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  הצעת נושא לפרויקט גמר בתכנית מב"ט

 פרטי התלמיד/ה  .1
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 פרטי הפרויקט  .2

 
 נושא הפרויקט

 
הפרויקט םש  

 FireCam מערכת קהילתית להתרעה מפני שריפות
 

  

  (חובה) תיאור המצב הקיים .3

 באזוריםשריפות יער הפכו בשנים האחרונות לאירועים שכיחים במדינות רבות. הבעיה חמורה במיוחד 

במצב זה השריפות מאיימות גם על בהם יישובים עירוניים וכפריים נמצאים בסמיכות גדולה ליער שכן 

 היישובים עצמם. 

מדגימים עד כמה גדול היקף הבעיה: כתוצאה מתנאי מזג אוויר של יובש  2016השריפות של קיץ  יאירוע

ימים בנובמבר  5-קיצוני ורוחות עזות השתוללו שריפות ענק באזורים שונים ברחבי הארץ .בתקופה של כ

שריפות במוקדים שונים. חלק מהשריפות חדרו לליבם של יישובים  1700התמודדה המדינה עם כ  2016

 דירות.  1900דונם וגרמו לפינוין של כ  41וגרמו לפינויים. השריפות כילו שטח של כ 
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  (חובה) סקירת מוצרים דומים .4

שמייצגים תפיסות מוצרים  3הפתרונות המוצעים כיום לבעיית שריפות היער הם מגוונים. במסמך זה נציג 

 שונות לפתרון: 

  

יער ומנטרות אזורי  אזורימערכות צילום מרכזיות: מערכות של מצלמות המותקנות בגובה בתוך  .1

 ADELIEיער נרחבים. דוגמא: מערכת  

http://www.paratronic.info/uk/contenus/actualite.php?IDL=6&IDA=34  

  

 
  

  

 SHERATOLבאמצעות מצלמות תרמיות מרכזיות. דוגמא: מערכת  מערכות זיהוי שריפות  .2

http://www.sheratol.co.il/?CategoryID=172  

  

  

 
  

 

  

מערכות ניטור מבוססות מזל"טים: מערכות אלו מבוססות על צי של מזל"טים העוקבים מהאוויר  .3

 התפתחות אירועי שריפה .בצורה רציפה אחרי אזורי יער נרחבים ובמקרה הצורך אף עוקבים אחרי 

  UASדוגמא: 
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       . )רשות( צירוף טבלה סקירת מוצרים דומים ב.

  
 הפתרו ן  טכנולוגית חישה  עיבוד נתונים  עלות התקנה/תחזוקה  הערות: 

 360 -כיסוי רציף
 דקות  2מעלות כל 

צילום  מרכזי  גבוהה מאוד/גבוהה 
מנקודה 

 גבוהה 

 Adelie 

 Sheratol  חישה תרמית  מרכזי  גבוהה מאוד/גבוהה   

ניתן  -כיסוי גמיש
להוסיף כלי טיס על 

 פי צורך 

 UAS  צילום אווירי  מרכזי  גבוהה/גבוהה מאוד 

  

  

  (חובה(תיאור הבעיות במצב הקיים  .5

שהן כל הפתרונות הקיימים מתבססים על מערכות חישה מרכזיות ועל כן מדובר במערכות מתוחכמות 

ההתקנה שלהן והן התחזוקה שלהן יקרות מאוד .הפתרונות הנ"ל מוצעים לרוב על ידי גורמים ממשלתיים 

 כחלק מתפיסת פתרון ארצית שתלויה בהקצאת תקציבים ולא פעם גם במכשולים ביורוקרטיים . 

ולעיתים )הבעיה העיקרית במצב זה היא שקבועי הזמנים הנדרשים לגיוס התקציבים ולתהליך הבירוקרטי 

ברמה הארצית הם גדולים ואינם נותנים פתרונות זמינים ליישובים שבהם הבעיה עכשווית  (הפוליטי

 והסכנה היא יומיומית. 

