Středoškolská odborná činnost
Obor: 07.
Lesní a vodní hospodářství.

Detektor motorové pily

Autor:

Daniel Kubů

Škola:

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474, Tábor, 39011

Konzultant:

Ing. Vladimír Čebiš
Tábor 2019

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně. Použil jsem pouze
podklady uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším
nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně.

V Táboře 12. dubna 2019

Daniel Kubů

2

Poděkování
Děkuji vyučujícím naší školy za vše, co mě naučili, co jsem využil při tvorbě
a realizaci této práce.

Anotace
Tato práce popisuje způsob řešení ochrany dřevní hmoty nastojato před
krádeží. Tento problém řeší řada drobných vlastníků lesa, kteří nemají
kapacity na to, aby procházeli své lesy každý týden.
Cílem mé práce bylo navrhnout a vyrobit elektronické zařízení, které bude
detekovat provoz motorové pily v lese i bez přítomnosti majitele. Zařízení
by mělo odlišit zvuk pily od jiných zvuků v lese a současně odhadnout
vzdálennost pily.
Vytvořené zařízení je napájeno ze 4 tužkových dobíjecích monočlánků a je
umístěno ve vodovzdorném pouzdře. Je řízeno jednočipovým
mikropočítačem, který v pravidelných intervalech snímá zvuk z mikrofonu a
analyzuje ho. Pokud vyhodnotí, že by se mohlo jednat o motorovou pilu
v blízkém okolí, pošle SMS zprávu majiteli lesa. Baterie by měly vydržet
nejméně půl roku provozu.
Náklady na stavbu zařízení nepřesáhnout částku 500,- za materiál.

