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Előzmények

Az Áramhálózati Kft. területén üzemelő NAF/KÖF alállomások területvédelmi kialakítása nem megfelelő, 
számos téves riasztás és jelentős OPEX költségek jellemzik. 
Az üzemeltető alternatív megoldást keres mely a jelenleg kialakított többsugaras infra sorompók, vagy 
más kombinált megoldások negatív hatásainak kiküszöbölésével hatékony működést tesz lehetővé.

A projekt célja

A projekt célja, egy új technológia azonosítása, amely minimalizálja a téves riasztásokat és 
gazdaságos üzemeltetést garantál az alállomási környezetben. 
Alternatív ellenőrző protokollal rendelkezik a hibás/téves riasztások kiküszöbölésére.



Várható előnyök

• napszaktól és időjárási viszonyoktól független működés

• minimális számú téves jelzés az intelligens képelemzésnek köszönhetően

• távfelügyelet jelentős tehermentesítése, mert a rendszer csak indokolt esetben ad jelzést

• ALARM jelzés esetén az emberi kontroll lehetősége a jelzést kiváltó hőkép ellenőrzésével,    
vagy az ALARM esemény fennállása alatt eltárolt összes kép megtekintésével

• alacsony kommunikációs sávszélesség igény, alacsony adatforgalom

• rugalmasan alakítható, az adott feladathoz optimalizálható rendszer



A minta rendszer kialakítása

A hazai fejlesztésű eszközkészlet kis- és közepes felbontású hőkamerákat alkalmaz, beépített intelligens 
képfeldolgozással ellátva. A telepített minta rendszer a központi egységgel kétféle rádiós csatornán keresztül 
tartja a kapcsolatot:
• az egyik (esemény) csatornán a képelemzéssel kapcsolatos jelzések átvitele történik
• a másik (ellenőrző) csatornán az ALARM eseményhez tartozó, vagy (kérésre) a pillanatnyi hőképek átvitele
történik.

A központi egység háromféle kapcsolatot tart a külvilággal:

• feszültségmentes kontaktust biztosít az ALARM jelzéseknek a már kiépített hagyományos riasztó rendszerbe 
történő bekötéséhez
• SMS üzenetet küld a beállított telefonszámokra az ALARM állapot fellépésének helyéről és egyéb biztonságot 
érintő változásokról
• távoli eléréssel megtekinthetők az ALARM eseménnyel kapcsolatos hőképek, vagy online kapcsolat létesíthető 
tetszőleges kamerával.



Rendszertechnika

Lehetséges kommunikációs módokÁltalános felépítés

Kamera-helyi központ
WiFi : képátvitel, paraméter állítás
WiFi Mesh : képátvitel, jelzésátvitel, paraméter állítás
868MHz : jelzés átvitel
Vezeték : RS485 szigetelt, jelzés és képátvitel

Kamera-távoli központ (15-40 km hatótáv)
LoRa : csak jelzésátvitel (gateway szükséges)
NB : csak jelzésátvitel (gateway szükséges)

Helyi központ-helyi riasztóközpont
Egy,-vagy több kontaktus biztosítása
Soros kommunikáció (pl.: contact ID.)

Helyi központ-távoli központ
GSM/GPRS : mobil internet fix IP-vel
Internet : vezetékes

Helyi központ-egyéni felhasználók vagy zárt csoport
GSM/GPRS : SMS vagy MMS üzenet, e-mail küldés

Távoli 
központ

Egyéni felhasználók 
vagy zárt csoport

(mobil)
Internet

Helyi központ
Helyi riasztó 

központ

Hőkamerák beépített képfeldolgozással



Rendszertechnika

A képfeldolgozás bemutatása

Hőkép, a személy detektálása kb. 
80m távolságban.

A képfeldolgozás után a szenzor 
által „látott” kép.

