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SZENZOROK ÉS SZENZORHÁLÓZATOK ALKALMAZÁSA 

AZ OKOS VÁROSOKBAN 
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• „Szenzorok és kommunikációs technológiáik” 

 

• „Vezeték nélküli szenzorhálózatok – az elmélettől a gyakorlatig”  

 

• „Szenzorhálózatok biztonsági kihívásai az okos városokban” 

 

• „Szenzorhálózatokra épülő közszolgáltatások – Esettanulmányok” 

 

• „Participatory sensing – citizen involvement in making cities 
smarter”  



MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK SZENZOROKRA? 

• Szeretnénk tudni, mi történik a városban 

– Hol jár a 7-es busz? Milyen sebességgel halad és hányan ülnek rajta? 

– Mennyire dugul a Hungária körút? 

– Hány szabad parkolóhely van a Madách színház környékén? 

– Van-e mozgás a margitszigeti futókör egy adott szakaszán? 

– Mennyire teltek meg a kukák a Blahán? 

• Ha tudom mi történik, adaptívan be tudok avatkozni, növelve a 
városüzemeltetés hatékonyságát, javítva az életminőséget  

– Adaptív menetrend, az aktuális igényekhez igazodva 

– Adaptív parkolási díj  

– Optimalizált útvonalak, kevesebb dugó, kisebb környezetszennyezés 

– Adaptív közvilágítás, stb…  
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SZENZOROK JELLEMZŐI 

• Kisméretű eszközök, érzékelési, adatfeldolgozási 

és (rádiós) kommunikációs képességekkel 

• Limitált erőforrások 

– CPU < 10 MIPS;  
• Intel Core i7 – 100.000 MIPS 

– memória ~ 4 kbyte 

– korlátozott energiatartalék  

• Feladat: Valamilyen környezeti paraméter 

monitorozása egy adott területen, adatok gyűjtése 

és továbbítása egy „nyelő állomás” felé 
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SZENZOR TÍPUSOK 

• Termikus szenzorok 

• Mágneses szenzorok 

• Kémiai szenzorok 

• Nyomásérzékelők 

• Áramlásmérők 

• Gyorsulásmérők 

• Fényérzékelők 

• Gázérzékelők 

• Közelségérzékelők 

• … 
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SZENZOROK HARDVER ÉS SZOFTVER KOMPONENSEI 

• Érzékelő egység 

• Feldolgozó egység 

• Kommunikációs egység 

• Tápegység 

• Kiegészítő elemek 

– GPS, alternatív energiaforrás 
(napelem), saját motor 

• Speciális operációs rendszerek 

– TinyOS, Contiki 
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SZENZOR RÁDIÓK 

• Az energiahatékonyság kiemelten fontos a szenzoroknak 
– Az aszfaltba ágyazott parkoló szenzort nem akarjuk hetente kivenni és feltölteni 

– 5-10 év emberi felügyelet nélküli működés   

• A rádiós interfész használja a legtöbb energiát 

• Low-Rate Wireless Personal Area Network (LR-WPAN)  
– Közelre (10-50 méter), viszonylag lassan (250 kbps) 

– IEEE 802.15.4, Zigbee, Bluetooth Low Energy 

– Szabadon használható frekvenciasávok (ISM): 868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz 

• Low Power Wide Area Network (LPWAN) 
– Nagyon távolra (akár 10-20 km), nagyon lassan (100 bps) 

– Licenszmentes megoldások, szabad frekvenciákon: LoRa, Sigfox 

– Cellular IoT, licenszköteles frekvenciákon: NB-IoT, LTE-M 
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MELYIK A JOBB MEGOLDÁS? 