Klíčová slova
Les, dřevní hmota, krádež, nelegální těžba, detekce zvuku, mikropočítač,
SMS, motorová pila.
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Úvod
K řešení ochrany lesa před krádeží mne přivedly dva důvody. Naše rodina
vlastní několik hektarů zemědělské a lesní půdy včetně vodních ploch a sami
na pozemcích hospodaříme. V minulosti jsme řešili my nebo naši sousedé
případy krádeží, ale i ochrany majetku před různými živočichy. Druhým
důvodem je to, že se od dětství zajímám o elektroniku a vyrábím různá
zařízení použitelná v hospodářství. Proto jsem se rozhodl přispět
k možnostem ochrany dřevní hmoty před krádeží. V současné době to sice
není příliš aktuální, protože ceny dřeva klesají a majitelé řeší spíše
kůrovcovou kalamitu, ale za několik let by se měla situaci zlepšit a zájemců
o nelegální těžbu v cizích lesích urřitě nebude méně než dnes.
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Problematika krádeží dřevní hmoty nastojato
Předmětem mé práce je ochrana před nelegální těžbou dřevní hmoty
nastojato s využitím motorové pily. Nezabývám se proto krádežemi
pokácené kulatiny např. z odvozního místa ani krádežemi bez použití
motorové pily.
Ze zkušenností vlastníků lesů i policie jsem zjistil, že ke krádeži dochází
nejčastěji následujícími třemi způsoby.
- Drobné krádeže za účelem výroby palivového dřeva obvykle pro osobní
potřebu v rozsahu v řádu jednotek objemových metrů obvykle v lokalitách
poblíž rekreačních objektů.
- Rychlá krádež na místě, kde se neprovádí žádná legální těžba a současně je
možné během jednoho dne odvézt dřevo po silnici z místa těžby v množství
odpovídajícím asi jednomu nákladnímu vozidlu ( 20 – 30 m3).
- Navazující krádež na legální těžbu na sousedních pozemcích na kterémkoli
místě, které není obvykle dobře přístupné a nejsou jasně vymezené
vlastnické hranice. V tomto případě obvykle na závěr prací dojde k zásahu
do sousedních porostů v menším rozsahu v řádu jednotek nebo desítek
metrů, a pokud dotčení vlastníci reagují, je to vydáváno za omyl způsobený
špatně pochopenou hranicí. Rozsah škody může dosahovat desítek ale i
stovek objemových metrů.
Ve všech případech je nejúčinejší obrana tehdy, pokud dřevo nebylo ještě
z místa odvezeno. Je možné volat PČR, zjistit totožnost přítomných a
především zamezit odvozu dřeva. To vyžaduje rychlou reakci.
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Dostupná řešení na trhu.
Jednou z možností řešení krádeže je zakoupení fotopasti která stojí zhruba
od 2000,- Kč do desítek tisíc Kč. Nejlevnější fotopasti umí pořídit fotku
nebo videozáznam se zvukem, ale neumějí vás upozornit, že se něco děje.
Dražší fotopasti sice umí pomocí MMS zaslat foto, ale stojí od 4000,-Kč a
výše. Fotopasti vyžadují umístění s dobrou viditelností na chráněné místo.
Pro uvažovaný způsob ochrany nejsou z principu vhodné.
Další z možností je hlídání pomocí dronu, ale to je velmi nákladné a zabere
to hodně času, protože dron není automatizovaný a musí být ovládán
manuálně. Cena dronu DJI Mavic 2 PRO se pohybuje kolem 40.000,-Kč a
navíc dron má dolet maximálně 8 km a dobu letu 30 minut. Tato metoda
může částečně nahradit osobní přítomnost v lese, v budoucnu bude
pravděpodobně masově využívána, v současné době je zcela neefektivní.
Další možností je pořízení zařízení na principu mobilního telefonu určeného
pro bezpečnostní aplikace, například zabezpečení rodinného domu proti
vykradení. Majitel má možnost zavolat na číslo zařízení a poslechnout si, co
se děje v jeho okolí. Některé typy umožňují aktivaci při hluku bez možnosti
