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Tajemnica przedsiębiorstwa Dron House S.A.
Zarejestrowany wzór przemysłowy 002806976
OHIM – organizacja dla krajów UE
WIPO 47642

1. Grupa Dron House
Grupa Dron House to nowa jakość na rynku.
Lider kompleksowych i nowatorskich rozwiązań,
wyznaczający nowe kierunki rozwoju.

Grupa Dron House jest wspólnym projektem
grupy entuzjastów lotnictwa,
profesjonalistów związanych z rynkiem urządzeń zdalnie sterowanych od 1997 roku,
pionierów, którzy jako pierwsi w Polsce wykorzystywali i budowali
bezzałogowe statki powietrzne zwane popularnie dronami.
Twórcy firmy Dron House S.A. byli także autorami pierwszej w naszym kraju
transmisji wideo przeprowadzonej z drona w czasie rzeczywistym.
Nasz zespół tworzą doświadczeni operatorzy bezzałogowych statków powietrznych,
szkoleniowcy certyfikowani przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, inżynierowie realizujący
przetargi na budowę dronów dla służb państwowych, naukowcy – specjaliści
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wysokiej klasy menadżerowie.
Swoją wyjątkową pozycję zawdzięczamy nie tylko skali naszej działalności,
ale także przewadze technologicznej, doświadczonej kadrze oraz oparciu naszej oferty
na czterech filarach: produkcji, usługach, szkoleniach i doradztwie.

PRODUKCJA

USŁUGI

SZKOLENIA

DORADZTWO

SYSTEM
MONITOROWANIA

OPERATORZY

KURSY
VLOS & BVLOS

KONSULTING

DRON BIELIK

EGZAMINY
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WSPÓŁPRACUJEMY Z
©© Urzędem Lotnictwa Cywilnego
©© Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
©© Wojskowym Instytutem Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce
©© Żandarmerią Wojskową
©© Polskimi Kolejami Państwowymi
Cargo S.A.
©© Polskimi Kolejami Państwowymi
©© Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©

TVP 1, TVP 2
TVN, Polsatem
Centrum Nauki „Kopernik”
Polską Grupą Energetyczną
Polskimi Sieciami Energetycznymi
Polską Kompanią Węglową S.A.
Policją
Strażą Pożarną

Nasze projekty
©© System Monitoringu UAV – zarejestrowany wzór przemysłowy ZWW 002806976, OHIM
– organizacja dla krajów UE, WIPO 47642 – patenty na terenie Unii Europejskiej oraz
USA, Turcji, Singapuru, Norwegii, Korei, Japonii, Szwajcarii;
©© Dron Bielik – pierwszy w 100% polski dron – pierwszy dron, który sam podejmuje
decyzje;
©© Zintegrowany system operacyjny z kamerą RGB 30 x zoom;
©© Dron Ratownik – dron dla ratownictwa wodnego;
©© Projekt Skala – dostęp do 200 dronów w czasie rzeczywistym;
©© Lokalizator Bezzałogowych Statków Powietrznych typu dron w czasie rzeczywistym;
©© Komputer pokładowy do Bezzałogowych Statków Powietrznych – z funkcją
podejmowania decyzji;
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2. DRON BIELIK
Pierwszy w 100% polski dron,
w technologii GSM, z funkcją arbitrażu.
Sukces polskiej myśli technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W pełni automatyczny system lotu, umożliwiający automatyczny start / lądowanie
według wyznaczonych parametrów lotu, z możliwością dowolnej konfiguracji scenariuszy
lotów w czasie rzeczywistym.
zasięg
transmisja wideo
kamera
tryby lotu
maksymalna wysokość lotu
temperatura działania
czas lotu
prędkość lotu
wymiary (bez śmigieł)
śmigła
waga
moduł obliczeniowy
moduł pomiarowy
moduł pomiarowy
		
moduł pomiarowy
		
moduł komunikacyjny

5 km
HD lub FULL HD
30x zoom HD
autonomiczny, GPS, ATTI, manual
6 000 m n.p.m.
od -15°C do +50°C
35 do 50 minut
do 70 km/h
80 cm x 72 cm x 30 cm (wysokość)
16 x 5,4
3,5 kg (bez głowicy wideo)
moduł obliczeniowy z funkcją arbitrażu
GPS, GLONASS lub BEIDOU
moduł pomiarowy wysokości barometrycznej
oraz prędkości względem strug powietrza – altimeter (opcja)
moduł czarnej skrzynki FDR
– rejestrator w czasie rzeczywistym
moduł komunikacji bezprzewodowej 869 MHz
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LOKALIZATOR
Lokalizator jest montowany oddzielnie lub zintegrowany fabrycznie z dronem.
Dzięki systemowi opracowanemu przez firmę Dron House S. A. możliwa jest pełna kontrola
nad dronem z wykorzystaniem sieci GSM.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©

