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ТЕЛЕМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ У СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Курашкін О. С. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Сільське господарство є однією з найважливіших системоутворюючих галузей 

економіки України. Зі збільшенням чисельності населення і, відповідно, потреби в їжі, 

сільське господарство постійно потребує впровадження новітніх технологій, які дозволять з 

найбільшою ефективністю використовувати можливості аграрних машин. 

Одна з таких технологій - телеметрія. Сутність телеметричних систем, встановлених на 

сільськогосподарській техніці, полягає у її позиціонуванні за допомоги GPS, а також 

збиранні та аналізі даних з усіх встановлених на техніці датчиків для подальшої їх передачі 

на веб-сервер. [2] 

Наприклад, фірмою Claas була розроблена телеметрична система під назвою Telematics. 

Її основне завдання - підвищення продуктивності парку сільськогосподарської техніки за 

рахунок аналізу робочого часу, збору, обліку і документування даних, поліпшення 

планування технічного обслуговування. Тестування даної системи на зернозбиральних 

комбайнах в Німеччині і Великобританії показало, що період збору врожаю може бути 

скорочений на три дні, збільшуючи продуктивність машин на десять відсотків, а коефіцієнт 

використання робочого часу - на сім відсотків. [1] 

На даний момент можна спостерігати, що багато фермерських господарств України 

продовжують використовувати застарілі моделі тракторів і комбайнів, що, відповідно, 

зменшує загальну продуктивність господарства. Так як перехід на більш сучасну і досконалу 

техніку здійснюється повільними темпами, застаріла техніка буде затребувана ще протягом 

тривалого періоду часу, в результаті чого виникає сенс в її модернізації. 

Впровадження телеметричної системи в застарілу техніку може бути здійснено заміною 

її електропроводки і додаванням шини CAN. Шина являє собою локальну мережу, що з'єднує 

всі блоки управління і датчики, наявні в техніці. Завдяки цьому виникне можливість 

підключення до машини бортового комп'ютера, оснащеного GPS приймачем і GSM модулем. 

Такий підхід дасть можливість визначати місце розташування техніки за допомоги технології 

GPS, а також збирати й аналізувати дані з датчиків, відправляючи їх за допомоги мережі 

GSM з певною періодичністю на веб-сервер. Відповідно, дані з сервера можуть бути 

відображені в реальному часі у вигляді таблиць, або графіків. Завдяки цьому виникає 

можливість на відстані контролювати, наприклад: навантаження на двигун, швидкість, 

кількість мотогодин, кількість палива в баку, місце розташування техніки. [1, 2] На основі 

отриманих даних з'являється можливість також контролювати простої і якість роботи; 

отримувати маршрут шляху, пройденого технікою. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що телеметрія є перспективною технологією в 

сучасному сільському господарстві. Її використання дозволяє в повній мірі розкрити 

потенціал сільськогосподарської техніки, оптимізувати її роботу і зменшити витрату ПММ, а 

також звести до мінімуму вплив людського фактору на продуктивність техніки. 
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