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Napjainkban a föld szinte minden táján vannak gondozást igénylő füves területek, legyen szó akár 

egy magánszemély kertjéről, parkokról, sportlétesítményekről, közintézményekről, utak széléről 

vagy egyéb füvesített területről. A füves területek gondozását különböző teljesítményű fűnyírók 

segítségével végzik, de még így is időigényes, sok humán erőforrást igénylő tevékenység.  

Folyamatosan zajlik a  fűnyírásra alkalmas eszközök továbbfejlesztése, hogy megkönnyítsék az 

emberek munkáját, lerövidítsék a szükséges munkaidőt, költséghatékonnyá tegyék ezt nagyon 

kiterjedt tevékenységet is. A piacon már megjelentek az automata fűnyírók, ezek használata közben 

azonban újabb funkcionális igények merültek fel, olyan komoly tényezőkre derült fény, amelyek 

jelenleg még akadályozzák az ilyen típusú fűnyírók széles körű elterjedését.   

Ezekere a kihívásokra jelent megoldást a projekt keretében fejlesztett, big data technológián 

alapuló, okos fűnyíró, automatizált megoldás, mely emberi beavatkozás nélkül képes kicsi vagy 

akár nagy, összetett területeken is a gyepet karbantartani.  

A jelenleg piacon kapható robot fűnyírók mind telepített határoló vezetékezést igényelnek, és nem 

tervezhető útvonalon járnak, ami miatt sokszorására növekszik a fűnyírás ideje. A  vezetékezés 

telepítési ideje nagy, a vezeték sérülékeny, apró változások esetén is változtatni kell a sokszor 

földbe ásott vezeték lerakását. A fűnyíró elkeveredhet a kertben, és leállhat, megakadhat olyan 

helyeken, ahol nem könnyű egyből megtalálni. Az I-QRS Kft. által fejlesztett okos fűnyíró ezekre 

a problémákra ad megoldást. Az elkészült prototípus nem igényel vezetékezést, csupán néhány 

referenciapont elhelyezését olyan oszlopokon, melyek egyben pl. éjszakai megvilágító és 

vakondriasztó funkciót is betölthenek.  

Napjainkban számos területen használnak helymeghatározási technológiákat. A legelterjedtebbek 

a műhold alapú rendszerek (GLONASSZ, Galileo, Beidou-2), azok közül is az Amerikai Egyesült 

Államok Védelmi Minisztériuma által kifejlesztett és üzemeltetett Globális Helymeghatározó 

Rendszer (GPS), mellyel a Föld bármely pontján közel méteres pontossággal lehet pozíciót 

meghatározni. Ezen technológiák közös jellemzője, hogy üzemeltetésük (ezáltal a kereskedelmi 

elérhetőségük) erősen függ a politikai konfliktusoktól, és szabad rálátást igényelnek a tiszta 

égboltra (például épületen belül nem alkalmazhatóak, illetve időjárási és egyéb körülményektől is 

függ a rendszer működése). Ezen körülmények korlátozzák a technológiák használhatóságát és 

stabilitását.  

A projektben megvalósított fűnyíró alkalmazásnál a GPS technológia nem használható a relatív 

pontatlansága miatt (néhány méter), de az LPM technológia pontossága (néhány cm, dm) már 

összemérhető az alkalmazás mozgás nagyságrendjével ami által eddig elérhetetlen funkciókat 

tudunk megvalósítani.  

A cégünk által fejleszett eszközök egyedi, eddig nem használt sávú rádiófrekvenciás 

kommunikációt valósítanak meg és nem fognak interferálni más vezeték nélküli rendszerekkel a 

környezetükben, mint pl. 2,4GHz WLAN, Bluetooth.  

Az LPM és a szenzoros technológiát mesterséges intelligencia alkalmazásával kombináljuk, hogy 

optimális útvonal tervezést, biztonságosabb szolgáltatást tudjunk nyújtani. 

A cégünk által fejlesztett keretrendszer a GPS alapú technológiákat egyrészt pontosabbá tehetik,  

másrészt önmagukban is használhatóak olyan esetekben, ahol a GPS alapú technológia nem jelent 

megoldást, nem alkalmazható. A körülbelül 20 cm mérési pontosságot lehetvő tevő LPM alapú 

chipek körülbelül 3 éve jelentek meg a piacon, és még nem készültek el fölé azok az alkalmazások, 

melyek széles körben elérhetővé teszik a technológia előnyeit. 

