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Корисна модель відноситься до галузі спеціальної техніки, зокрема до систем 

індивідуального спостереження за особою із використанням радіоелектронних засобів. 
Системи персонального моніторингу складаються із базової приймальної  станції 

та спеціальних датчиків-радіопередавачів,  які розміщуються на особі, що контролюється. 

Місцезнаходження об'єкту (особи) визначається різноманітними методами, найбільш 

поширеним є визначення амплітуди сигналу від датчика. При віддаленні об'єкту, 

обладнаного спеціальним радіопередавачем,  від базової приймальної станції поступово 

знижується рівень сигналу в точці прийому і при перевищенні відстані R (радіус 

контрольної зони) його рівень стає критичним, спрацьовує пороговий детектор і базова 

станція подає сигнал тривоги. Для  більш точного  визначення положення особи 

застосовують технології GPS, методи визначення положення в мережі стільникового 

зв'язку або тріангуляційні методи. 
Датчик положення найчастіше виконується у вигляді спеціального браслету 

("електронного наручника"), що закріплюється на кінцівці особи, найчастіше на нозі. У 

випадку застосування системи персонального моніторингу для "домашнього арешту" осіб, 

які добровільно погоджуються на застосування моніторингу та за відсутності громадської 

загрози поведінки із їх боку, виникає необхідність реалізації в системі персонального 

моніторингу інтелектуального механізму попередження при вихід за межі контрольованої 

зони або послаблення рівня сигналу радіоконтролю. 

Суть корисної моделі для індивідуального спостереження за особою із 

використанням радіоелектронних засобів  полягає в створенні блоку датчиків положення і 

сигналізації із застосуванням системи контролю та попередження про вихід за межі 

контрольної зони. 

Конструктивно блок датчиків положення і сигналізації для системи персонального 

моніторингу виконаний у вигляді браслету для закріплення на руці або нозі особи, 

переміщення якої контролюється. Складові частини розміщені в єдиному корпусі, який 

також містить гніздо для приєднання зовнішнього джерела живлення/підзарядки та 

з'єднувача інформаційного порту для перевірки роботи пристрою та програмування 

індивідуальних даних особи. Ремінець браслету являє собою пласку стрічку, до складу 

якої входить вмонтована антена передавача та датчик пошкодження браслета. 

Схемотехнічно для реалізації практичної конструкції можуть бути використані існуючі 

рішення та компоненти, які застосовуються в портативних радіостанціях та стільникових 

телефонах. 
Запропонований пристрій має наступні переваги: 

– дозволяє особі,  що контролюється, отримувати попередження про несправність 

блоку датчиків (пошкодження браслету та критичний розряд джерела живлення); 
– дозволяє особі,  що контролюється, отримувати попередження про вихід за межі 

контрольної зони і критичний вихід за межі контрольної зони шляхом вмикання 

відповідних попереджувальних звукових сигналів та вібросигналів;  

– зробити попередження прихованим для оточуючих, що особливо важливо при 

добровільній згоді на "домашній арешт"; 
– при виході об'єкта на критичну відстань за межі контрольної зони здійснювати 

його пошук за звуковими сигналами тривоги, що випромінюються постійно; 



– за рахунок використання  радіопередавача  центрального пульта підвищеної 

потужності робити попередження особі, яка контролюється про знаходження в зоні 

невпевненої передачі сигналів радіоконтролю або в зоні поганої роботи системи GPS. 
 


