
LOGISZTIKAI RENDSZEREK 

ParcelCall intelligens követő rendszer 
az áruszállítás és a logisztika szolgálatában 

A logisztikai láncban mozgó áruk követésére már számos megoldás léte-
zik, ezek azonban az általuk hordozott információt csak a lánc egyes 
pontjain frissítik. A multimodális áruszállítással a szállítási folyamatok 
egyre bonyolultabbakká válnak, azonban a szállíttatók részéről mind na-
gyobb az igény a pontos és naprakész adatokra az áruk hollétéről. Ennek 
az igénynek a kielégítésére fejlesztettek ki megoldást „ParcelCall” néven 
az európai IST projekt keretében. 

Tárgyszavak: árukövetés; nyomon követés; áruszállítás; áruazonosítás; 
passzív egység; aktív egység; rádiós adatátvitel. 

Az árukövetés jövője 
Napjainkra az elosztás nem csupán az áruk A pontból B pontba mozga-

tását jelenti. Komplex folyamattá vált, ami intelligens rendszerek segítségével 
lehetővé teszi a korábbinál gyorsabb, multimodális, a hibákra gyorsan reagáló, 
értéknövelő szolgáltatásokkal és árukövetéssel lebonyolított áruszállítást az 
ellátási láncban. 

Sok nagyvállalat már kifejlesztett olyan megoldásokat, amelyek lehetővé te-
szik az ügyfelek igényeinek maradéktalan kielégítését, hogy a szállítás során a 
megrendelő megfelelő információkhoz juthasson feladott árujával kapcsolatban. 
A kisebb cégek ezt a befektetést képtelenek önmaguk finanszírozni. 

Azonban nem általános még napjainkban sem, hogy a szállíttatók folya-
matos információkat kaphassanak minden egyes küldeményük pillanatnyi föld-
rajzi helyéről, csak konténer- vagy járműszinten jutnak információkhoz. A je-
lenlegi árukövetési megoldások általában az egyes rakodási vagy műveleti 
pontokon végzett áruazonosításkor nyert információkon alapulnak. Csekély 
azon cégek száma, amelyek teljes lefedettséggel rendelkeznek Európa-
szerte. Sokszor alvállalkozók végzik a fuvarozást, akik vagy nem rendelkez-
nek ilyen rendszerrel, vagy az adatok egymás közti cseréje nem engedélye-
zett. 

A ParcelCall-projekt célja egy olyan új, egységes információs és kommuni-
kációs platform kifejlesztése, amely lehetővé teszi az árukövetést különböző 
szállítók és különböző szállítási módok esetén is. Alapvető cél, hogy közös, nyi-
tott (lehetőleg szabványos) közvetítő felület jöjjön létre a különböző rendszer-
elemek között. A jelenleg működő rendszerek adaptálása is kulcskövetelmény. 

 



A ParcelCall-rendszer felépítése 
Az 1. ábrán látható, hogy a ParcelCall-rendszer különböző szerverekből 

és olvasó egységekből áll, amelyekkel az egyes szállítási egységek beazono-
síthatók. Amíg a passzív azonosító egységek a küldemények jelenlétét képe-
sek jelezni (pl. az egyéni azonosító szám alapján), addig az aktív egységek 
további szerepekkel, nagyobb teljesítményű adóval és érzékelőkkel rendel-
keznek. Ez azt jelenti, hogy az aktív egységek képesek figyelmezetést külde-
ni, amennyiben meghatározott környezeti változók megváltoztak, adott értéke-
ket túlléptek. 
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2. ábra A ParcelCall-rendszer felépítése 
 

A rendszer működése során a passzív egység jelét egy olvasó továbbítja 
a mobil egységnek (MLS – mobile logistic server), amely a szállítóeszköz (te-
hergépkocsi, vasúti kocsi), illetve a konténer belsejében található. Így egy mű-
holdas helymeghatározó rendszer (GPS) adatainak segítségével az MLS min-
den pillanatban hozzá tudja rendelni a szállított áruhoz annak földrajzi helyze-
tét. A megfelelő aktív egységek használatával továbbá lehetőség adódik a 
szállítási körülmények nyomon követésére is. 