rozlišení, o jaký hluk se jedná. Tato zařízení jsou sice levná ( v řádu tisíců
korun), vyžadují ale napájení ze sítě, nejsou chráněná proti vnějším vlivům a
produkují falešné poplachy, neboť nerozlišují, o jaký zvuk se jedná.
Zařízení, které by splňovalo moje představy jsem na trhu nenašel, jsou ale
firmy, které by ho byly schopny vyrobit na zakázku. Cena by se pohybovala
v řádu nejméně desítek tisíc korun.
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Charakter zvuku motorové pily.
První otázka je, zda je vůbec technicky možné odlišit zvuk vydávaný
motorovou pilou od jiných zvuků v lese. Motorové pily jsou poháněné
dvoutaktním motorem s pracovními otáčkami v rozsahu od 5000 do 10000
otáček za minutu, tomu odpovídá kmitočet zvuku 83 Hz – 166 Hz. Nahrál
jsem pomocí mobilu zvuk pily a analyzoval pomocí programu Audacity.
Výsledkem je, že ve zvukovém signálu jsou obsaženy kmitočty odpovídající
otáčkám, ale podstatně více se projevují kmitočty kolem 4 kHz – 6 kHz, a to
nezávisle na otáčkách motoru. Jedná se zřejmě o rezonace výfuku po
otevření výfukového ventilu.
Zvuk pily je možné tedy odlišit od jiných zvuků i na první pohled na
osciloskopu. Kromě uvedených kmitočtů má totiž stálou amplitudu, která je
závislá na druhu pily. Každá pila má hladinu hluku, která se během práce
nemění, tento údaj uvádí výrobce na štítku pily v dB.
Kromě charakteristického kmitočtu a amplitudy je nutné vzít v úvahu i
charakter práce s pilou. Pro provedení řezu je nutné držet pilu
v maximálních otáčkách po dobu několika sekund. Po tuto dobu se nemění
ani amplituda, ani kmitočet.
Zvuk motorové pily je tedy možné technickými prostředky odlišit od jiných
zvuků v lese včetně zvuků jiných motorů podle následujících třech kritérií:
- Kmitočet zvuku
- Amplituda ( hlasitost) zvuku
- Stabilní chování kmitočtu i amplitudy po určitou dobu
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Algoritmus pro detekci zvuku pily.
Pro detekci zvuku motorové pily na základě uvedených 3 kritérií jsem navrhl
HW zapojení, které umožňuje snímat zvuk mikrofonem a zesilovat ho
v rozsahu 96 dB pro zpracování analogově digitálním převodníkem v řídícím
mikropočítači PIC16F886. Algoritmus řeší následující úkoly, kterým lze
nastavit parametry, které mohou být nastaveny i jinak než v této verzi.
Vzorek zvuku obsahuje 256 hodnot napětí v rozlišení 8 bitů, snímaný
vzorkovací frekvencí 27 kHz, což odpovídá asi 10 ms měření. Těchto vzorků
je za sekundu sejmuto celkem 16. ( lze případně vyřešit i jinak SW)
Kompresor dynamiky upravuje zesílení signálu tak, že až 16x za sekundu
zvyšuje nebo snižuje napěťový zisk zesilovače na dvojnásobek resp.
polovinu, to odpovídá kroku 6dB v rozsahu zisku 0 – 96 dB ( zesílení 15x 983040x) Výsledkem je, že signál má na vstupu stále stejnou velikost a
současně má mikropočítač informaci o velikosti zesílení. ( lze změnit HW )
Detekce pily probíhá po dobu 2 sekund, tedy vyhodnocuje se 32 vzorků. Pro
detekci motorové pily je nutné, aby byly splněny současně 2 podmínky.
Zesílení zvuku musí být alespoň 60 dB ( vzdálenost pily Stihl MS261/104
dB cca 10 m a méně). Druhá podmínka je, aby po dobu 2 sekund
nedocházelo ke změnám zesílení více než jednou. ( lze změnit SW )
Poplach je vyhodnocován během intervalu 2 minuty. Během této doby
proběhne 60 detekcí pily, a pokud jsou alespoň 4 z nich pozitivní, je
vyhlášen poplach. Zařízení odešle SMS obsahující informaci i o vzdálenosti
pily, která je odhadnuta z hodnoty zesílení podle tabulky v rozsahu 0 - 20 m.
( lze změnit SW )
9

