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lezárása
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Miskolc

Erdővédelmi rendszer fejlesztése
Bevezetés
Jelen dokumentáció a Északerdő Zrt. és az CreativEnergy Kft. között létrejött ad.16-18/2015
nyilvántartási számú „Erdővédelmi célú referencia rendszer” elnevezésű pilot projekt során
elvégzett fejlesztéseket, eredményeket és a rendszer működtetése során szerzett tapasztalatokat
hivatott összefoglalni.
Célkitűzések, elért eredmények
A projekt célja elsősorban nagy kiterjedésű, nehezen ellenőrizhető, kieső területek védelme
néhány típusú jól meghatározható károkozással szemben, illetve néhány előre definiált esemény
fellépésének detektálása.
A 10 db rádiós szenzorból álló tesztrendszert Miskolc Pereces 106E; 105B; 105D üzemtervi jelű
erdőterületre telepítettük. A lefedett terület kb. 1 km2. A szenzor típusa hangszenzor, amely kézi
motoros fűrész, cross,- quad motor, erős zajbeütés, kopácsolás, beszéd, avaron járkálás, vonszolás
felismerését teszi lehetővé.
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A területen való megjelenésünk előtti időszakból tetemes károkozás jeleit tapasztaltuk. Munkánk
megkezdésével, illetve folytatásával ezek a cselekmények szinte teljes mértékben megszűntek. Ezt
a rendszeres és hathatós járőrözési és közterület védelmi jelenlétnek lehet betudni.
A telepített rendszerünk a kezdeti időben tudott sikeres detektálást végezni károkozásra
vonatkozóan. A rendszeres civil jelenlét csak rőzse és száraz gallyak gyűjtése miatt volt
tapasztalható. Ezek szállítására nagyméretű reklámszatyrokat, műanyagzsákot használtak.
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A megvalósult hálózat felépítése

Kliens eszközök: külső, jelszavas belépésre jogosult felhasználók, internet képes eszközökkel.
A tesztrendszer kiépítésénél arra törekedtünk, hogy nagy érzékenységű mikrofonokkal különböző
hangeffektusokat figyeltünk, szelektáltunk.
Figyelt hangminták:
 járkálás
 emberi beszéd
 hangbeütések (baltacsapás, kopácsolás, lövés)
 autó, quad-, crossmotor zúgás
 láncfűrész hang

CreativEnergy Kft.

4

Pilot projekt

Tesztidőszak lezárása

2016-06-30

A rádiós eszközök különféle egyedi szenzorokkal is bővíthetők az igényeknek és elvárásoknak
megfelelően.
A jelzéseket a rendszer egy általunk üzemeltetett távfelügyeletre küldte, ahol folyamatosan
figyelemmel kísértük a működést.
Az alábbi ábra szemlélteti a jelfeldolgozást:

Megköszönjük az ÉSZAKERDŐ Zrt. támogató közreműködését, különösen a kerületvezető erdész
segítségét. Szakmai stábunk értékes tapasztalatokat szerzett a rendszerünknek az elkövetkező
időben történő „éles” alkalmazásaihoz.

Sedlák Gábor
CreativEnergy Kft.
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