Bjergtagets lokale wifi formidlings- ,
lærings- og kommunikationsstationer
●

●

●

●

Formidling, læring og
kommunikation over wifi.
Lokalt og uafhængigt af 3G og
internet og fordrer derfor ikke
simkort og 3G dækning.
PC agerer webserver og Access
Point håndterer to-vejs wifisignaler til din tablet eller
smartphone
Web i Joomla CMS

Bjergtagets formidlingsstationer

Direkte til din tablet eller smartphone
●

Tekst og billeder … selvfølgelig!

●

Film og lyd (fx fortællinger)

●

PDF -”to go” (fx Kort og foldere)

●

Tovejs kommunikation (Gæstebog)

●

Web i 1, 2, 3 eller flere sprog

Bjergtagets læringsstationer

●
●

●
●

Wifi-station og sender gemt i bord
Solcelle- eller vandmølle strømforsyning incl batteribackup i, på og ved bro
Wifi-signal 100 m. omk. sender
Elever og studerende benytter eget
udstyr til at gå på... tablets,
smartphones eller bærbare pc'er

●

Op til 16 transducere placeres i/ved å
(temperatur, vandstand, flow, nedbør m.m.)

●
●
●

Wifi-stationens pc logger transducerne
Data fra logning lægges i database
Data behandles til forskellige niveauer
(børnehave-, 2-7 kl. 7-10 kl. gymnasie, alm.pub.)

●

Elever og studerende kan hente data
v.h.a. forskellige login.

Kommunikation og rækkevidde via WIFI
1) Et basisanlæg med en pc som
server og access point som wifisender/modtager.
Webben er tilgængelig 100-200 m.
fra Access Point. Op til 3-400 meter
udendørs og med gode antenner.
2) Et basisanlæg med satelitter/repeaterstation(er). Anlægget kører som
ovenstående, men en eller flere
repeatere er koblet til basis-anlægget.
Webben er nu tilgængelig på flere
'hotspots' og dækker flere cirkulære
områder med radius på op til 400 meter.

Webben – hvordan virket det?

●

●

PC'en eller serveren indeholder 'Formidlings- og kommunikationsplatformen' udviklet i Joomla.
På platformen ligger alt materiale som skal formidles til brugerne. Joomla sammen med Linux
administrerer kommunikationen til og fra databaser samt kommunikation imellem administrator og
brugere og e.v.t. brugere imellem.
PC'en har så stor kapacitet at den nemt også kan indsamle data fra transducere. Er stationen både
formidlingsstation og læringsstation designes webben herefter.

Sådan kommer du på – det er nemt!
●

Åbn i 'indstillinger' på din
smartphone, tablet eller pc
for wifi-sender (kun nødvendigt
første gang du møder senderen eller
en serie af sendere).

●

Når wifi'en er fundet,
lukkes indstillinger – og du
gå til din 'browser'.
I browseren skrives:
start.nu – i øverste linje!

●

Du kan nu frit og ganske
gratis surfe og
kommunikere på webben

Opdatering og nyt materiale på webben
Når webben skal opdateres –.
Du logger på via wifi'en, men nu
som administrator og derfor
med brugernavn og password.
Som administrator får du
adgang til alle artiklerne. Du
kan skrive i artiklerne samt
lægge nye billeder, nye film,
nye lydfiler og nye PDF-filer ind.

Ovenfor ses artiklen 'Læs mere om …' fra 'Præstø Fjord'maskinerne – som administratoren ser den.
At rette i en artikel i Joomla CMS er næsten som at rette i et
word-dokument – nemt og meget intuitivt.

Lidt teknik - strømforsyning og placeringer
Stationen er monteret i skiltet.
(Hænger her under solcellen)
Strømforsyningen er her (ved
Store Blåkilde i Rold Skov) 12 volt
fra solcelle med batteribackup.
Strømforsyningen kan være
perma-nent eller som her med
PIR-sensor, hvor anlægget
tændes når varm-blodede
nærmer sig skiltet.

Anlægget er koblet op til 230 volt
i nærliggende bygning.
Her (Præstø Strand) – anlægget
sidder på loftet af service- og
toiletbygningen. Signalet rækker
godt og vel til vandkanten, > 200
meter.

Skilt til beskrivelse af hvordan du kommer på!
– her: Skiltet fra Præstø Strand

Placeringer på sol, vand eller vind

Bjergtagets Lokale Formidlingsportaler forbruger kun 12-15 watt og kan derfor
energiforsynes med solcelle, overfalds-vandmølle eller vindmølle forbundet med
et kraftigt batteribackup og e.v.t. bevægelsessensor.
Bevægelsessensorer kan benyttes på basisanlæg. Taler vi om et større anlæg
hvor basisstationen data-forsyner repeaterstationer, må basisstationen køre
permanent – og kun repeaterstationerne kan køre strømbesparende via PIR.

