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Abstract. A GPS dispatching system for monitoring and managing 
of transport vehicles has been developed. It is reliable, easy to use, 
offers a wide range of features that can be used to optimize financial 
costs. It increases the productivity and efficiency of work, reduces 
fuel costs and eliminates abuses. It is available in different variants 
depending on the investments available. Varied modules can be add-
ed and security, navigation and driver monitoring can be ensured.

Увод
Глобалната система за позициониране (Global Position 

system GPS) е радионавигационна система, предназначена 
за високоточно определяне на координатите на местополо-
жението, съставящите вектора на скоростта и времето на 
обекти, намиращи се във всяка точка на и над повърхност-
та на Земята, до височина 2000 km от морското равнище 
[1]. GPS базирани системи се използват за навигация в 
пътния, морския и въздушния транспорт, както и за опти-
мизация на маршрути. В момента съществува голям брой 
сравнително евтини приемници и приложения за навигация 
в автомобилите. Всеки GPS приемник чрез триангулация 
определя местоположението си, като взема координатите 
от три до четирите спътника. Резултатът се представя под 
формата на географска дължина и ширина. Ако се получава 
сигнал и от четвърти спътник, приемникът може да изчисли 
и надморската височина. Ако приемникът е оборудван с 
дисплей, на който се изобразява карта, позицията на обек-
та се визуализира на него. Ако е в движение, приемникът 
може да изчисли още скоростта и посоката на движение 
и да даде очаквано време на пристигане в определената 
дестинация.

В статията е представена разработена конкретна 
диспечерска GPS система за мониторинг и управление на 
транспортни средства от автопарк, която освен позицио-
нирането на подвижните обекти предлага и множество до-
пълнителни функции.

Елементи на системата
Мултифункционално устройство MC5 (GPS/GSM/ 

GPRS/Immobilizer) се монтира във всяко превозно средство 
от автопарка и се използва за контрол, охрана и логистика. 

Обработва и изпраща информация за местоположението на 
автомобила до диспечерския център (ДЦ) [4,5]. Комуника-
цията между устройството и ДЦ може да се извършва със 
SMS пакети или GPRS канали в зависимост от нуждите на 
потребителя. Чрез включване на датчици към цифровите и 
аналоговите входове на MC5 се наблюдават различни пара-
метри от състоянието на автомобила или товара. При невъз-
можност да се предаде информация към контролния център, 
тя се съхранява в паметта на устройството. Използваните 
GSM модул Fibocom G610 и GPS модул Fibocom GTS-4E са 
последно поколение с ниска консумация на енергия, висо-
ко качество и параметри [4]. Мощен процесор осигурява 
включването на голямо количество периферия – общо 16 
цифрови и аналогови входа и изхода. През серийния интер-
фейс RS232 има възможност за обмен на данни с компютър, 
дисплей, навигация или друга апаратура.

Устройството МС5 притежава уникална система за 
разпознаване на събития от всякакъв вид, способност за 
дистанционно обновяване и настройка с команди от спе-
циализиран софтуер по GPRS канал: смяна на режими и 
интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. 
По този начин чрез подходящи настройки устройството 
само преценява какъв тип връзка да избере и как точно 
да се държи (например при изключен двигател преминава 
в икономичен режим с цел пестене на трафик на данни). 
При излизане извън страната се прилагат специални режи-
ми за избиране на преференциални мрежи. Възможно е и 
буфериране на информацията, която автоматично ще бъде 
изпратена при завръщане в национална мрежа. Протоколи-
те и динамичната промяна на изпращаната информация са 
изработени за минимизиране на трафика на данни.

Всеки основен комплект МС5 включва устройство за 
позициониране, GPS антена, GSM антена, SIM карта, кабе-
лен комплект (фиг. 1). Има вградена батерия, осигуряваща 
действието му продължително време след отстраняване 
на външното захранване. Допълнително могат да бъдат 
монтирани FMS (през UART комуникационен порт), реле, 
навигация, идентификация, звуков сигнал, имобилайзер и 
други. Има вградена система за опознаване, могат да се 
използват безконтактни карти. Вграденият RFID модул дава 
възможност за безконтактна идентификация на всеки водач 
на автомобила или сигнализиране на неоторизиран достъп. 
Захранва се от акумулатора (напрежение 12 V, средна кон-
сумация 50 mA) [4].
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Фиг. 1. GPS устройство MC5 (комплект) и FMS декодер

FMS е електронно устройство, което може да прочете 
данните от бордовия компютър на автомобила, да ги тран-
сформира до стандартен FMS протокол и да ги предаде към 
GPS устройството. FMS налични данни са: скорост, обороти 
на двигателя, общо количество на изразходвано гориво, 
моточасове на двигателя, температура на двигателя, уско-
рение и други.