szybki montaż
własne zasilanie niezależne od drona
kompaktowy rozmiar
wizualizacja stanu pracy
unikatowe ID z numerem rejestracyjnym
przyłącza do ładowania akumulatorów i wymiany danych
automatyczna aktualizacja pełnych danych Stref Lotniczych
możliwe nawiązanie dwustronnego połączenia poprzez GPRS
wbudowana dedykowana pamięć do magazynowania danych
zastosowanie technologii GSM, GPS zintegrowanej z systemem monitoringu dronów
w czasie rzeczywistym
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KOMPUTER POKŁADOWY Z FUNKCJĄ ARBITRAŻU
Komputer DARTSIL został opracowany przez polskich naukowców na bazie doświadczeń
z laboratoriami armii amerykańskiej. Jest to wyspecjalizowane urządzenie bezzałogowe
i autonomiczne, pracujące w dwóch trybach pracy: manualnym i automatycznym.
Umożliwia autonomiczny lot zgodny z wymaganiami misji określonymi przez operatora.
W komputerze DARTSIL zastosowano wieloprocesową architekturę stosowaną przez
światowe koncerny lotnicze.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KOMPUTERA DARTSIL
©© mechanizm arbitrażu wprowadza unikalny w tej skali obiektów poziom wiarygodności
i bezpieczeństwa
©© zaawansowana stabilizacja lotu dzięki algorytmom behawioralnym
©© nowatorskie rozwiązania: redundancja kodu oraz modułów elektronicznych
©© implementacja modułów krytycznych sterowania i modułów sensorycznych
©© zastosowanie bezpiecznej i odpornej magistrali komunikacyjnej
©© uniwersalna platforma nośna możliwa do zastosowania w obszarach
dotąd zarezerwowanych dla załogowych obiektów latających
©© klastry obliczeniowe pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności oraz mocy obliczeniowej
poprzez zwiększenie modułów
©© integralną częścią jest FDR (ang. Flight Data Recorder) – tzw. „czarna skrzynka”,
która rejestruje wszystkie dane lotu i stan drona, na podstawie których można odtworzyć
trajektorię i parametry lotu
©© w razie rozbicia statku, dane są odpowiednio bezpieczne, a mechanizm przywoławczy
pozwala na szybkie odszukanie drona
©© zwiększa bezpieczeństwo i przyśpiesza proces prototypowania algorytmów sterowania
z wykorzystaniem pętli SIL (ang. Software in the Loop), HIL (ang. Hardware in the Loop),
MIX (rozwiązanie mieszane), wirtualnych czujników oraz wirtualnych członów
wykonawczych
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KAMERa RGB 30x ZOOM
matryca
		
procesor obrazu
obiektyw
		
format plików HD
rozdzielczość wideo
		
rozdzielczość foto

Sony CMOS Exmor R (BSI) 1/5,8 cala
minimalne oświetlenie 2,8 luxa
Samsung IV
Carl Zeiss Tessar
Zoom 30x (ekwiwalent 36 mm - 1120 mm dla formatu 35 mm)
zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD
HD – 1920 x 1080 / 50i (format 16:9), 17-24 Mb/s
STD – 720 x 480 / 50i (format 3:2), 5-9 Mb/s
5,3 Mpix – 3072 x 1728 (format 16:9)

KAMERa 10x HD
sensor CMOS 1/4 cala
wyjścia HDMI, AV
dostępne formaty NTSC, PAL
zoom optyczny 10x, 4.9 mm do 49 mm
sygnał wyjściowy 1080 p, 30 fps
czułość matrycy 0.1 lux przy f=1.6
funkcje nagrywanie HD,
		mikrofon,
		 auto focus,
		 auto white balance,
		 auto gain
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3. SYSTEM
MONITORINGU UAV
Koncept monitorowania i zarządzania
przestrzenią powietrzną w Polsce i na świecie,
opracowany przez firmę Dron House S.A.