Idéer og obtioner til stationer som
primært er formidlingsstationer
●

●

●

●

●

●

●

Web-camera som 'ser' direkte ned i havørnens rede eller på
havørredens gydeplads. Du står 3-400 meter borte og er alligevel helt
tæt på. (Obtion som er under udvikling)
Mulighed for opdatering og redigering via 3G eller 4G – (Obtion
som er under udvikling).
Mere tovejs-kommunikation. Brugere skal kunne f.eks. registrere sig
selv, lægge film ind, skrive/læse i brevkasse m.m.
Bærbare anlæg i kuffert- eller rygsækudgaver. (Kan konstrueres
umiddelbart – hvis behov)
Central Wifi-station og 2-5 satellitter/repeaterstationer til at lave
flere 'hotspots' eller dække et større område. (Kan konstrueres
umiddelbart – hvis behov)
Pcén udfører måle-, lognings- og moniteringsopgaver, hvor data
benyttes til undervisning, sundhedstiltag og naturbeskyttelse.
Etablering af redaktions-/vedligeholdelsesgruppe. Inddragelse og
indføring af lokale og frivillige til redaktion og vedligehold af anlægget.
Medfører lokal engagement.(Anlægget på Hovby Eng i Faxe er med
lokal redaktionsgruppe opbygget af Bjergtaget).

Udførelse...
Solceller, vand- og vindmøller monteres
æstetisk og relativt vandal- og tyverisikret.
Her solcellen ved Faxe Å.
Batteribackup (består af store 80 ah
batterier) i relativt vandtætte isolerede kasser
i bord eller bænk eller e.v.t. nedgravet.
Elektronik, som laderegulatorer, pc, PIRtimere og access points monteres i luft- og
vandtætte bokse eller kufferter (Pelicases)
Ledningsføringer udføres i vandtætte
standarder.
Elektronikbokse/kuffeter gemmes i aflåste
relativt vandtætte rum i borde, bænke eller
lignende.

Fordele ved lokale wifi-stationer...
De åbenlyse
●
●

Det er nemt og gratis at gå på...
Indeholder kun relevant
materiale...

De blødere....
●

'Forlænger' natur og/eller kulturrummet

●

Øger fokuseringen og koncentrationen

●

Holder folk på stedet (fysisk og mentalt)

Fordrer at mennesker tager stilling og at de
får sig et natur- og/eller kultursyn.
●

●

Stationerne tilgås 'on the spot'

●

Lokal forankring

●

Skaber et samlingspunkt

●

Er fri af logning og hacking

●

Nem og billig at opdatere

●

Stort set ingen
driftsomkostninger

●

Får folk op af sofaen og ud naturen –!

Øger folkesundheden både mentalt og
fysisk
●

Bringer folk sammen – som redaktion eller
bare som brugere
●

Inddragelse – kan få publikum, gymnasieog skoleelever til at lave undersøgelser,
lægge data op og lægge information ind.
●

Bjergtaget
Bjergtaget er mig, Lars (Steen Hansen). Jeg er natur- og
bjergnørd, elektronik- og tekniknørd samt eksistensfilosofisk, etisk
og æstetisk funderet. Jeg er, hvor mærkeligt den lyder, både
teknisk elektronisk uddannet, cand.mag. i rel.vid. og filosofi samt
fænomenolog og gestaltterapeut.
Jeg er altså lidt af en hybrid der på mange plan er optaget af god
og ordentlig kommunikation – som ved noget om hvad god og
ordentlig formidling og kommunikation kan betyde og udrette.
Bjergtaget – altså Lars – udfører når vi taler Lokale
informationsportaler....
1) designer, samler og bygger alt hardware – dog opbygges de
indre komponenter af standardkomponenter.
2) udstyrer og tilpasser portalen med den nødvendige software.
3) designer opsætte/redigere WEBBEN i Joomla.
4) skriver artikler og tager billeder til WEBBEN.
5) opretter, introducere og oplærer redaktions- og
vedligeholdelsesgrupper.

Kontakt til Bjergtaget og dermed Lars...
Webside: www.bjergtaget.dk
Mail: lsh@bjergtaget.dk
Telefon: +45 22708653 +299 590315

6) opsøger og indgår aftaler med lodsejere, myndigheder m.m.
mht. etablering af naturparker og faciliteter – stisystemer, infoportaler, shelters m.m.
P.S. Bjergtaget benytter sig dog også af kvalificerede
underleverandører.