Elektrické schéma zapojení.
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Princip funkce zařízení.
Signál z mikrofonu je zesilován dvojicí operačních zesilovačů v invertujícím
zapojení. V jejich zpětné vazbě jsou umístěny digitální potenciometry,
zapojené jako proměnné rezistory. Zesílení každého stupně může být
v závislosti od nastavení potenciometrů v rozmezí cca 4 – 1000, celkově 15
– 983040. Zesílený signál pokračuje na vstup AD převodníku. Na základě
měření podle popsaného algoritmu generuje mikropočítač kód po sběrnici
SPI pro nastavení potenciometrů. Pokud je nutné odeslat SMS, zapne
nejprve mikropočítač napájecí napětí pro modul GSM pomocí relátka
spínaného tranzistorem. Komunikace s modulem probíhá po sériové lince
pomocí signálů Tx a Rx. Tlačítko a LED slouží pro testovací a servisní
účely.
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Osazovací výkres a motiv plošného spoje.
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Seznam součástek elektronické části

Rezistory
3X

R2, R5, R9

100R

1X

R8

1K

2X

R3, R4

10K

3X

R1, R6, R7

12K

8X

R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17

Propojky

Kondenzátory
2X

C1, C2

1X

C3

10uF

svitek

100nF keramika
Ostatní

1X

Mikropočítač

Pic 16F886

1X

IC4-Digitální potenciometr

MCP 42100

1X

Operační zesilovač

MCP602

1X

T1-Tranzistor

S8050

1X

K1-Relé

RS-5l

1X

Mikrofon eektretový

LD-BZEG-1205

1X

LED1-Led

červená

1X

D1-Dioda 1A

1N4007

1X

S1-Tlačítko

Do plošného spoje

1X

Pouzdro na baterie 4x AA

COMF BH-341-1A

1X

Kolíková lišta 6 pinů

ZL201-06G

1X

Zásuvka kolíková 7 pinů

ZL262-7SG

1X

Patice DIL8

plastová

1X

Patice DIL18

plastová

1X

Patice DIL28

plastová
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Modul pro odesílání SMS.
Funkci mobilního telefomu v zařízení plní GSM modul sim800l. Modul umí
odesílat SMS a řadu dalších funkcí, kterou očekáváme od GSM zařízení. Je
ovládán po sériové lince z nadřízeného počítače pomocí tzv. AT příkazů.
Vybral jsem modul s externí anténou kvůli lepšímu příjmu signálu

a

bezproblémovému odeslání SMS. Zkoušel jsem i jiné moduly od různých
dodavatelů. Jeho cena se pohybuje okolo 300,-Kč nebo se dá také sehnat
z Číny asi okolo 150,-Kč, ale z Číny nebyla ověřena funkčnost.
Tento modul je napájen v rozsahu od 4V do 5V a jeho komunikační sériová
linka pracuje na 5V úrovni. Na pinech konektoru modulu je připojeno 5V a
GND napájení, piny Rx, Tx a GND jsou propojeny s uPC pro komunikaci.
AT příkazy jsou shodné se všemi GSM moduly. Tento modul používá
MIKRO SIMkartu, která musí nejprve před vložením projít odblokováním
PINU v telefonu.
Modul pro odesílání SMS je zakoupen z : www.laskarduino.cz
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Výroba mechanické části.
Zařízení je vyrobeno na jednom jednostranném plošném spoji. Desku jsem
navrhl v programu Eagle a vyrobil fotocestou ve školních dílnách. Na desce
je osazen řídící mikropočítač s mikrofonem, napájecí baterie, modul GSM a
jeho vysíací anténa. Deska je zasunuta do plastového krytu, který je
vytvořen z odpadových HT trubek DN75 dle nákresu.
Seznam trubek HT 75

1X

Trubka 150mm

DN 75-150mm

1X

Spojka

HTU DN 75

2X

Záslepka

HTM DN 75
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Fotografická část.

Signál z mikrofonu – ticho při maximálním zesílení 96 dB

Signál z mikrofonu – pila běží při zesílení 60 dB

16

Vývojové pracoviště ve školních dílnách

17

Závěr.
Podařilo se mi postavit funkční vzorek zařízení, které splňuje původní
představy o funkci. Zařízení vyhodnocuje zvuk motorové pily, odesílá SMS,
je odolné proti počasí a vydrží na jedno nabití asi 6 měsíců provozu.
Detekční algoritmus jsem realizovat zatím na základě jen dvou ze třech
původních kritérií, a to je hlasitost a stabilita hlasitosti. Nepoužívám analýzu
kmitočtu.
Funkční vzorek je určen k demonstraci funkce v místnosti podle
zaznamenaného zvuku. Je nutné provést delší praktické zkoušky v terénu za
použití různých motorových pil v různém prostředí a vyhodnotit výsledky.
Další úpravy zařízení je možné provést až po vyhodnocení zkušebního
provozu, a mohou spočívat jak ve vylepšení SW tak případně i HW.
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Zkratky a odborné termíny

PC

Personal computer

LED

Light emiting diode, svítivá dioda

SW

Software

HW

Hardware

ICSP

In-Circuit Serial Programming, programovací konektor

DPS

Deska-Plošných-Spojů

HEX

Hexadecimální (Šestnáctková soustava)

ASM

Assembly Language Source Code, programovací jazyk

PIC

Jednočipový mikropočítač firmy Microchip

Hz

Hertz (jednotka frekvence)

dB

Decibel, jednotka zesílení

GSM

Síť mobilních telefonů

SMS

Krátká textová zpráva odeslaná pomocí GSM zařízení
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