A rendszerben az ingatlan-komplexumban fixen telepített nyomkövető egységek figyelik és 

pozícionálják a különböző alkalmazásokba épített mobil nyomkövető egységeket (pl. automata 

fűnyíró). Az adatok vezeték nélkül továbbítódnak a központi számítógéphez, amely az adatokat 
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feldolgozza, és különböző típusú hozzáférésken keresztül elérhetővé teszi (pl.: mobil telefon, 

számítógép) az alkalmazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások elérését. 

 

Ezek a technológiai fejlesztések a következő szolgáltatásbeli újdonságokat eredményezik:  

 A Fűnyíró képes egy adott területen önállóan füvet nyírni mesterséges intelligenciával 

meghatározott optimális útvonalon, úgy hogy közben alkalmazkodik a környezet 

változásaihoz is (pl.: mozgatható kerti bútorok kikerülése).  

 A fűnyíró mobil applikáción keresztűl paraméterzehető, így bármilyen változtatás a 

kertben könnyen, szoftveresen a fűnyíró tudomására hozható.  

 Felborulás, leállás esetén a fűnyíró azonnal riasztást tud küldeni a felhasználónak a kertet 

tartalmazó térképen megjelölve a pontos helyét.  

 Az előre megtervezett útvonalról történő letérés is azonnali riasztás funkciót tud 

eredményezni, így ha egy állat, vagy nem várt dolog kerül a fűnyíró útjába, vagy 

esetlegesen valaki el akarja vinni, akkor azonnali riasztás generálódik.  

 Tervezett útvonalon jár a fűnyíró, ami jelentősen csökkenti a nyírásra szánt időt, 

költséghatékony megoldást eredményez. 

 Nem kell térhatároló kábelt fektetni a kijelölt terület köré. A kábel fix telepítést jelent, ami 

idő és költség igényes. 

 Ezzel szemben a rendszerünkben a tervezett útvonalú működés szoftveresen szabadon 

kézileg vagy a mesterséges intelligencia algoritmusok által áttervezhető, figyelembe lehet 

venni a terepviszonyokat (pl.: lejtőnél lassabban megy a fűnyíró, a fákat körbekerüli), 

mozgatható tárgyakat, kertátépítést stb.) 

 Az okos fűnyírót okos telefonról lehet felparaméterezni. 

 A rendszer mobil, könnyen áttelepíthető máshova. 

 Időbeli kimutatások, analízisek készíthetőek: Az adatbázisban folyamatosan tárolt 

adatokból napokra, hetekre, évekre visszamenő kimutatásokat, hatékonyságra, 

változásokra vonatkozó riportokat lehet előállítani. 

 Az ismeretlen helyen történt leállás esetén, térkép alapú, mobil appon elérhető 

alkalmazással könnyen megtalálható a fűnyíró. 

 Távoli figyelés a fűnyíró által bejárt útvonalról, éppen hol jár, az üzemállapota milyen stb. 
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 A terület bejárására, lefedésére vonatkozó kimutatások készíthetőek. Ez azért fontos, mert 

a piacon lévő automata fűnyírok általában véletlen szerű, minimális irányítást tartalmazó 

algoritmussal járják be a területet, és ezért nem biztos a teljes terület lefedése. 

 A projektben nemcsak egy konkrét eszközt fejlesztettünk, hanem egy olyan keretrendszert 

és technológiát, amihez későbbiekben könnyen illeszthetők más eszközök és alkalmazások 

is, mint pl. biztonságtechnikai eszközök, drónőr, stb. 

Ezek fontos szolgáltatások, mert a tulajdonosoknál komoly aggodás tárgyát képezi, hogy ellopják 

a magas árkategóriájú eszközét, vagy elakadás esetén keresgélni kell a pontos helyét.  

 

Komoly jövőbeni kutatásoknak is alapja lehet például az, hogy több optikai szenzorral és kamerával 

a fűnyírók automatikusan felismerjék a növényeket és eldöntsék, hogy gyomnövény, vagy egyéb 

dísz/haszonnövény. Ezen adatokat felhasználva pedig hosszútávon nyomokövethető lenne egy 

adott terület növényeinek változása és egyéb statisztikai adatok adatok elemzésével további 

kutatásoknak alapjául szolgálhatna. 