Към GPS устройството MC5 могат да бъдат включени 
различни видове датчици, отчитащи промени в състояние-
то (обемен, шоков), позицията, движението на МПС, отво-
рена врата на автомобила, паник бутон, температура (до 
шест броя сензори за температура, например в хладилно 
отделение) и други [2,3]. Едно от технологичните решения 
е внедряване на система за контрол на горивото. В един 
тежкотоварен автомобил това може да се реализира по 
три начина. Първият вариант е използването на фабричен 
нивомер. Вторият начин е инсталиране на допълнителен 
нивомер с капацитивна сонда в резервоара (фиг. 2). Това 
е по-скъп вариант, който обаче отчита по-прецизно – капа-
цитивната сонда дава до 1% грешка. Третият начин е чрез 
връзка с бордовия компютър на превозното средство, като 
всички параметри от него могат да бъдат имплантирани в 
програмата. Тези три начина са обединени в разглежда-
ната система в един продукт, като отделно е монтирана 
и сензорна RFID капачка на резервоара. Чрез нея може 
да се наблюдава в реално време текущото й състояние, 
както и къде и кога е била отворена или затворена. Състои 
се от здрав заключващ механизъм и безконтактна RFID 
технология за оторизация. При неоторизиран достъп се 
подава звуков сигнал в кабината на шофьора и се из-
праща аларма към софтуера за мониторинг на системата. 
Внедряването на тази система позволява осъществяването 
на реален контрол и съществено намаляване на кражбите 
на гориво от резервоара на тежкотоварните автомобили. 
Подобна инвестиция се изплаща много бързо във времето, 
особено когато става въпрос за големи автопаркове, ТИР 
композиции и други.

Фиг. 2. Капацитивна сонда за резервоар и сензорна RFID 
капачка резервоар

Специализиран софтуер – инсталиран е на сървър в 
ДЦ и обработва, анализира и визуализира получените дан-

ни от GPS устройствата МС5, монтирани в МПС [4]. Чрез 
него системата показва къде се намират наблюдаваните ав-
томобили в реално време, посока и скорост на движение, 
кои превозни средства се движат и кои са спрели, водачи-
те на МПС. Гарантирани са максимална сигурност и защита 
на данните чрез специфично криптиране и различни нива 
на достъп от страна на потребителите. Получените данни 
се съхраняват от системата и могат да се използват за 
анализ, справки и отчети – системата предлага възможност 
за автоматично изготвяне и експорт към Excel. Софтуерът 
включва следните основни менюта: „Данни“ – въвежда се 
информация за потребители, контролирани МПС и водачи 
(извършва се автоматична идентификация на водача чрез 
RFID карта и се съхранява и анализира пълна информа-
ция за него, включително изминати разстояния/маршрути). 
„Групи“ – предлага опция за визуализация на въведените 
автомобили в различни групи и подгрупи. В зависимост от 
спецификата в дейността на потребителя за всеки автомо-
бил може да се зададе в коя група или подгрупа да участ-
ва. „Дневник“ – предоставя възможност за обобщена или 
конкретна справка за извършени или предстоящи дейности 
за всяко МПС в системата, за определен период от време, 
с информация за датата, вида и стойността; автоматично 
анализира и алармира за предстоящи или просрочени дей-
ности. „Региони“ – предлага опция за въвеждане на регио-
ни от различен тип: полигон, линия и точка. Изчертават се 
върху карти и позволяват на потребителя да следи движе-
нието на обекта в/извън зададените региони. Потребителят 
може да дефинира за всеки регион име, цвят, контур и 
пълнеж (ако е полигон). „Събития“ – предлага опция да 
се асоциира към всеки обект в програмата различен тип 
събитие: превишена скорост, в регион в определен период 
от време, извън регион в определен период от време, съби-
тие от датчик/паник бутон/устройство/цифров вход, рязко 
спиране или ускорение, престой със запален двигател и 
други. Възможно е изпращане/получаване на съобщение 
при наличие на дисплей за двупосочна връзка с обекта. 
Впоследствие програмата отчита и алармира потребителя 
при настъпване на някое от зададените събития.

Освен в реално време системата предлага и въз-
можност за проиграване и графично изобразяване на из-
вършените маршрути от наблюдаваните автомобили. При 
проиграването на маршрутите може да се проследи адрес 
на тръгване и на пристигане; времето на тръгване и на 
пристигане на указания адрес; скоростта на движение и 
други. Системата съхранява и анализира всички данни от 
движението и спирането на превозните средства.

