
Умен град



Защо?

В борбата със засиления трафик може 
да се включи още един компонент – 
умното паркиране. Един кратък пример: 
ако шофьор търси два пъти на ден 
място за паркиране  в центъра на града 
средно по 10 мин., пресмятайки на го-
дишна база това време е повече от 80 
часа (при 250 – работни дни в годината). 
Над 80 часа работещ двигател отделящ 
въглероден диоксид и вредни емисии 
само за един шофьор. Ако умножим тези 
часове по няколко хиляди автомобила 
ежедневно преминаващи през този 
процес може  да се добие по-ясна пред-
става за положителното влияние, което 
може да окаже едно решение за умно 
паркиране:











Умно паркиране

Намаляване на замърся-
ването на въздуха

Намаляване на закъсненията 
за работа

Спестяване на време  
за придвижване

Спомага за по спокойна 
среда – намаляване  
на изнервените шофьори

Намаляване  
на разходи за гориво

Намаляване броя  
на леки ПТП

2

Mониторинг на местата за паркиране в града

средно
2 × 10 мин. на ден
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2

> 80 ч, в годината
за 1 превозно средство
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Решение

Сензор – с компактни размери и устой-
чив на атмосферните условия и вандали-
зъм. Поставен върху всяко паркомясто 
засича наличието на автомобил над него 
на базата на инфрачервени и магнитни 
датчици.

Комуникационна среда – безжична мрежа 
достъпна за комуникация между сензори-
те и софтуерната система.

Информационна система – точката, 
където се събира и обработва информа-
цията от всички сензори в реално време  
и предоставяща актуална оперативна 
информация. Съхранение на събраните 
данни и възможности за мно жество 
справки и анализи на заетите паркомес-
та по време и локация. Мобилно прило-
жение в помощ на водачите на МПС в 
търсене на удобно паркомясто.

  

Положителен ефект

Намаляване на трафика в централната 
зона на града (или всяка зона където 
се използва).

По-ефективно използване на ограни-
ченото пространство за паркиране.

Удобство за водачите – възможност 
за GPS отвеждане на водача, чрез 
мобилното приложение, до най-удобното 
свободно паркомясто.

Повишаване на ефективността  
на градското планиране.



 

1

3 2

Подпомагане дейността на Център  
за градска мобилност.

СВ 1076 РВ

СА 8604 ТА

РК 4425 РН

СА 2869 КН

СА 5533 РВ
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Устойчивост на конструкциите
Мониторинг на състоянието на сгради, мостове  
и паметници на културата

Защо?

Следенето на състоянието на сгради, 
мостове и паметници на културата 
следва да е регулярно. Установяване-
то на компрометиране на различните 
обекти в следствие на експлоатация 
или природни бедствия може да бъде 
прекалено тромав процес. Използването 
на решение за следене на конструк-
тивните промени на сгради спомага 
строителите и надзорните органи  
да подобрят сигурността и надежд-
ността на сградите. Спомага поддръж-
ката на сградите като идентифицира 
слабости възникнали при експлоатация 
или в следствие на природни бедствия.

Решение

Комбинирането на множество сензори 
(пиезоелектрични, за влажност, вибра-
ции и т.н.), събиращи данни в реално 
време. Изпращане на данните към база 
данни, където последните се обработ-
ват, съхраняват и предоставят основа 
за изграждане на справки и отчети  
в реално време, служещи за анализиране 
на състоянието на сградите.

Положителен ефект

Навременно откриване на структурни 
проблеми по сгради. Навременно  
сигнализиране при промени в състоя-
нието на сградите с цел подготовка  
и извършване на ремонтни и укрепи-
телни дейности (поради експлоатация 
и природни бедствия). Изчисляване на 
щети след природни бедствия (земе-
тресения, наводнения, урагани и т.н.).
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Защо?

Шумът е един от основните проблеми  
в градското ежедневие. Борбата с шума 
е борба за по-здравословна градска среда. 
Използването на подобни решения спо-
мага за идентифицирането на шумоза-
мърсени области и идентифицирането 
на източници на шум. Справянето с този 
проблем чрез конвенционални измерва-
телни средства с участието на човек  
е непосилна задача за големите градове.

Решение

Разполагане на сензори за шум на кон-
кретни места, събирането и обобща-
ването на данните под формата на 
справки, отчети. Дефиниране на шумови 
карти на жилищните райони. Създаване 
на граници за ниво на шума и аларми при 
превишаването им.