 

 (חובה)תיאור הרעיון הכללי לפתרון הבעיה  .6

Firecam   של מצלמות פשוטות  מבוזרתהיא מערכת קהילתית להתרעה מפני שריפות. המערכת כוללת מערכת

עלות יכולת ניתוח תמונה וזיהוי שריפה ומרכז עיבוד מידע וניתוח גיאוגרפי שמחובר לגורמי הכיבוי וזולות ב

 וההצלה. 

המערכת משתמשת בבתי התושבים כבסיס למערכות החישה והזיהוי ובתקשורת שבבתי התושבים כאמצעי 

 של המערכת.  Server)) התקשורת בין מערכות החישה הנ"ל ומרכז עיבוד המידע

 עקרונות פעולת המערכת: 

  בתי התושבים כבסיס למערכות חישה וזיהוי 

  הקהילה מעורבת ופעילה 

  (ע"ס סימולציה)מיקום מתאים לנקודות חישה  –וליער  תלוואדיוהבתים צופים  

  מאפשרים חיבור קבוע של החיישנים לחשמל ולאינטרנט 

   מערכות פשוטות וזולות מאפשרות פריסה רחבה 

  רכיבים בייצור המוני מאפשרת הרכבת מערכת זולההתבססות על (Raspberry Pi, NOIR pi  

  (cameras     

 אלגוריתמים לומדים (ML ) מפשטים פיתוח אלגוריתמים מסובכים לזיהוי עשן ואש 

  אינטגרציה לתוך מערכות הכיבוי הקיימות 
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ת על רכיבים זולים. המערכת היתרון ברעיון המוצע הוא שמערכות החישה והתקשורת מבוזרות ומתבססו

בנויה כך שהן רכישתה, התקנתה ותחזוקתה יבוצעו על ידי תושבי היישוב שבו היא תותקן. ההתקנה 

 והתחזוקה על ידי התושבים גם תגדיל את מעורבות האוכלוסייה בשמירה על היישוב מפני שריפות יער. 

 תה היא מייצרת.       החדשנות בפתרון הוא בביזור המערכת ובמעורבות הקהילתית או

 

 תרשים מערכת: 

  
 תפיסת ההפעלה: 
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 בתרשים: 

 מצלמות לחישה רציפה באמצעות מערכת חישה מבוזרת על בתי התושבים בהיקף היישוב  .1

 תוכנה מקומית לזיהוי עשן ואש באמצעות אלגוריתמים לראייה ממוחשבת  .2

 עיבוד מרכזי לזיהוי מיקום השריפה ולאבטחת כיסוי טופוגרפי   .3

 תקשורת רציפה של גורמי הכיבוי השונים עם מערכת העיבוד המרכזית  .4

     

 )חובה( תיאור הרקע המדעי והטכנולוגי עליהם מושתת הרעיון המוצע בפרויקט  .7

  

  פריסת מערכות החישה על בתי התושבים: -מחקר מקדים

הרעיון המוצע מתבסס על תוצאות מחקר מקדים שמראה שמספר נקודות התצפית הנדרש כדי "לכסות 

ראו )"בתצפית יישוב כמו קריית טבעון אינו גדול וכי קיימות נקודות תצפית מתאימות על בתי התושבים 

ת והראה כי . הניתוח התבצע ב"מרכז לחקר העיר והאזור" בטכניון בעזרתו של ד"ר עידן פור(מפה מצורפת

 ת טבעון. ימצלמות כדי לספק כיסוי מלא לקרי 40 -יספיקו כ

 
  

 הנחות הסימולציה: 

 מעלות  65גזרת כיסוי אופקית  .1

 מיקום המצלמה בגובה הבניין  .2

 ללא הסתרים של עצים  .3
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  :MLזיהוי שריפה באמצעות אלגוריתמים של  -מחקר מקדים

קיימות בזיהוי שריפה הניב תוצאות חלקיות ויהיה עלינו  MLתוצאות ניסוי מקדים הפעלת מערכות 

 להשלים ניסוי זה כחלק מהוכחת ההיתכנות לפרויקט בשלביו הראשונים. 