A cégünk által fejlesztett keretrendszer, és a hozzá kapcsolt okos fűnyíró alkalmazás lokális 

helymeghatározáson alapul,  olyan hardver és szoftver elemeket tartalmaz, melyek biztosítják kül- 

és beltéren is az ingatlanokon a körülbelül 20 cm pontosságú automatikus helymeghatározást az 

eszközökre vonatkozóan. Ehhez a keretrendszerhez különböző alkalmazások kapcsolhatók, nagyon 

sok területen, például biztonságtechnikai, zöld terület karbantartási, energia takarékossági, 

egészségügyi és egyéb témákban.  

 

A keretrendszer és az alkalmazás részei a következők: 

 Mobil, hordozható nyomkövető egység: olyan akkumulátoros táplálású hardver, 

mely lokális helymeghatározásra alkalmas. Innovatív rádiókommunikációs 

megoldásokkal vezeték nélkül továbbítja valós időben a szenzoradatokat a távoli 

központi szerverre, kommunikál a fix telepítésű helymeghatározó egységekkel. A 

mobil egységet a keretrendszerhez kapcsolódó alkalmazásba (pl.: automata 

fűnyíróba) kell beépíteni. 

-  

 Fixen telepített helymeghatározó egység (bázispontok): az ingatlan komplexum 

területén belül fixen telepített napelemes eszköz (lehetőség esetén hálózati 

táplálású), mely precíziós lokális helymeghatározásra képes (saját, illetve a 

hatókörön belüli hordozható nyomkövető egységekre vonatkozóan), valamint 

begyűjti az adatokat a nyomkövetőktől. 
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 Központi szerver funkciói: regisztráció kezelése, adatok tárolása, térképek kezelése 

és módosítása, kommunikáció és adatszolgáltatás a Local Server, a User és az 

Üzemeltető fele (Pozíció és egyéb információk), Webes Applikációk kiszolgálása,  

alkalmazás paraméterezése, riasztások fogadása a Local Servertől vagy a Usertől, 

továbbítása és kezelése, statisztikai és időbeli kimutatások készítése, algoritmusok 

tárolása és futtatása. 

 

 Local Szerver funkciói: Internet / WIFI alapú kommunikáció a Central Serverrel, 

RF kommunikáció a Referencia Egységekkel, a Helyi hálózat vezérlése RF 

kommunikáción keresztül, adat kommunikáció (küldés és fogadás) a Central 

Serverrel, algoritmusok futtatása  (helymeghatározó, riasztási eseményeket 

azonosító, útvonal tervező algoritmus, …), riasztások kezelése (generálás, küldés, 

fogadás a Central Server fele: felborulás, leállás, tervezett útvonalról letérés, tiltott 

zónába kerülés, kijelölt terület elhagyása, alacsony akkumulátor szint esetén), 

Felhasználói kérések kiszolgálása a Central Serveren keresztül, Fűnyíró vezérlése 

(útvonal, pozíció, …). 

 

 Dokkoló állomás: a mobil fűnyíró töltését teszi lehetővé.  

A Fűnyíró automatikusan a Töltőhöz megy, ha az akkumulátor szintje egy bizonyos 

érték alá megy, vagy a Felhasználó erre utasítja. 

 

 Felhő alapú szolgáltatás: ezt a szolgáltatást használja felhasználó az okostelefonja 

segítségével, és ezen keresztül paraméterezheti föl és állíthatja be a rendszer 

működését, tervezheti az útvonalat a bevitt térképen, nyomon követheti a renszer 

aktuális fűnyírási és általános állapotát, és ezen keresztül éri el a bigdata 

architektúra komponenseit is. 

 

Egyéb funkciók: 

A fejlesztett keretrendszer lehetővé teszi, hogy ne csak egy általunk gyártott adott típusú fűnyíró 

rendelkezzen ezekkel a képeségekkel, hanem egy olyan önállóan használható egység is 

kifejlesztésre kerül, amely más cégek által gyártott fűnyírókhoz illeszthető, így a szolgáltatások 

egy része elérhetővé válik. Ebben az esetben a fűnyíró elektronikájába nem tudunk irányítás 

céljából beavatkozni, de a fűnyíró pontos pozíciójának ismeretében, mobil applikáción keresztül 

a felhasználó információt kaphat a fűnyíró által bejárt pontos útvonalról, az eszköz által lefedett 

területről, elakadás, felborulás és lopási kísérlet esetén azonnnali riasztás generálható, és az 

eszköz pontos pozíciója megtudható a kert térképén mutatva.  Piackutatásunk alapján ezek 

nagyon fontos funtus funkciók, melyet a felhasználók hiányolnak a piacon lévő automata 

fűnyírok funkcióiból. 