PODSTAWOWE ELEMENTY
SYSTEMU MONITORINGU UAV
1. URZĄDZENIE MONITIORUJĄCE
Niezależne urządzenie monitorujące zamontowane w każdym bezzałogowym statku
powietrznym w Polsce. Umożliwi jednokierunkowy transfer danych, na bieżąco dostarczając
do Centrum Operacyjnego informacje o pozycji drona (I etap wdrożenia).

2. ZINTEGROWANY MODUŁ MONITORINGU
Zintegrowany z autopilotem moduł monitoringu, montowany w każdym dostępnym w Polsce
dronie i umożliwiający dwukierunkowy transfer danych: przesyłanie w czasie rzeczywistym
informacji o pozycji drona do Centrum Operacyjnego oraz przejęcie przez Operatora Systemu
kontroli nad alarmowymi procedurami powrotu do miejsca startu i lądowania w sytuacji
kryzysowej (II etap wdrożenia).

“STOP!” BAŁAGANOWI
W PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ!

OBECNY STAN
PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ

LPR
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PODSTAWOWE ELEMENTY
SYSTEMU MONITORINGU UAV
3. CENTRUM OPERACYJNE
Centrum Operacyjne odpowiedzialne za stały nadzór ruchu dronów w powietrzu, aktywowanie
i dezaktywowanie stref zakazów lub ograniczeń lotów dronów, aktualizację mapy stref
powietrznych, ostrzeganie o naruszeniu strefy (I etap wdrożenia), identyfikację operatorów
UAV w powietrzu, wydawanie komend odwrotu dla dronów naruszających strefy
(II etap wdrożenia), kontakt ze służbami prewencji.

4. APLIKACJA KLIENCKA
Aplikacja kliencka przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: od operatorów dronów
przez pilotów aż do służb specjalnych i organów odpowiedzialnych za nadzór nad
przestrzenią powietrzną w Polsce. Każdej kategorii użytkowników przypisane będą
odpowiednie poziomy dostępu: od możliwości przeglądania udostępnionych treści poprzez
możliwość dodawania informacji, aż po możliwość pełnej edycji w ramach przyznanych
uprawnień.

STAN PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
PO WPROWADZENIU SYSTEMU
MONITORINGU UAV
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NAJWAŻNIEJSZE CELE
PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO
Najważniejszym filarem polskiego systemu monitoringu dronów jest zabezpieczenie
pasażerskiego ruchu lotniczego przed kolizją z dronem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
tzw. „separacji” dronów i statków pasażerskich w drogach powietrznych oraz dzięki
technologii „odbicia lustrzanego”, czyli zastosowaniu tzw. „separacji kulistej” dookoła statku
powietrznego, np. śmigłowca ratunkowego.

MONITOROWANIE RUCHU DRONÓW W POLSKIEJ
PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM
Nasz system zapewnia 100% gwarancji monitorowania dronów w przestrzeni powietrznej.
Oparty jest na aplikacji mapy Polski i świata, gdzie wszystkie drony cywilne, uprzywilejowane
i specjalne są oznakowane i widoczne na jednym ekranie urządzenia mobilnego. Dzięki temu,
wszystkie strefy kontrolowane i niekontrolowane są odpowiednio zarządzane i monitorowane.

IDENTYFIKACJA OPERATORÓW I DRONÓW
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POWIETRZU
Identyfikacja operatorów i dronów znajdujących się w czasie rzeczywistym w powietrzu jest
możliwa tylko i wyłącznie dzięki zastosowaniu naszego systemu, opartego na informacjach
dotyczących operatora i drona podanych podczas rejestracji. Dzięki temu, wszyscy operatorzy
i drony są widoczni w danej okolicy na ekranie dowolnego urządzenia mobilnego.

IDENTYFIKACJA NIEAUTORYZOWANYCH LOTÓW
Identyfikacja lotów nieautoryzowanych w czasie rzeczywistym jest kluczowym filarem
zapewniającym bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Dzięki temu, możliwe jest kontrolowanie
ruchu powietrznego w czasie rzeczywistym co pozwala na szybką reakcję instytucji
monitorującej, operatora i odpowiednich służb.