Két személy detektálása Képfeldolgozás után a detektálás



A minta rendszer telepítési vázlata, Szeged Cserepes sor

Jelmagyarázat:

1,2,3...8: hőszenzorok telepítési pozíciói.
KP: a központi egység elhelyezése
1-4 zóna:a riasztási zónák elhelyezkedése



A Hőkamerákat tartalmazó szenzorok, az alállomás kerítése mentén, a meglévő jelzőrendszer oszlopainak
tetején vannak elhelyezve. A megbízható detektálási távolság tartása érdekében további két telepítési 
hely került kialakításra (3,8). A telepítési pontokhoz ideiglenesen 230VAC tápellátás került kiépítésre a 
megbízó részéről, hogy a meglévő jelzőrendszer működését semmilyen módon ne befolyásoljuk.

Kialakítás:

Hőkamera a tápegységgel

A régi rendszer állványzata

Szünetmentes tápegység

Hőkamera



A telepített rendszer hőképei, 16:12



A kamera képek értelmezése (képcsatorna)

• nincs esemény, a kijelölt kamera online távoli elérése:

a felügyelt terület határa (zöld)
• ALARM esemény:

online állapot az 1. képen az érzékelés pillanata a 2.-3. képen



SMS üzenetek:

1) 1. zóna ALARM

2) 2. zóna ALARM

3) 3. zóna ALARM

4) 4. zóna ALARM

5) Életjel megszűnt

6) Riasztás tiltva

7) Riasztás engedélyezve

868MHz Mesh üzenetek:

1) x kamera ALARM

2) x kamera életjel

3) x kamera táp. tartalék

4) x kamera rezgés

5) x kamera hőmérséklet

6) x kamera mozgás balról

7) x kamera mozgás jobbról

8) x kamera jelenlét érz.

9) x kamera kitakarásjelzés 

A jelzés csatorna üzenetei



Speciális események a rendszer üzemeltetése során

A rendszer helyi viszonyokra történő adaptálása során előfordultak téves jelzések a területen vadászó 
macskák, aljnövényzet szél hatására történő mozgása, a kamerára felakadt műanyag fólia, a védőcsőbe 
bemászó bogarak miatt. A jelenségeket távolról azonosítottuk és korrigáltuk a kamera paramétereit, ezáltal a 
fenti okok gyakorlatilag megszűntek (a műanyag fóliát el kellett távolítani).

08-11, 0:04 08-10, 11:59

Bokor mozgás

08-11, 00:36

08-28, 12:52

Állomási dolgozó a 2. zóna
kamerája előtt,  az 1. zóna
késleltetési idején belül.08-13, 4:37
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Összefoglalás

• NKM Szeged, Cserepes sor 120kV-os NAF/KÖF alállomásának területén kiépített újszerű,
intelligens hő-kamerákat használó, ideiglenes kültéri biztonságtechnikai rendszer tesztelésének
eddigi eredményei rendkívül biztatónak tekinthetők. A próbaüzemet követően a téves jelzések
száma jelentősen csökkent, az emberi mozgás, jelenlét detektálása megbízhatóan működött.

• A több nap kihagyással jelentkező téves jelzéseket kiváltó okok hatásai az eddig felhalmozott
tapasztalatok alapján a jövőben nagy mértékben csökkenthetők a beépített képfeldolgozási
algoritmus továbbfejlesztésével.

• A kameraegység külső kialakításának módosításával elkerülhetők a mászó rovarok, főleg
pókok által jelenleg okozott hamis jelzések fellépése, amit a kamera védőcsőbe való
letelepedésükkel idéztek elő. Jelenleg folyamatban van a kamera szenzor elé beépíthető
speciális Germánium-üveg ablakok beszerzése, ami által a védőcsövek elhagyhatók.

• A hazai fejlesztésű rendszer előnye a szinte korlátlan testre szabhatóság. A tervezett
felhasználáshoz legjobban illeszkedő rendszert tudjuk ajánlani figyelembe véve az eszközök
számát, kommunikációs- és tápellátási igényeket és lehetőségeket. Nagy rendszerek is
kialakíthatók anélkül, hogy a központi felügyeletet túlterhelnék, mivel a feladatok legnagyobb
részét a kamerákba épített képfeldolgozó programok végzik el.


