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Žemės paviršiaus monitoringui

FlyMax® unikalus sprendimas
skirtas naudoti šiose srityse:
°° Didelių
Didelių plotų
plotų aerofotogrametrijoje
aerofotogrametrijoje
°° Kadastre
Kadastre
°° Precizinėje
Precizinėje žemdirbystėje
žemdirbystėje
°° Kasybos
Kasybos kontrolėje
kontrolėje
°° Pakrančių
Pakrančių priežiūroje
priežiūroje
°° Turto
Turto monitoringe
monitoringe
°° Žemės
Žemės panaudojimo
panaudojimo nustatyme
nustatyme
°° Geologijoje
Geologijoje
°° Geomorfologijoje
Geomorfologijoje
°° Žemėlapių
Žemėlapių sudaryme
sudaryme
°° Šiluminių,
multispektrinių,
Šiluminių, multispektrinių,
hiperspektrinių
hiperspektrinių ir
ir infraraudonųjų
infraraudonųjų
spindulių
spindulių tyrimuose
tyrimuose

FlyMax® savybės
✔ Užtikrintas skrydžio stabilumas
✔ Paleidimo sistema (katapultas)
✔ Avarinis parašiutas
✔ Spalvų ir detalumo pritaikymas pagal paviršių
(smėlėtas/gumuotas/spindinčiai lygus)

✔ Fiksuoto aukščio skrydžio trajektorijos nustatymas,
remiantis "Google" 3D vietovės profilio modeliu

✔ Duomenų eksportavimas visais žinomais formatais
✔ Ilgų distancijų misijos
✔ Visiškai suderinta su pilno kadro DSLR, LIDAR, šiluminėmis, multispektrinėmis, hiperspektrinėmis kameromis

✔ Pateikiami aukštos raiškos georeferencinius vaizdai
✔ FlyBag aliumininis transportavimo dėklas su ratukais ir
rankenomis

✔ Panikos mygtukas visų komandų deaktyvavimui bei
skrydžio apskritimu nustatytame aukštyje aktyvavimui

✔ Skrydžio duomenų registratorius
✔ Suprojektuotas, pagamintas ir surinktas Italijoje

vietos ar atsirado nenumatytos kliūtys,
operatorius bepilotę sistemą gali nutupdyti
rankiniu būdu, t. y. nuotoliu valdikliu.
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FlyMax – pats didžiausias modelis iš visų
FlyTop gaminamų bepiločių sistemų.

FlyTop misijų planavimo ir valdymo
programinė įranga FlyTop Manager gali
automatiškai sudaryti parinktos vietovės
skrydžių planą ir maršrutą bei perduoti
visą informaciją bevieliu ryšiu tiesiai į
bepilotę sistemą. Programinė įranga
leidžia sudaryti skrydžių planus ir
maršrutus biure instruktažo metu arba
paprasčiausiai lauke: žinoma visos
operacijos gali būti keičiamos pačioje
bepilotėje sistemoje tiesiog skrydžio
metu.

Ilgesniais kaip 2 m sparnais ir skrydžio
laiku, viršijančiu 60 minučių, FlyMax yra
skirtas ne tik profesionalams, bet ir organizacijoms ieškančioms patikimos ir, pagal kainą prieinamos, bepilotės sistemos
ilgų distancijų misijoms bei sunkiai prieinamoms teritorijoms ištirti. FlyMax pasižymi ypatingu stabilumu skrydžio metu, o
papildomai gali būti aprūpintas paleidimo
mechanizmu arba katapultu bei avariniu
parašiutu.
FlyMax gali būti pelningai naudojamas
keliose srityse, t. y. didelių plotų aerofotogrametrijoje, precizinėje žemdirbystėje, kadastre, kalnakasybos kontrolėje,
pakrančių stebėjimui, turto (naftos ir dujų
vamzdynų, saulės baterijų, ir kt.) monitoringui, žemės panaudojimo, šilumos
nuostolių kontrolei, multispektriniam ir
hiperspektriniam monitoringui, LIDAR
tyrimams.
FlyMax gali būti aprūpintas keletu skirtingų sensorių: pilno vaizdo DSLR, LIDAR,
šilumos, multispektrinėmis ir hiperspektrinėmis kameromis. FlyMax gali būti valdomas vieno operatoriaus, naudojančio
9" spalvoto ekrano valdiklį.

Sistema turi numatytą kalibruotą fotokamerą.
Visa informacija, surinkta skrydžio metu
(nuotraukos, jų pozicija, kameros ir bepilotės
sistemos orientavimas, altitudė, ilguma,
platuma, skraidyklės horizontalumas, kiti
parametrai) gali būti apdorojami, apjungiami
ir eksportuojami į beveik visus šiuo metu
žinomus komercinius formatus, supaprastinant duomenų apdorojimo procesą.
FlyMax atitinka visus saugumo reikalavimus.
Sistema suprojektuota, pagaminta ir surinkta
FlyTop laboratorijoje (Italija).

Sistema gali būti valdoma automatiniu,
stabilizuotu arba rankiniu režimais. Tuo
atveju, kai nusileidimui nėra pakankamai

FlyMax® techninės charakteristikos
212 cm

Darbinė temperatūra:

- 10°C/ +45°C, dirbama ir lyjant

Ilgis:

85 cm

Vidutinis greitis:

45 km/h

Pakilimo svoris:

3 kg

Misijos valdymas:

Akumuliatoriai:

Ličio polimerų 3S-12000mAh

9” spalvotas ekrano valdiklis
su beviele 3G jungtimi

Variklis:

650W, elektrinis

Sensoriai:

Canon 5D (DSLR), šilumos, multispektriniai, hiperspektriniai, LIDAR

Veikimo nuotolis:

1 iki 50 km

Automatinė navigacija:

paremta GPS, IMU, altimetru

Skrydžio trukmė:

iki 70 minučių

Skrydžio režimai:

rankinis/stabilizuotas/automatinis

Pakilimas:

Rankinis/katapultas

Duomenų perdavimas:

bevielis

Nusileidimas:

Rankinis/automatinis/parašiutas

Nuotolinis valdymas:

Skrydžio aukštis:

1 iki 150 m

2,4GHz iki 2 km tarp bepilotės
sistemos ir valdiklio

Operatorių skaičius

1

Saugos kontrolė:

Maksimalus greitis:

70 km/h

Grįžimas namo, panikos mygtukas,
skrydis gali būti elektroniškai
valdomas zonomis

Pasipriešinimas vėjui:

gūsiams iki 50 km/h

Sparnų ilgis:
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The Future is Now
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