровадження ідей спрямованих на
удосконалення шляхів покращення якості транспортної диспетчеризації.
   Основними задачами роботи є:
1) Оцінка ефективності диспетчерування транспорту;
2) Встановлення пріоритетних видів телекомунікації;
3) Аналіз MESH технології;
4) Формування  нових технічних рішень, щодо підвищення ефективності
роботи пасажирського транспорту за допомогою телекомунікаційних систем.
   Актуальність роботи: з огляду на велику роль диспетчеризації на
міському пасажирському транспорті, де обов’язковим елементом є певнийвид 
визначення положення автобусу у реальному масштабі часу та передача
цієї інформації диспетчерським і контролюючим органам.
   Один з напрямків вирішення проблеми – дослідження можливих нових
інформаційних технологій зв’язку, обрання пріоритетних видів
телекомунікації на пасажирському транспорті, на основі котрих можливо
розробити проект удосконалення ефективності пасажирських перевезень.
   У магістерській роботі проведено аналіз міської маршрутної мережі.
Проведено дослідження використання MEHS-технології практичним
методом. Використовуючи дану систему надана можливість сформулювати
нові технічні рішення оптимізації маршрутної мережі міста з використанням
зібраної інформації, та проводити розрахунки оптимальної ММПТ. Піднято
рівень обслуговування пасажирів, та задоволення їх потреб не лише у
транспортних послугах и соціально-побутових. Розроблено технологічну
карту розташування Metropolitan Area Network (MAN). Розроблені заходи
щодо раціональної організації пасажирських перевезень м. Кременчук.
   Ключові слова: ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, МАРШРУТНА МЕРЕЖА,
GPS, МАТРИЦЯ, система MESH, MAN, LAN,ASIC, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ, 
РАДІОЧАСТОТИ, ПРОТОКОЛ, РАДІОІНТЕРФЕЙС,ІНФОРМАЦІЙНІ ВУЗЛИ.
   PASSENGER TRANSPORTATION, ROUTER NETWORK, GPS,
MATRIX, MESH, MAN, LAN, ASIC, TELECOMMUNICATION, RADIO
COMPONENTS, PROTOCOL, RADIO INTERFERENCE, INFORMATION
HOOKS


