Mire használható az AgroSense rendszer?
Az AgroSense rendszer mini meteorológiai állo
má
sok
és egyéb mérőeszközök vezeték nélküli hálózatából áll.
Egyszerűen telepíthető, pontos és megbízható megoldás
nagy felbontású környezeti adatok, például talajnedvesség,
levélborítottság, stb. begyűjtésére, a termőterületeken
belüli eltérő öntözési, permetezési és egyéb kezelési igények
feltárására.

öntözés
Az öntözés nagyon fontos, mert
növeli
a
termésbiztonságot,
így jobban tervezhetővé teszi
a beruházások megtérülését.
Ugyanakkor komoly költséggel is
jár, ezért érdemes optimalizálni.
Az AgroSense rendszer talajned
vesség és vízpotenciál szenzorai
láthatóvá teszik a talajban vagy a
szubsztrátban a víz mennyiségét
és felvehetőségét, illetve a
gyökérzónában és annak határán
mérve a víz penetrációjának nyo
mon követését, ezzel az öntözővíz
felhasználásának optimalizálását.

tápanyaggazdálkodás
A tápanyaggazdálkodás a minő
ségi élelmiszer-előállítás egyik
sarkalatos pontja. Egyrészt azért,
mert a tápanyagok utánpót
lása költséget jelent a gazdál
kodó számára, másrészt ahol a
technológia megengedi a folyama
tos utánpótlást ott lehetőség nyílik
a növények optimális fejlődésének
támogatására. Az AgroSense rend
szer képes a növények számára
hasznosítható napenergia és a
talaj vagy szubsztrát vezetőképes
ségének mérésére, ezzel lehető
séget ad a tápanyag kijuttatás
optimalizálására.

A rendszer a mért értékeket vezeték nélkül továbbítja, az
adatokat központilag tárolja, illetve lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az eltárolt adatokat megjelenítse.
A rendszer az előre beállított határértékek átlépése esetén
automatikus riasztást is küld a felhasználónak sms vagy
e-mail útján.

Növényvédelem

Munkaterületellenőrzés

Napjaink egyik leggyorsabban
fejlődő területe a növényvédelmi
előrejelző modellek. A klimatikus
viszonyokból sokféle megbe
tegedés kialakulására lehet követ
keztetni. Az AgroSense Node-okkal
lehetőség van a termőterület
megfelelően részletes mérésére,
hiszen egy AgroSense bázishoz
több mint 100 db Node helyezhető
el akár 900 méteren belül. Így a
növényvédelmi előrejelzések és a
beavatkozások szegmentálhatók.

Azoknak a gazdálkodóknak, akik
nek problémát jelent az elszórtan
elhelyezkedő
termőterületek
megművelésének koordinálása,
az AgroSense rendszer könnyen
értelmezhető, térképen meg
jelenített információkat tud szol
gáltatni döntéseikhez. A munka
gépek számára fontos lehet a talaj
nedvességének alakulása, illetve
növényvédelmi beavatkozáskor a
levélnedvesség, a szélirány és a
szélerősség ismerete.

Miből áll az AgroSense rendszer?
AgroSense Node
Alapvető feladata a szenzorokból érkező jelek összegyűjtése és
vezeték nélküli továbbítása. Többféle, de maximum 4 db, külső
érzékelő csatlakoztatási lehetősége mellett rendelkezik beépített
páratartalom és hőmérséklet merővel is.
Adott időközönként, akár másodpercenkénti gyakoriságtól a
napi gyakoriságig (tipikusan 10 perc), végzett mérések adatait
rádiójelek formájában a bázisállomásnak (AgroSense Base) adja át.

