
Vzdu'ný sb%r, sledování a vyhodnocování dat
(Aerial Data Collection System ) ADCS)

autonomní systém leteckého sb"ru dat ADCS s vysoce so&stikovaným softwarem i hardwarem

centralizovaný systém !ízení a plánování autonomních let#, analýza dat v reálném (ase

software a drony vyrobeny v &eské republice

pro detekci, identi&kaci, zachycení a p!enos v%ech po$adovaných datinteligentní UAV (drony)
centralizovaná správa a ukládání dat

sou$asný provoz s neomezeným po$tem UAV
v%echny údaje, telemetrie a letové protokoly ulo$eny na vysoce zabezpe(ených serverech

lety ovládány dálkovým ovlada(em (RC) nebo naprogramovány jako autonomní mise
stálé i mobilní !ídicí centrum

kvalitní s denním a IR vid"nímkamery s výhradn% optickým zoomem
videodata p!ená%ená na vzdálenost 2 km a$ 100 km (RC) nebo neomezen" pomocí 4G nebo 5G sítí

mo$nost zobrazení videa v brýlích roz%í!ené reality (AR)

videoserver, který zpracovává video pomocí Al a strojového u(ení, doká$e zajistit rozeznávání

objekt#a osob a také jejich identi&kaci

Popis

Schopnosti systému

www.freehorizons.eu

napájecí stanice, nabíjecí stanice, podv"s pro granátomet uzp#sobený pro vyst!elování

nesmrtící munice, podv"sné boxy, hybridní pohon pro dlouhé autonomní lety

Lze dokoupit dal'í p!íslu'enství:

dron Argus Predator



www.freehorizons.eu

P!edstavujeme autonomní systém leteckého sb"ru dat ADCS, zam"!ený na centralizované !ízení, plánování a vy-
konávání autonomních misí, shroma"# ování, uchovávání a analýzu dat v reálném $ase.

Pro realizaci let#pou$ívá systém (drony) vybavené nejmodern"j%ími technologiemi pro detekci,inteligentní UAV
identi&kaci, zachycení a p!enos v%ech po$adovaných dat. Centralizovaná správa a ukládání dat umo$'ují sou$asný
provoz s neomezeným po$tem UAV. V%echny shromá$d"né údaje, telemetrie a letové protokoly jsou ulo$eny na

vysoce zabezpe(ených serverech Free Horizons Command Center (FHCC), pop!ípad" p!ímo na serverech klienta.

Data jsou dostupná online.

Mise jsou ovládány dálkovým ovlada(em (RC) nebop!ímo naprogramovány jako autonomní.

Vzdu%ný sb"r dat se provádí pomocí kvalitní s denním a IR vid"ním. Video a telemetriekamery s optickým zoomem
se p!ená%í do FHCC a lze je sledovat i na mobilní pozemní stanici (Mobile Nest). Dle pou$ité kvality downlinku m#$e-

me videodata sledovat na vzdálenost 2 km a$ 100 km. Samoz!ejmostí je mo$nost zobrazení videa v brýlích roz%í!ené

reality (AR).

P!íkladem pou"ití m#"e být velitel hasi$ského zásahu, který vidí po"ár a sou$asn% sleduje letecký pohled jeho &í!ení. Navíc

p!i sledování po"á!i&t% pomocí IR kamery ihned identi'kuje zbývající ohniska, ani"by ztratil p!ehled o okolní situaci.

Mezi dronem a FHCC je umíst"n videoserver, který zpracovává video pomocí Al a strojového u(ení, které doká$e zajistit:

1. Rozeznávání objekt#) lo* , auto, kolo, (lov"k... Technologii lze u(it podle typu nasazení a pot!eb klienta. Jakmile

se jednou nau(í cokoli rozeznat, pak to ji$ umí napo!ád v%echny drony zapojené do systému klienta.

2. Identi&kace objekt#) nap!íklad: vozidlo = Volkswagen Passat. Rozpoznávání RZ a identi&kace vozidla (s p!ídav-

ným SW).

3. Identi&kace osob ) op"t podle nau(ených vzor#pomocí neuronových sítí. Rozpozná, $e jde o obli(ej a pokud je

obli(ej nau(ený (je nahrán v databázi zájmových osob), tak (lov"ka identi&kuje a m#$e nap!. spustit alarm nebo

jej sledovat.

4. Získávání dostupných dat ) systém m#$e o (lov"ku, v"ci, objektu zobrazit k identi&ka(nímu ráme(ku v%echna

dostupná data, která získal b"hem u(ení.

Takto zpracované video a letová data (telemetrie) se ukládají k danému dronu, k dané misi a k danému letu pro poz-

d"j%í mo$nost kontroly a analýzy; jsou k dispozici ka$dému u$ivateli s pat!i(ným oprávn"ním kdekoliv na sv"t".

Software dronu b"$í na Nvidia Jetson TX2, co$ je výkonný gra&cký po(íta( s 256 cuda jádry. Zde umíst"ný software

!ídí celý dron ve v%ech re$imech. Sou$ástí je také software, který pomocí lidaru vyhodnocuje mo"né p!eká"ky,
které mohou ohrozit dron a algoritmy vyhledávající volnou cestu. Sou(asn" se zde zpracovává telemetrie a vi-

deo a posílají se modemem do FHCC. Ka$dý dron má svoje ID, kterým se identi&kuje a tím je mu dovoleno/zakázáno

p!ipojení do FHCC p!i zapnutí.

Software FHCC je komplexní serverový systém, který m#$e obsluhovat libovolný po(et dron#. M#$e se jednat i o dro-

ny jiných výrobc#, které lze p!izp#sobit (mo$nost p!izp#sobení konkrétního dronu na dotaz). V systému je mo$né plá-

novat mise, spou%t"t provád"ní misí (let/+ight), zadávat body zájmu (POI) a co má dron v t"chto bodech vykonat

(nap!. oto(it se s kamerou o 360°, otev!ít podv"sný box). Lze nastavit také rychlost a vý%ku letu dronu. Unikátní výho-

dou je, $e dron m#$e být umíst"n kdekoliv a po nastartování obsluhou m#$e být vypu%t"n na misi odkudkoliv pokud

existuje internetové spojení.

Mo"nosti roz'í!ení systému

Nabíjecí stanice (Charging Nest) je rozlo$itelný kufr, který slou$í jako p!istávací plocha. Je opat!ený dv"ma elektro-

dami, na které dron dosedne (v libovolné poloze) a za(ne se nabíjet. Stav nabíjení je pomocí LTE modemu zasílaný

do cloudu na server Free HorizonsCommand Center (FHCC). Data jsou p!ístupná online.

Pro dron je p!ipraven uzp#sobeným pro vyst!elování nesmrtící munice na maloupodv%s se 40mm granátometem
vzdálenost. Nabízí cestu k zaji%t"ní vy%%í bezpe(nosti $ivé síly (není t!eba sla'ovat k okn#m zájmového prostoru) p!i

pou$ití paralyzujících granát#zásahovou jednotkou.

Dále jsou k dispozici do kterých lze umístit cokoli pro p!epravu a v míst" cíle box na dálku otev!ítpodv%sné boxy,
(nebo lze otev!ení naplánovat v misi). Pro je k dispozici samostatný leták.napájecí stanici

Argus Predator m#$e být vybaven který umo$'uje zvý%it bateriovou autonomiipodv%sným hybridním motorem,
letu a$ na 5-6 hodin.

Detailní popis