Функции на системата
Диспечерската GPS система за мониторинг и упра-

вление на транспортни средства от автопарк дава възмож-
ност за постоянно наблюдение на работещите единици и 
визуализация на МПС през Google Earth (актуализация на 
всеки 5-20 s) – предоставя се информация за текущо-
то им местоположение, дата, час, скорост и посока на 
движение (фиг. 5). Работният прозорец включва следните 
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елементи: карта, лента за избор на меню, информационна 
лента, лента за текущото състояние, търсене на автомобил 
по регистрационен номер, панел за допълнителна инфор-
мация за избран автомобил, панел за текущото състояние 
(реални дата и час; информация за името на водача на 
МПС; дата и час на тръгване/спиране; адрес на тръгване/
спиране; изминато разстояние и скорост на движение към 
момента на позициониране), име на група, лента за брой 
коли на избраната група, данни за автомобил в група и 
статус, състояние на връзката, бутон за проиграване на 
маршрутите, бутон за изглед на колите, бутон за изход от 
системата, лента за управление на картата, лента за теку-
щия потребител.

Системата предлага следните допълнителни възмож-
ности:

 – очертаване на региони за движение на автомо-
билите;

 – въвеждане на обекти върху картата на България;
 – проследяване на събития от движението на МПС 
(отчитане на градско/извънградско, превишена 
скорост; напускане на определен регион за дви-
жение; навлизане в неразрешен регион за движе-
ние и други);

 
 
 

 – изготвяне на справка за изминат маршрут в ра-
ботно извън работно време, както и за извършени 
престои;

 – изготвяне на цялостни справки за направен 
маршрут и включен в тях разход на гориво, по 
критерии шофьор и/ или автомобил;

 – генериране на пълен отчет за избран минал ден 
за всички автомобили и шофьори с включен в тях 
разход на гориво;

 – проиграване на маршрут за произволно избран 
минал период от време, по критерии шофьор и 

автомобил. В основния екран се появява допълни-
телен прозорец с информация за всички извърше-
ни маршрути на избраната кола за текущата дата. 
Избира се един от тези маршрути и на екрана се 
изобразява панел с информация за водача, час и 
адрес на тръгване и пристигане. Цветът на колата 
върху картата e маркиран, което подсказва допъл-
нително, че е в приложението за проиграване на 
маршрут. След стартиране на проиграването (чрез 
специален бутон) колата върху картата започва 
да се движи и показва откъде е минал шофьорът, 

Фиг. 3. Работен прозорец на диспечерската система
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за да извърши маршрута и текуща информация 
за скорост на движение, дата, час и изминава-
щото разстояние при извършване на маршрута. 
От панела за проиграване може да се активира 
и функцията за графично изобразяване на из-
брания маршрут (чрез бутон „Следа“ – фиг. 4) –  
върху картата се появява графика за посоката на 
движението по време на маршрута. В панела с 
команди за проиграване на маршрут може да се 
променя скоростта на проиграване – използва се 

обикновено при по- дълги маршрути, когато е не-
обходимо повече време за тяхното проследяване.

Една от основните функции на системата е изготвяне 
на справки, които са няколко вида:

• Пътен лист – съдържа информация за избран ав-
томобил и шофьор, като отчита дата, час и адрес 
на тръгване и на спиране, изминати километри 
и разход на гориво в работно време, изминати 
километри и разход на гориво в извън работно 
време.

Фиг. 4. Проиграване на маршрут с функция „Следа“

• Общ пътен лист – детайлна информация за всич-
ки автомобили, въведени в програмата, като отчи-
та шофьор, автомобил и данните от всички пътни 
листове (фиг. 5).

• Обща справка – генерира обобщаваща информа-
ция за всички автомобили и шофьори, като суми-
ра изминатите километри и прогнозния разход на 
гориво за всеки един от тях за определен от по-
требителя период.

• Обща справка за движение по автомобили – 
изобразява детайлна информация за всички МПС, 
въведени в програмата, като отчита начало и край 
на движение, изминато разстояние, време на дви-
жение, време на престой, средна скорост, разходи 
за автомобила, разход на гориво на 100 км, раз-
ход по норма, разлика.

• Обща справка за движение по дни – изобразява 
детайлна информация за избрано от клиента МПС, 
като отчита дата, ден, начало и край на движение, 
изминато разстояние, време на движение, време 
на престой, средна скорост, разходи.

• Справка разход на гориво – визуализира израз-
ходваното количество гориво за определен пери-
од от време в графичен и текстови вариант. Чрез 
нея лесно може да се проследи случай на кражба 
на гориво.