ZAGWARANTOWANIE NIENARUSZALNOŚCI STREF ZAKAZU
DEFINIOWANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM LUB NAŁOŻENIE
OGRANICZEŃ NA LOT BEZ ZEZWOLENIA
Nienaruszalność stref zakazu jest zagwarantowana dla wszystkich stref zakazu lotu, np.
lotnisk. Żaden cywilny dron nie ma dostępu do tego typu stref. Specjalne kody dla dronów,
umożliwiają autoryzację wlotu w czasie rzeczywistym w strefę zakazu.
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Spółka Dron House S.A. przygotowała rozwiązanie umożliwiające poinformowanie operatora
sterującego UAV – lub każdej innej osoby – o naruszeniu strefy zakazu lotów, a w razie
konieczności także zmuszenie UAV do przerwania lotu, lądowania lub automatycznego
powrotu do punktu startu.
Proponujemy kompletny, gotowy system, który błyskawicznie i radykalnie zwiększy
bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ureguluje polski rynek dronów, rozwijający się dziś
w ogromnym tempie i w sposób niekontrolowany.
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4. SKRZYNKA
TRANSPORTOWA
Projekt koncepcyjny stworzony do celów
obserwacyjnych i zadań specjalnych,
dla np. służb mundurowych.

SKRZYNKA TRANSPORTOWA
Jest to projekt koncepcyjny urządzenia przeznaczonego przede wszystkim
do przeprowadzania zaawansowanych zadań obserwacyjnych. Jest to specjalnie
skonstruowana skrzynia transportowa, dostosowana do potrzeb służb mundurowych.
Unikalna budowa skrzyni pozwala na natychmiastową gotowość
do wykonania specjalistycznego zadania.
Maksymalny czas gotowości drona to 25 sekund.

EKRAN LCD
W POKRYWIE
SKRZYNI

AUTOMATYCZNE
ŁADOWANIE
ZAPASOWYCH
AKUMULATORÓW

DRON

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE
ZAPASOWYCH AKUMULATORÓW
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SKRZYNKA TRANSPORTOWA
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
©©
©©
©©
©©
©©

transmiter obrazu wideo HD, zasięg do 2 km
transmiter sygnału radia, zasięg do 3 km
panel sterujący dronem ze wszystkimi funkcjami nawigacyjnymi
anteny dookólne
podpięcie dodatkowych anten kierunkowych
dla trudnych terenów

WÓZ
OPERACYJNY

ANTENY
ŚLEDZĄCE DRONA

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE
PODCZAS TRANSPORTU
12V/24V/220V
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5. PROJEKT SKALA
Spektakularne i szybkie efekty
dzięki współpracy z operatorami dronów
na terenie całej Polski.

ZASIĘG
Dron House S.A. wyznacza kierunki rozwoju prężnego rynku dronów, konsekwentnie
poszerzając zakres i zasięg swej działalności. 100 operatorów oraz, 100 firm partnerskich,
obejmująca swym zasięgiem całą Polskę, czyni naszą ofertę konkurencyjną pod względem
zasięgu, a firmę Dron House S.A. liderem konsolidacji polskiego rynku.

LICENCJONOWANI
OPERATORZY
DRON HOUSE S.A.

+
GLOBALNI
ZLECENIODAWCY

+
GRUPA
DRONE HOUSE

SIEĆ OPERATORÓW
UAV

NOWY RYNEK ZLECEŃ

26

Projekt SKALA pozwala osiągnąć spektakularne i szybkie efekty dzięki współpracy
z operatorami dronów na terenie całej Polski. Obecnie współpracujemy z 87 operatorami,
realizujemy 174 nowe umowy, a docelowo planujemy zawrzeć 500 umów, co oznacza,
że naloty nad obiektem liniowym, np. monitoring granic Polski zgodnie z prawem (VLOS)
możemy wykonać w jeden dzień.
PODSTAWOWY SPRZĘT

ZASIĘG [KM]

OPERACJE

PROMIEŃ [KM]

VLOS

BVLOS

DJI Inspire 1

1.0

8.0

VLOS (DJI Inspire 1 / DJI Phantom 3 / Bielik)

0.5

DJI Phantom 3

1.0

8.0

BVLOS (DJI Inspire 1 / DJI Phantom 3)

4.0

Bielik

1.0

10,0

BVLOS (Bielik)

5.0

SCHEMAT MONITORINGU VLOS

500 M

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA NALOTU NAD OBIEKTEM LINIOWYM
				
- GRANICA POLSKI

500 M

500 M

500 M

5000 M

SCHEMAT MONITORINGU BVLOS

5000 M

5000 M

5000 M

DŁUGOŚĆ
[KM]

AKTYWNI
OPERATORZY [DNI]

OPERATORZY
WERYFIKOWANI [DNI]

DOCELOWA LICZBA
OPERATORÓW [DNI]