Положителен ефект

Повишаване ефективността на борба-
та с шума. Подобряване средата за жи-
веене в градските райони. Информация 
в реално време при отклонения на шума 
от границите възприети за конкретен 
район. Алармиране при неспазване на 
часовете за почивка в жилищни райони.

Шумови карти
Следене на нивата на шум в различните зони на града  
(център, заведения за хранене, барове)
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Следене на електромагнитни полета
Измерване на облъчването от антени  
на мобилни оператори и на маршрутизатори (рутери)

Защо?

Интензивното електромагнитното 
лъчение в градска среда е проблем, 
който може да представлява вреда 
за човешкото здраве. Измерването 
и проследяването на облъчването от 
използваните разнородни видове антени 
е ключов фактор за недопускането на за-
страшаващо здравето облъчване върху 
населението.

Решение

Разполагане на сензори измерващи  
нивото на електромагнитно поле. 
Събиране, обобщаване на информаци-
ята и представянето й под формата 
на справки и отчети. Възможност за 
следене в реално време на промените  
в електромагнитните полета и зада-
ване на граници, при преминаване, на 
които следва да бъдат взети мерки.

Положителен ефект

Повишаване качеството на средата  
на живот в градски условия. Възмож-
ност за бърза реакция при преминаване  
на предва рително дефинираните огра-
ничения. Защита на населението от 
вредно електромагнитно лъчение.

�
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Защо?

Автомобилния трафик представлява  
все по-голям проблем в градска среда.  
Замърсяване на въздуха, завишени нива 
на шума, изгубеното време в задръства-
ния налагат вземането на мерки в посока 
на оптимизирането на трафика.

Решение

Решенията от този тип са сложни, мул-
тикомпонентни платформи изградени 
от: светофарни уредби, сензори сигна-
лизиращи наличие на опашка (най-често 
вкопани или капсулирани на повърхност-
та на асфалта) и/или камери и софт-
уерна платформа. Вградени алгоритми 
преценяват на база наличните от сензо-
рите данни как да бъде приоритизиран 
и/или пренасочен автомобилния трафик.

Положителен ефект

Понижаването на замърсяването от 
изгорелите газове на автомобилите, 
понижаване на шума, който генерира  
големия трафик, спестяване на време-
то за достигане до работното място  
и прибиране на шофьорите.

Следене на трафика
Следене на автомобилния и пешеходния трафик,  
с цел оптимизиране на маршрутите
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Умно осветление
Интелигентно улично осветление, с възможност за адаптиране  
в зависимост от климатичните особености и нивото  
на естествена светлина

Защо?

Разходите на електричество за улич-
ното осветление са сериозно перо  
от бюджета на общината. Въвежда-
нето на технологични решения с цел 
оптимизиране на този разход са винаги 
на дневен ред.

Решение

Разполагане на сензори за следене ниво-
то на естествена и изкуствена свет-
лина, както и на сензори за движение. 
Събиране на данните с цел подобряване 
на осветеността. Регулиране на интен-
зитета на изкуствената светлина на 
базата на трите групи сензори. 

Положителен ефект

Подобряване на осветеността в град-
ски условия, понижаване на разходите  
за електричество, подобряване на енер-
гийната ефективност.



9

Защо?

Вероятно най-големият разход на об-
щински средства е свързан със събира-
нето, извозването и съхраняването  
на отпадъци. Проблеми в тази сфера са: 
• неефективни маршрути за събиране 
на отпадъците;
• препълнени контейнери; 
• липса на информация;
• инфекции и зарази; 
• вредни миризми.  
Въвеждането на технологични решения 
за оптимизиране на процесите и марш-
рутите на ангажираните камиони е от 
първостепенна важност.

Решение

Поставяне на сензори за следена  
на нивото на боклук в контейнерите. 
Поставяне на сензори за проследяване 
на определен тип отпадък до крайната 
точка на преработка и/или съхранение. 
Събиране и обработка на данните  
събрани от сензорите с цел оптими-
зиране на процеса. 

Положителен ефект

Оптимизиране на процесите по събира-
не, извозване и съхранение на отпадъци. 
Намаляване на необходимия, за обслужва-
не на процесите по събиране и извозва-
не, автопарк; намаляване на разходите 
за гориво. Оптимизиране на времето 
необходимо за събиране и извозване  
на отпадъците.

Управление на отпадъците

Следене нивата на боклук в контейнерите и оптимизиране 
на събирането и извозването на боклук

�
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РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.

Като водещ системен инте гратор ние сме установили про цеси и струк-
тури, необхо дими за под държане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип.

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