Nyílt kommunikációs hálózaton keresztül (pl. internet) lehetősége van 
a logisztikai vagy fuvarozó cégeknek egy ún. árukövető szerveren (GTS – 

 



goods tracing server) keresztül ezen adatok lekérdezésére. A fuvaroztatók a 
hálózathoz kapcsolható ún. áruinformációs szerveren (GIS – goods 
information server) keresztül képesek az adatok naprakész és állandó eléré-
sére, de a megfelelő jogosultságok és azonosítás mellett mobil eszközökön is 
elérhetik az adatokat. 

Passzív és aktív egységek 
A jelenleg használt azonosító berendezés passzív, azaz az összes belső 

funkciót, mint az adatátvitel, adattárolás, adatkarbantartás külső energiaforrás 
táplálja, így saját táppal nem rendelkezik. Ezáltal az olvasóegység legfeljebb 
méteres, de inkább néhány centiméteres közelségben kell legyen, hogy in-
dukciós elven kapcsolódni tudjon az egységhez. E korlát ellenére elterjedten 
használt megoldás a viszonylag alacsony költség miatt. Azonban az áruszállí-
tást is beleértve, az áruazonosítás területén még mindig messze a legelterjed-
tebbek a vonalkódos azonosítási rendszerek. A jövőben a passzív technológi-
át használó azonosítási rendszerek szélesebb körű elterjedése várható az 
árak csökkenésével. 

A másik lehetséges megoldás az aktív technológián alapul leginkább a ha-
gyományos rádiós megoldásra hasonlít. A passzív megoldáshoz képest számos 
előnyt nyújt. Ilyenek a nagyobb hatósugár, nagyobb adatátviteli képesség és az 
érzékelők segítségével a környezeti változók érzékelése. A nagyobb intelligenci-
ának ára van: a belső tápegység szükségessége és a teljes megoldás komplexi-
tásának növekedése természetesen költségnövelő tényező. 

Ez az a pont, ahol a ParcelCall-megoldás „intelligens egysége” („thinking 
pad”) belép a képbe. Habár aktív megoldáson alapul, mégis megpróbál meg-
oldást kínálni az olyan hagyományos problémákra mint az energiafogyasztás 
és a magasabb költségek. 

A kifejlesztendő ParcelCall-egységgel szemben támasztott követelmé-
nyek a következők voltak: 

– áruazonosítás: ez a küldemény, csomag, azaz áruegység egyértelmű, a 
többi a rendszerben található egységtől független azonosítását jelenti. 
Ezt a funkciót a passzív rádiófrekvenciás azonosításon alapuló (RFID – 
radio frequency identification) megoldások is képesek nyújtani; 

– környezeti jellemzők mérése: elvileg az intelligens egységek képesek 
bármilyen környezeti változó mérésére, amennyiben a megfelelő jelát-
alakító rendelkezésre áll. A gyakorlatban a ParcelCall projekt során az 
egységeket a gyorsulás, hőmérséklet és dőlés változók érzékelésére 
készítették fel. Továbbá az egységek képesek nyomon követni a saját 
tápegységük energiaszintjének változását is; 

– aktív felhasználói figyelmeztetés: a mobil egységen keresztül állítható 
és azt jelenti, hogy szabadon beállítható, hogy mely paraméterek me-
lyik határértékeinél küldjön az egység figyelmeztető üzenetet; 

 



– átmeneti belső adattárolás: az érzékelőkből érkező adatot az egység 
tárolja és továbbítja a mobil egység felé. Azonban abban az esetben, 
ha ez a kapcsolat valamilyen okból megszakad a mért értékek nem 
vesznek el, hanem a belső tárolóban tárolódnak, és a kapcsolat helyre-
jöttekor továbbítódnak a GTS-hez; 

– nagy hatótávolságú írási és olvasási képesség (10–30 m): a passzív 
egységek legfeljebb 1 méteres vételkörzetével ellentétben ezzel a meg-
oldással jelentősen megnövelhető ez az érték. A körülményektől függően 
a Philips „intelligens egységek” akár 10–30 méteres hatósugarúak is le-
hetnek, ami a legtöbb szállításkor előforduló helyzetnek megfelelő; 

– a felhasználók által igénybe vehető belső tárolóhely: ez az adat lehet 
például rendszám vagy az áruhoz kapcsolódó egyéb információ, ami 
az egység memóriájában tárolható. 