• Az alkalmazás igényeitől függ 

• Példa: Mágneses érzékelő az aszfaltban, érzékeli 
a felette levő autókat 

• Parkoló alkalmazás 
– Nagyon ritkán változó státusz (szabad, foglalt) 

– (Szinte) csak a változáskor kell kommunikálni 

– Kis adatmennyiség, jó lehet a LoRa vagy az NB-IoT, 
kevés antenna kell 

• Forgalomszámlálás, közlekedési lámpák 
adaptív vezérlése 
– Folyamatos változások, nagyon gyakori kommunikáció  

– Inkább tegyünk egy közeli villanyoszlopra egy 
átjátszót, és küldjük neki Zigbee-n  
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SZENZORHÁLÓZATOK 

• „Egy mérés nem mérés” 

• Több szenzor elosztott módon végezheti ugyanazt az érzékelést 
– Segítik egymást a kommunikációban (is), hálózatba szerveződnek 

 
• Egyugrásos (single-hop) hálózatok 

– A szenzor közvetlenül kommunikál a nyelővel 
– Kis kiterjedésű hálózatok 
– Nyelő a rádiós hatósugáron belül 

• Többugrásos (multi-hop) hálózatok 
– A szenzorok egymás csomagjait továbbítják a nyelő felé 
– Szükség van útválasztásra 
– Nagyobb területet lefedő hálózatok 
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SZENZORHÁLÓZATOK 

• Adataggregáció 
– Többen érzékelik ugyanazt az eseményt, redundancia 

– Aggregálható adatok 

• Csak az átlag, vagy a maximum érdekes 

– Hol aggregáljunk?  

• Klaszterezés 
– Hierarchikus struktúra 

• Szenzorok kommunikálnak a klaszterfejjel 

• A klaszterfej a nyelővel 

– Dedikált klaszterfej, több erőforrással 

– Váltakozó klaszterfej szerep a szenzorok között 

• Ki vegye át a szerepet? Mikor? Hány klaszter? Ki hova tartozzon?    
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SZENZORHÁLÓZATOK 

• További kérdések 

– Szenzorok elhelyezése 
• Érzékelési és kommunikációs redundancia 

– Energiahatékony útválasztás 
• Terheléseloszlás 

– Alvásvezérlés 

– Szenzorok és nyelő mobilitása 
• Adatok begyűjtése, akár drónokkal 
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ÉRZÉKELÉSI INFRASTRUKTÚRA 

• Az okos városhoz rengeteg adat, a rengeteg adathoz rengeteg szenzor 

• „Hagyományos” megoldás – telepített érzékelés infrastruktúra 
– 1-2 szenzor minden parkolóhelyre 

– Szenzorok minden útkereszteződés minden sávjába 

– Szenzorok minden utcai szemetesre 

– GPS minden tömegközlekedési járműre 

– Térfigyelő és forgalomfigyelő kamerák minden utcába 

– Zajszintet, hőmérsékletet, fényerősséget mérő szenzorok a városban mindenhol  

• Megbízható adatforrások, de rengeteg pénzbe kerül…. 
– Hardver eszközök, dobozolás, telepítés, hatékony üzemeltetés, szervízelés 

• Gyorsan elavulhat a technológia, de nem fogjuk lecserélni a drága 
infrastruktúrát 

• Nincs más megoldás?   

    Szenzorok és szenzorhálózatok alkalmazása 12 Dr. Vida Rolland BME   



KÖZÖSSÉGI ÉSZLELÉS  
PARTICIPATORY SENSING, CROWDSENSING 

• A közösség, a városlakók bevonása az adatgyűjtés folyamatába 
– Automatizáltan, a mobiltelefonok segítségével 

• Nagyon sok szenzor él velünk az okostelefonunkon 
– A szenzorokat mi magunk visszük mindenhova 

– Nagyobb területet monitorozhatunk, nem csak egy adott pontot 

– Feltöltjük ha lemerül, adott a rádiós kommunikációs képesség is 

• Néhány példa: 
– Forgalomfigyelő kamerák                                                                                                 

helyett Waze 

– Futár helyett Moovit 

 

 

    Szenzorok és szenzorhálózatok alkalmazása 13 Dr. Vida Rolland BME   



Köszönöm a figyelmet! 

 
vida@tmit.bme.hu 