Szenzorok
A szenzorok a Node-okhoz csatlakoztatva küldik a rendszer által
gyűjtendő adatokat. A telepíthető szenzorok típusa sokféle és
változtatható, de a leggyakrabban alkalmazott érzékelő típusok
a következők:

Talajnedvesség szenzor
Talajhőmérséklet mérő
Levegő hőmérséklet mérő
Páratartalom mérő
Levélnedvesség mérő

AgroSense Base
Az AgroSense Node-ok által összegyűjtött adatokat vezeték
nélküli hálózaton keresztül fogadja. Saját beépített és kívülről
csatlakoztatott szenzorokkal is rendelkezhet, melyeknek adatait
a Node-ok adataival együtt egy GPRS átjátszón keresztül
az AgroSense szerver felé továbbítja. Tápellátását egy nagy
teljesítményű napelem és egy akkumulátor biztosítja.
Beépített és csatlakoztatható szenzorai többek között a
következők:

Csapadékmennyiség mérő
Szélirány és szélsebesség mérő
Légnyomásmérő
Levegő hőmérséklet mérő
Levegő relatív páratartalom mérő

Grafikus felhasználói felület
Az AgroSense szerver a beérkezett adatokat bizton
ságosan tárolja és feldolgozza. Az információk –
megfelelő jogosultságokkal – egy internet böngészőből
bárhonnan elérhetők, így folyamatosan naprakész
információkkal rendelkezhetünk a termőterület állapotáról, az esetleges beavatkozások szükségességéről.
Az adatok megjelenítése és felügyelete web alapú felhasználói felüle
ten végezhető el, gyors, jól átlátható és interaktív módon. A rendszer
beállítható határértékek átlépése esetén értesítést küldhet SMS-ben, vagy
email-ben az arra kijelölt felhasználóknak.

Az AgroSense rendszer telepítése és használata
A rendszer használata egyszerű és kényelmes. A terület
méretétől függően, kb. 50-200 hektáranként 1 db bázisállo
mást szakembereink telepítik, ezzel a továbbiakban nincs is
teendő.
Az adatgyűjtők (AgroSense Node) bekapcsolt állapotban
kerülnek szállításra, így csak annyi a teendő velük, hogy a
megfigyelni kívánt pontokon el kell őket helyezni. Az eszközöket egy 8 mm átmérőjű rúdra szerelve szállítjuk, így azok
általában könnyedén leszúrhatók a talajba. Ezután már csak a
szenzorok telepítése van hátra, ami például a talajnedvesség
és -hőmérséklet mérők esetében azok leásásával, a levélborítottság szenzor esetén a műlevél elhelyezésével jár.

Ezt követően a rendszer használata az online grafikus felüle
ten kezdődhet meg. A felhasználói felületen megjelennek az
egyes adatgyűjtők és az azokhoz csatlakoztatott szenzorok,
illetve a későbbiekben a mérési eredmények.
A mérések adatait a rendszer folyamatosan menti, hogy
erről a későbbiekben kimutatásokat lehessen készíteni.
A beállított riasztási küszöbértékek elérése vagy túllépése
esetén a rendszer sms-ben és/vagy email-ben értesítést
küld, hogy a szükséges beavatkozásokat minél gyorsabban
el lehessen végezni.

Az AgroSense rendszer előnyei
 nagy kommunikációs távolság
Tipikus mezőgazdasági felhasználáskor 300 m,
ideális esetben akár 900 m is lehet,*
mely akár 250 hektár lefedésére is alkalmas
 pontos adatok
Kizárólag tesztelt, nagy precizitású,
megbízható szenzorokat építünk be
és ajánlunk rendszerünkhöz

AgroSense Node-ok:
 Könnyen ki- illetve áttelepíthetők
 Rugalmas felhasználás
Beépített hőmérséklet és páratartalom mérő
+ 4 db külső szenzor kezelése**
 rendkívül alacsony fogyasztás
1 db AA (ceruza) méretű Líthium elemmel
akár 3 évig is képes működni.***
Az eszközhöz igény esetén napelem
rendelhető, mellyel a gondozásmenetes
időszak tovább növelhető
 Feltűnésmentes működés
Az AgroSense Node-ot, az antenna
kivételével, akár a föld alá is lehet helyezni
és így néhány méter távolságból
az illetéktelenek elől rejtve marad
*

Közvetlen rálátással a bázisra, illetve a talaj  felett 1 méterrel
elhelyezett antennával.

**

Kompatibilis szenzorokért látogassa meg a  www.decagon.hu -t.

*** Az elem várható élettartama függ a mérési gyakoriságtól és
a csatlakoztatott szenzorok számától.