Adatátviteli kialakítás 
A hálózat elsődleges és másodlagos egységekből áll. 
Az MLS-ekhez, mint elsődleges elemekhez továbbítják az intelligens egy-

ségek az adatokat. 
Az MLS-ek szinkronjelet, hálózati azonosítót adnak és rendszeres idő-

közönként jelet a várakozó üzenetekről. Az újonnan a hálózatba lévő egysé-
geket kezelik, kommunikálnak velük és tárolják a beérkező adatokat. 

Az intelligens egységek az MLS-ek által kibocsátott jelet figyelik és csat-
lakoznak a hálózathoz. Adatot továbbítanak, köztük a mért adatokat is. A köz-
tes időkben készenléti állapotba kapcsolnak, így az energiafelhasználás csök-
kenthető. 

Energiaellátás 
Az elsődleges egységnek állandó tápellátásra van szüksége, ami a jármű 

hálózatából megoldható, mivel készen kell hogy álljon az adatok fogadására. 
A másodlagos egységek táplálása elemről történik. Ezek csökkentett fogyasz-
tású készenléti állapotba képesek kapcsolni, így energia takarítható meg. 
Azonban állandóan készen kell álljanak a hálózati szinkronjelek és az MLS-től 
érkező üzenetek fogadására. 

A rádiós adatátvitel és nyomon követés berendezései 
A ParcelCall-projekt során olyan mintaberendezést fejlesztenek ki, 

amellyel vizsgálható az üzleti környezetben üzemelő rendszer. Ezért azonosí-
tó és olvasó egységeket készítettek, amelyeket működés közben vizsgáltak. 
Törekedtek az egységek minél kisebb, ám robusztus kivitelére, azonban to-
vábbi vizsgálatok szükségesek a végleges üzleti megoldás kivitelezéséhez. A 
2. ábrán látható az egyik azonosító és a hozzátartozó olvasó egység. Az 1. 
táblázat ismerteti az egység műszaki jellemzőit. 
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2. ábra A ParcelCall rendszer felépítése 
1. táblázat 

A ParcelCall egység és olvasó műszaki jellemzői 
 
Működési frekvencia: 
Adatátviteli sebesség: 
Hatósugár: 
Adóenergia: 
Adatfogadási érzékenység: 
Moduláció: 
Kommunikációs protokoll: 
Adatátvitel: 
Csatorna-hozzáférés: 
Hálózat felépítése: 
Üzenethossz: 
Max. egységek száma: 
Felhasználható memória: 
Mikrokontroller: 
Beépített érzékelők: 
Tápfeszültség: 
Elem: 
Antenna: 
Olvasó/MLS interfész: 
Tipikus funkcionalitás: 
 
 
 
Befoglaló méretek: 

836,35 MHz 
19,2 kbit/s 
10–30 méter a környezettől függően 
–1,5 dBm (max.) 
–95 dBm 10-4 BER 
OOK 
ZigBee, lásd www.zigbee.com 
félduplex 
CSMA – kódosztásos többszörös hozzáférés 
az olvasóból automatikusan sugárzott jellel 
15 ms 
256 
2 kB (bővíthető) 
8 bit 
gyorsulás, hőmérséklet, dőlés 
3,2 V 
3,6 V AA lítiumcella 
beépített (PCB) 
RS232 soros port 
egyedi rendszámok (ISO 9001 szabvány szerinti) tárolása 
szállító/szállíttató adatai (nevek, címek stb.) 
környezeti értékek (hőmérséklet, gyorsulás stb.) 
figyelmeztető üzenetek küldése határértékek túllépése esetén 

szélesség:    60 mm 
magasság:    20 mm 

hossz:  105 mm 

 

(József T. Attila) 
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