
פיתוח מערכת רשת  

חיישנים לניתור  

שריפות

חגאגרה חוסיין
מרואת מוהנד



חוסיין חגאגרה ומוהנד מרואת סטודנטים מהפקולטה 
מהמעבדה לרובוטיקה בהנחיית , להנדסת חשמל בטכניון 

.המהנדס קובי כוחיי

– בחלק מתקדם מן התואר בוחרים לבצע פרוייקט בו ניישם 

ועל כן , ונעסוק במקצועות שלמדנו במהלך השנים שחלפו 

שיכול לשמש לשימוש , חדיש , להמציא וליצר מוצר יעיל 

.כלשהו 

?מי אנחנו



.אסון השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל •
.איש פונו מבתיהם17,000-בני אדם ו כ44בשריפה נספו •
ובהם כמה מיליוני עצים  ( דונם25,000)ר "קמ25-קרוב ל•

.עלו באש 
פעולות הכיבוי מהאוויר ומהקרקע הצריכו תיאום לוגיסטי •

בכיבוי האווירי השתתפו עשרות מטוסים ומסוקים . מורכב
.טון מים9,000-שהטילו כ

2010( אסון הכרמל)השריפה בכרמל  

Yoav Etiel



(2016)גל השריפות בישראל 
בשטחים פתוחים ובנויים באזורים שונים  שריפות1,700-יותר מ•

.ישראלברחבי

.שבה היו כמה מוקדי בעירה בתוך העיר, שריפות גדולות במיוחד בערו בחיפה•

הובילו  , יבש בעקבות רוחות מזרחיות בימי השריפותמזג אווירתנאים של•

.להתפשטות השריפות ואובדן שליטה עליהן

. ר''קמ41-השריפות כילו שטחים בגודל של כ•

.אלף איש מבתיהם85-כ פונו כ''סה•

.איש נפגעו משאיפת עשן160-למעלה מ•

.בתים ניזוקו בשריפה זו600מעל •
http://www.nrg.co.il/onlin
e/1/ART2/848/778.html



הדרישה עבור מערכות ניתור שריפות החלו  , בעקבות השריפות והנזק הנגרם 

.לצבור עניין רחב לקידומן 

?למה 

לאחר חקירות גורמי השריפה חלק המהמסקנות היו שגילוי השריפה ככל  

.עוזר לשלוט עליה ומונע התפתחותה והתרחבותה, המוקדם 

?מאיפה בא הרעיון



!!חדשנות 

מגדל מצפה מודיעין
1963: יער בן שמן שנת בנייה: מיקום

גרוספלד. ס: אדריכל
מטר מעל פני  174, מטרים8: גובה המגדל

.הים
מבנה חרוט קטום הפוך מבטון : תיאור

העלייה  . דמוי לפיד בעל שתי קומות, חשוף
אל עמדת התצפית דרך גרם מדרגות המקיף  

.את המגדל
,  מודיעין, לפיד: מזרח-דרום?על מה צופים

. לוד: מערב. חשמונאים, כפר האורנים
.המגדל נמצא בלב יער בן שמן וצופה עליו

לא קיים פתרון לגילוי שריפות  , עד לימינו 
ומניעת התפשטותם בלי התערבות פיזית 

וישירה של בני אדם

שיטות המוצעות והמיושמות  
:הנפוצות עד היום 

מגדלי תצפית אש-
תברואה כגון פינוי  -

עצים מתים מיערות 



? איך בנוי הפרויקט 

בניית רשת המורכבת מרכיבים שאנחנו בונים ומתכניתים  
אותם כך שידברו ביניהם בעזרת תדר מסויים להעברת 

נתונים 

פי  ' בכל רכיב קיים גלאי להבה וג
כך שבעת זיהוי שריפה הוא –אס 

יוכל לשלוח אזהרה למרכזיה על  
המיקום בו התגלתה השריפה 

הרכיבים משמשים להעברת נתונים ביניהם על מנת  
להשיג כיסוי גדול לשטח בו הם מפוזרים ובסוף  

מקושרים עם בסיס אשר מנתח את הנתונים שהם  
שולחים



!!קשיים 

נמוכהיצורעלות 
מזג אוויר  –עמידות בתנאי קשים 

..בעלי חיים , 

אפשרות להחלפת רכיבים  
שמתקלקלים

אחזקהעלות 
נמוכה

10-15)זמו חיי סוללה ארוכים 
(שנה

–גמישות בגודל המערכת 
לצמצם או להרחיב

רעיון שלא מיושם  
מקודם



:תודות ל

קובי קוחיי על 
התמיכה והעזרה

רותי דונג שאפשרה  
לנו להשתתף באירוע

החממה החברתית 
בטכניון וכל מי שוזר 

לנו להשלים את  
הפרוייקט



תודה על ההקשבה


