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Шляхи пiдвищення ефективностi протипожежного монiторингу лiсу
Запропонована iнформацiйна технологiя розширення функцiональних можливостей неспецiалiзованих безпiлотникiв для виявлення лiсових пожеж на раннiх стадiях запалювання,
що дасть змогу пiдвищити ефективнiсть протипожежного монiторингу лiсу без встановлення додаткового обладнання i не вимагаючи вiд держави жодних витрат.

Створення нових та вдосконалення iснуючих засобiв розвiдки осередкiв лiсових пожеж
допоможе подолати протирiччя мiж високим рiвнем витрат на розробку високотехнологiчних протипожежних засобiв та їх недостатньою ефективнiстю. В дослiдженнi пропонується
залучити до протипожежного монiторингу лiсу безпiлотники iндивiдуальних користувачiв,
активний розвиток яких ми спостерiгаємо сьогоднi [1]. Iдея залучення та можливого розширення iнформацiйно-технологiчних можливостей безпiлотникiв базується на аналiзi їх
iнформацiйно-технологiчних характеристик та сфер застосування [2]. Активний розвиток
безпiлотникiв для вирiшення задач монiторингу зумовлений рядом їх значних переваг над
традицiйними методами монiторингу:
• можливiстю ведення спостереження за вiдсутностi екiпажу на борту;
• достатньою тривалiстю i дальнiстю польоту;
• маневренiстю;
• спроможнiстю вести монiторинг у обмежених метеоумовах;
• вiдносно невеликою вартiстю та малими витратами на експлуатацiю;
• можливiстю масового виробництва.
Пропонована iнформацiйна технологiя дозволяє без встановлення додаткового високотехнологiчного обладнання, лише за рахунок розширення наявних iнформацiйно-технологiчних
можливостей стандартних неспецiалiзованих апаратiв, власниками яких є iндивiдуальнi користувачi, пiдвищити ефективнiсть протипожежного монiторингу лiсу.
Процес залучення безпiлотникiв до системи монiторингу лiсових масивiв може бути реалiзований наступним чином. Власнику безпiлотника пропонується встановити iнформацiйну
систему i взяти участь у спецiальнiй програмi спiвробiтництва, у рамках якої безпiлотники паралельно до своїх вузьких завдань виконують додаткову функцiю – оповiщення про небезпеку
займання лiсу. Користувач безпiлотника запускає його над лiсом i по wi-fi здiйснює керування
за допомогою стандартного засобу телеметрiї. Безпiлотник в фоновому режимi сканує лiсову
поверхню i перiодично надсилає iнформацiю про свої координати в ДСНСУ, де формується
список усiх активних на даний момент безпiлотникiв. У випадку виявлення осередку лiсової
пожежi, безпiлотник засобами 3G зв’язку надсилає в ДСНСУ сигнал тривоги, що складається
з оригiнального цифрового зображення пiдозрiлої дiлянки, її обробленого зображення та її
координат. Одночасно ДСНСУ передає сигнал тривоги та список активних в даному районi
лiсу безпiлотникiв до мiсцевого оперативно-координацiйного центру територiального органу
ДСНСУ для перевiрки. У випадку пiдтвердження сигналу про небезпеку, iз центру на пристрiй
керування активним в даному мiсцi безпiлотникам надсилається прохання змiнити курс для
уточнення iнформацiї про небезпеку.
Створення такого мобiльного iнформацiйно-технологiчного сервiсу на основi добровiльної
соцiо-комунiкацiйної iнiцiативи, доповнить iснуючу систему протипожежного монiторингу лiсу
i допоможе пiдвищити її ефективнiсть, оскiльки дасть можливiсть виявляти лiсовi пожежi
на раннiх стадiях запалювання i одержувати iнформацiю про них ранiше нiж з офiцiйних
джерел, при цьому не вимагаючи вiд держави жодних витрат.
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