  

  
 , גישות ותיאוריות נוספות בתחום (לא מקורות מידע פופולאריים)סקירת ספרות מדעית ראשונית  .8

  )חובה( 

 צילום חום 

 : קרינת גוף שחור
של גוף הבולע באופן מושלם את כל הקרינה  (שלא קיים במציאות)שחור הוא מושג אידאלי בפיזיקה גוף 

צמתו תלויים אך ורק בטמפרטורה של והמוארת עליו. למרות זאת הגוף עדיין פולט קרינה, אורך הגל וע

הגוף .למרות שזהו מושג תאורטי יש לכך השלכות עצומות על הפרויקט. הדבר אומר שבאמצעות סריקת 

 ורכי הגל שפולט גוף ועצמתם ניתן ללמוד על הטמפרטורות שלו זאת מבלי להיות קרוב לגוף בהכרח .א

מיקרון .לכן כיוון  12אורך גל של כ  LWI (infrared wave Long)לדוגמה בני אדם "קורנים" בטווח ה

של השרפה  הוא החום (עוד לפני שהשרפה מתפתחת)שההבדל הגדול ביותר בין השרפה לבין הסביבה שלה 

תי הוא אינו גוף שחור כל ינרצה ללמוד את הקשר בין חום הגוף לעוצמת ההארה .הערה: למרות שגוף אמ

תיים כמו נורות להט יהנוסחאות שיוצגו בדף זה נכונות עד כדי סטייה נמוכה מאוד עבור גופים חמים אמ

 השמש ואש. 

 : חוק פלאנק עבור גוף שחור -משוואת טמפרטורה

לראות בתמונה למעלה עוצמת האנרגיה של הקרינה הנפלטת מגוף שחור מגיעה לשיא עבור אורך כפי שניתן 

כת. אורך הגל הזה וכמו כן עוצמת הקרינה עבור כל אורכי הגל תלויים עדו (לפני כן)וגל מסוים ולאחר מכן 

 בבירור בטמפרטורת הגוף. 
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 עוצמת הארה:  -וטמפרטורה קשר א׳: אורך גל 

על עוצמת  𝜆ואורך גל  Tטמפרטורה ם ידוע גם כחוק פלאנק, קשר זה מתאר את השפעתם של שני משתני

וואט לסטרדיאן מטר )עוצמת ההארה נמדדת בסך כל האנרגיה שעוברת ביחידת נפח כל שנייה  ההארה .

הנוסחה  .בכל המרחב באופן אחיד. אנו משתמשים ביחידת הסטרדיאן כיוון שהאור מתפשט (בשלישית

 מקבלת אורך גל ביחידות של מטר וטמפרטורה ביחידות של מעלות קלווין. 
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   אורך גל של השיא: -קשר ב: טמפרטורה  
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    טמפרטורה של שריפות יער:
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 (רשות)( ורלוונטיבמידה )חלוקת העבודה בין חברי הצוות  .9

 יש לחלק את תחומי האחריות בין חברי הצוות, עם פירוט מה תפקידו ומה המשימות של כל חבר צוות . 

  

   -לא יפורט במסמך הדוגמא     -

 

 (רשות)צירוף מסמכים/תמונות/תרשימים/ רלוונטיים נוספים  .10
  
   

   -לא יפורט במסמך הדוגמא     -

  
כתבו על עצמכם, על תחומי העניין שלכם הרלוונטיים לפרויקט, על ניסיון קודם שיש לכם בפרויקטים  .11

  )חובה(דומים ועבודות שעשיתם ועל הסיבה שבחרתם בפרויקט זה 

 

   -לא יפורט במסמך הדוגמא     -

  