• Справка събития – Справката анализира възник-
нало събитие за определен период от време, за 
избран автомобил и може да бъде изискана от 
потребителя по различни критерии.
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Охрана на автомобилите
Допълнително технологично решение е инсталиране 

на модул за охрана на МПС и товари. Ефективността се 
гарантира и от факта, че е възможно реализиране на ди-
ректен контакт с националната полиция и частни охрани-

телни фирми, готови за незабавна реакция при възникване 
на критична ситуация. Тази организация позволява да се 
достигне в много кратък срок до проблемния автомобил, 
което е решаващо при предотвратяване на кражба.

Модулът за охрана на МПС съдържа три основни еле-
мента:

Фиг. 5. Общ пътен лист

• Устройство за позициониране MC Guard – мон-
тира се в МПС и на всяка секунда определя 
географските му координати с точност на пози-
циониране до 5 m. То е напълно функционално 
съвместимо с устройства MC5.

• Специализирана периферия от сензори към MC 
Guard, която да предотврати неоторизиран дос-
тъп. По таблото и на леснодостъпни места няма 
изведени елементи, които могат да доведат до 
бързото обезвреждане.

• Център за управление и контрол, който получа-
ва и обработва информацията, осъществява не-
прекъсната връзка с ДЦ и визуализира на карта 
автомобилите, типа аларма, данни за автомоби-
ла и собственика. Организира проследяване и 
задържане на автомобилите с включена аларма  
(фиг. 6). Възможностите на модула включват 
автоматична идентификация на водача (без да 
е необходимо обаждане в ДЦ), задействане на 
системата при неоторизиран достъп и/или пре-
местване на автомобила, без двигателят да е 

бил запален, регистриране на опит за кражба 
в реално време, като собственикът може още 
да не знае за отнемането на автомобила, опре-
деляне на точното местоположение, незабавна 
реакция в рамките на 5 до 15 s след началото на 
събитието и задържане на МПС (имобилайзерът 
затруднява нарушителите и осигурява допълни-
телно време за реакция).  

Система за контрол на водача
Диспечерската система предлага възможност за ин-

сталиране на модул за контрол на водача. Чрез него се 
контролира нарушаването на ограниченията на скоростта. 
Той не само индикира за моментната скорост на МПС, но 
и информира кога, къде и с колко са нарушени ограниче-
нията. За целта се използва навигационна подложка, коя-
то разполага с ограниченията на скоростта в рамките на 
пътната инфраструктура. Това позволява да бъде направен 
професионален профил на водача на базата на неговото 
поведение зад волана на служебния автомобил. Ефектът за 
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Фиг. 6. Модул „Охрана на транспортни средства“

фирмите е в няколко аспекта:
 – водачите знаят, че са оценявани обективно (авто-
матично от софтуерна програма) и спазват прави-
лата за движение;

 – фирмите могат да оптимизират разходите за гори-
во и поддръжка на МПС и тези по задължителната 
застраховка „Гражданска отговорност” – стой-
ността на полицата е обвързана с профила на 
водача и поведението му на пътя;

 – наличието на подобен модул регистър спомага и 
глобално за повишаване на пътната безопасност.

Навигация на водача
Допълнителният модул Green Trip има като основ-

на функция изпращане на предварително зададени серии 
маршрути от ДЦ до шофьора на автомобила (навигация 
на водача), спазвайки поредността на зададените марш-
рути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до 
пристигане на местоназначението, оптимизиране на това-
ренето на стоки, подробни справки за извършени марш-
рути и спазване на поредността им. Green Trip ползва база 
данни с адреси за цяла България и Европа и позволява 
двупосочна текстова връзка между ДЦ и шофьора, както 
и възможност за своевременно пренасочване на движе-
нието му. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни 
параметри: стил на шофиране (рязко ускорение/спиране), 
зелени оптимизирани маршрути (как с най-малко изминати 
километри да се покрият максимален брой маршрути, да 
се определи кой автомобил е в района и да се изпрати на 
адреса) и други. Възможна е връзка с навигационната сис-
тема Garmin,  която включва двупосочна текстова връзка 
с шофьора и изпращане на предварително зададен от ДЦ 
маршрут, който се визуализира автоматично в кабината.

Заключение
Диспечерската GPS система за мониторинг и упра-

вление на транспортни средства е незаменима в дейността 
на автомобили със специален режим на движение, спеди-
торски и дистрибуторски фирми, при превоза на специални 
товари, лизингови и rent-a-car фирми и други. Тя е надежд-
на и лесна за ползване и предлага голям спектър от функ-
ции, може да се използва за оптимизиране на финансовите 
разходи. Предлага се в различни варианти в зависимост 
от наличните инвестиции. Чрез нея се повишава ефектив-
ността, намаляват се разходите за гориво и средствата за 
поддръжка на автомобилния парк.
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