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Bepiločiai – technologinė pagalba

• Greitas būdas pažvelgti iš viršaus

• Pigesnė lėktuvo ar sraigtasparnio 
pamaina

• Įrankis surinkti vaizdui



Daugiasraigčiai (angl. rotary drones)

• Dažniausiai suprantamas bepiločio
orlaivio arba „drono“ modelis

• Žinomi gamintojai

• DJI

• Parrot

• 3DR



Daugiasraigčiai (angl. rotary drones)

Tinka

• Nedideliam plotui stebėti

• Kai pakanka mažo greičio

• Kai reikia didelės vaizdo raiškos 
(mm/px)

• Nedaug erdvės pakilimui, 
nusileidimui

Netinka

• Kai skrydžio trukmė 30 min ir
mažiau



Bepiločiai su sparnais (angl. fixed wing)

Sumažinto lėktuvo analogas



Bepiločiai su sparnais

Tinka

• Skrydžiui kurio trukmė kelios 
valandos

• Sunkesniam kroviniui nešti 
(geresnės kokybės kameroms)

• Kai reikalingas didesnis greitis

Netinka

• Kai reikia išlaikyti vienoje 
pozicijoje

• Kai nėra patogios pakilimo ar 
nusileidimo aikštelės



Kitokie bepiločiai orlaiviai

• Įvairios klasifikacijos, pvz. pagal dydį

• Mikro bepiločiai orlaiviai
• Vidinių erdvių apžiūrai

• Kai reikia didesnio mobilumo

• Dideli bepiločiai orlaiviai
• Ilgalaikiams skrydžiams

• Specialioms misijoms

• Apjungiamos skirtingos koncepcijos
• Bepilotis su sparnais ir sraigtais



Karolio Janulio nuotrauka



Kameros (sensoriai) ir bepiločiai

• Svarbu kiek ir kokių sensorių bepilotis pakelia

• Įprastos – dienos šviesos kameros

• Termovizoriai – infraraudonųjų spindulių kameros

• Vaizdo stabilizavimo mechanizmai (angl. gimball)



Vaizdai ir jų apdorojimas

• Vaizdo šaltiniai: bepiločiai orlaviai, kosmoso palydovai

• Žemės plotų inventorizacija

• Užstatytų vietų apskaita

• Kitų objektų stebėjimas ir analizė



\Vaizdas leidžia atpažinti svarbius objektus



Vaizdas leidžia pamatyti dinamiką





Skirtingi įrankiai - multispektrinės kameros, radarai

• Nematomo ruožo spinduliai - medžiagos parviršiaus savybių 
matavimui 

• Paviršiaus skirtumai atspindėti skirtingo ruožo spindulius

• Nauda
• Nustatoma augalų būklė

• Palyginami skirtingos žemdirbystės rezultatai

• Sudaromi tręšimo žemėlapiai



Tipinis vaizdo apdorojimas

Skrydis Parsiųsti duomenys Apdorojimas Informacija



AirVision vaizdo apdorojimas

Skrydis Apdorojimas Informacija taikoma 
žemdirbystės ir saugumo 
sektoriuose



AirVision Core

IPnDDL2450, 12Mbit 
duomenų sąsaja vaizdo 
perdavimui

MicroHard duomenų sąsaja
Sony FCB-ER8300 Block

kamera 4K (3840 x 2160) 
20x Zoom

Sony 4K industrinė kamera

GPRS modemas didelio 
atstumo telemetrijai

GPRS modemas
Ilgųjų bangų šiluminė 

kamera

FLIR Tau2 termovizorius

Automatinis 
pozicionavimas, GPS 

pozicijos sekimas, objektų 
sekimas

Vaizdo stabilizavimas



Taikymo sritys

Saugumas

Krašto apsauga

Pasienio kontrolė

Gamtos apsauga

Ugniagesiai

Sumanioji 
žemdirbystė
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