VLOS

BVLOS

VLOS

BVLOS

VLOS

BVLOS

Długość trasy Warszawa – Dorohuck

268

1

1

1

1

1

1

Całkowita długość granic Polski

3 511

6

1

3

1

1

1

Całkowita długość torów kolejowych w Polsce

13 000

19

2

10

1

1

1

Całkowita długość energetycznych sieci przemysłowych
w Polsce [400 kv + 200 kv]

13 282

20

2

10

1

1

1

Całkowita długość autostrad i dróg ekspresowych
w Polsce

3 170

5

1

3

1

1

1

Całkowita długość Wisły

1 047

2

1

1

1

1

1

Przyjęta norma dla monitoringu: VLOS 1 km/godz, BVLOS 10 km/godz.
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POWIERZCHNIA
[KM2]

POWIERZCHNIA NA
1 GODZ. [KM2]

AKTYWNI
OPERATORZY [DNI]

OPERATORZY
WERYFIKOWANI [DNI]

DOCELOWA LICZBA
OPERATORÓW [DNI]

VLOS / BVLOS

VLOS / BVLOS

VLOS / BVLOS

VLOS / BVLOS

326

1

1

1

1

Powierzchnia Polski

312 679

1

450

225

79

Powierzchnia gruntów rolnych

188 136

1

271

136

48

Powierzchnia gruntow leśnych

91 436

1

132

66

23

Powierzchnia miasta Kraków

Przyjęta norma dla monitoringu: VLOS/BVLOS 1 km2/godz.
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SCHEMAT PRZEPROWADZENIA
NALOTU NAD OBIEKTEM
POWIERZCHNIOWYM – KRAKÓW
VLOS – 1 DZIEŃ
BVLOS – 12 GODZIN

Projekt SKALA to także wysokiej jakości, bardzo precyzyjne ortofotomapy. Wykonane przez
nas naloty powierzchniowe, np. nad Krakowem, mają dokładność do 5 cm/px (w chwili
obecnej obowiązującym standardem są ortofotomapy Polski wykonywane za pomocą
samolotu z dokładnością 25 cm/px).

M

SCHEMAT
ORTOFOTOMAPY BVLOS

M
0
50
0

50

0

M

50

0

50
00

M

SCHEMAT
ORTOFOTOMAPY VLOS
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6. Nasze usługi
Zakres świadczonych usług liczy szereg pozycji
- od tworzenia ortofotomap, przez monitoring,
aż po określenie wysokości drzewostanu.

Lista usług świadczonych
przez Dron House S.A.

ORTOFOTOMAPA

NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
©©
©©
©©
©©

Obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od nieruchomości
Analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych wysypisk
Wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów
Inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

BEZPIECZEŃSTWO
©© Monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)
©© Monitorowanie wybrzeża
©© Poszukiwania oraz ratownictwo (SAR)

LEŚNICTWO
©©
©©
©©
©©
©©
©©
©©

Monitorowanie terenów leśnych
Ocena ryzyka pożarów
Inwentaryzacja dróg leśnych
Inwentaryzacja roślinności
Określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej upraw leśnych)
Wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek
Określanie wysokości drzewostanu

INWESTYCJE I BUDOWNICTWO
©©
©©
©©
©©

Wizualizacje – wizualizacje 3D, profile podłużne, przekroje poprzeczne
Monitorowanie budynków
Obliczanie objętości hałd i mas ziemnych
Wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych
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Lista usług świadczonych
przez Dron House S.A.

MAPA WARSTWICOWA

TERMOWIZJA

ENERGETYKA
©©
©©
©©
©©
©©

Inspekcja turbin wiatrowych
Monitoring linii energetycznych
Inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych
Wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)
Wizualizacje terenowe 3D

FOTOGRAFIA
©© Fotografowanie wydarzeń z powietrza
©© Wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

GÓRNICTWO
©©
©©
©©
©©

Skanowanie otoczenia
Monitorowanie i mapowanie szybów
Ocena infrastruktury kopalni
Monitorowanie hałd węgla pod kątem samozapłonu

GEODEZJA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA
©© Tworzenie ortofotoplanów
©© Tworzenie ortofotomap
©© Pomiary obszarów (DTM, DSM, chmura punktów)
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Lista usług świadczonych
przez Dron House S.A.

NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU

MAPA SPADKÓW

INFRASTRUKTURA
©© Kontrola dróg i mostów
©© Ocena natężenia ruchu drogowego
©© Tworzenie ortofotomap

KOLEJ
©© Monitorowanie trakcji
©© Kontrola pojazdów kolejowych
©© Nadzorowanie inwestycji

ROLNICTWO
©© Określenie stref zmiennego nawożenia
©© Określenie stanu zdrowia roślin
©© Określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek klęsk żywiołowych,
działalności zwierzyny leśnej
©© Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
©© Wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

UBEZPIECZENIA
©© Ocena szkód popowodziowych
©© Ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych
©© Ocena szkód powstałych w uprawach rolnych
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Przykłady ortofotoproduktów
MODEL 3D BUDYNKU ZABYTKOWEGO
Projekt SKALA to również monitoring modeli 3D, np. zabytkowych budynków. W obecnej chwili
w Polsce jest 69 254 obiektów wpisanych w zestawienie zabytków nieruchomych (stan na
31.06.2015). Oprócz nich, są także zabytki ruchome i archeologiczne.
AGISOFT
PHOTOSCAN

SURVEY
DATA

TIE POINTS

CAMERA
CALIBRATION

CAMERA
LOCATIONS

DENSE CLOUD

DIGITAL
ELEVATION
MODEL

TEXTURED
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Przykłady ortofotoproduktów
ZNORMALIZOWANY INDEKS WEGETACJI

NDVI 10CM
SKALA 1:2500

obszary zacienione wodą (brak odbicia w podczerwieni)
niskie odbicie w podczerwieni i paśmie czerwonym
(cienie, czarne elementy terenu)
odkryta gleba (materia nieorganiczna)
mała ilość chlorofilu (roślinność w stresie lub dojrzewaniu)
średnia ilość chlorofilu (średni stan roślinności)
wysoka ilość chlorofilu (dobra kondycja roślinności)
bardzo wysoka ilość chlorofilu (zdrowa roślinność)

36

Przykłady ortofotoproduktów
ANALIZA ILOŚCI DOCIERAJĄCEJ POTENCJALNEJ ENERGI
SŁONECZNEJ W SKALI ROKU
ORTOFOTOMAPA
W ŚWIETLE
WIDZIALNYM

NUMERYCZNY
MODEL
POKRYCIA
TERENU

SKALA 1:500

SKALA 1:500
WYSOKOŚĆ
W M.N.P.M.
70
69
68
67
66
65

CZAS EKSPOZYCJI
NA BEZPOŚREDNIE
ŚWIATŁO SŁONECZNE
W SKALI ROKU

ILOŚĆ DOCIERAJĄCEJ
POTENCJALNEJ
ENERGII SŁONECZNEJ
W SKALI ROKU

SKALA 1:500

SKALA 1:500

CZAS EKSPOZYCJI
W GODZINACH

ILOŚĆ ENERGII
W KWH/M2

3400

960
920

3200

880

3000

840
800

2800

760

2600

720
680

2400

640

2200

600
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Przykłady ortofotoproduktów
PUNKTOWY POMIAR STANU WODY W DORZECZU WISŁY
ORTOFOTOPLAN WYGENEROWANY
NA PODSTAWIE 200 ZDJĘĆ
WYKONANYCH KAMERĄ FC350
Z POKŁADU DJI INSPIRE 1

20 M

20 M

20 M

KORYTO RZEKI
20 M

20 M

20 M
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20 M

TRASA LOTU

OBSZAR
NALOTU
20 M

30 M

PLAN
NALOTU

30 M

PRZYKŁADOWY RAPORT

Przykłady ortofotoproduktów
PRZEKRÓJ TERENOWY
NUMERYCZNY
MODEL
TERENU

PRZEKRÓJ TERENOWY

DANE ŹRÓDŁOWE
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7. SZKOLENIA UAVO
Ośrodek Szkoleniowy Dron House S.A.
Certyfikowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów
Nr 132RPS-02/2015

OŚRODEK SZKOLENIOWY
DRON HOUSE S.A.
Certyfikowany przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego Ośrodek Szkolenia Operatorów
Dronów Nr 132RPS-02/2015.
Celem ośrodka jest profesjonalne szkolenie
kandydatów na operatorów UAV w zakresie
VLOS, BVLOS oraz EVLOS na samolotach
i wielowirnikowcach. Każdorazowo szkolenie
zakończone jest egzaminem państwowym.
Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy UAV
to w jednym miejscu: szkolenia teoretyczne,
szkolenia praktyczne, szkolenia produktowe,
hotel, restauracja, ubezpieczenia, strefy lotów
A B C dla lotów w zasięgu i poza zasięgiem
wzroku oraz egzaminy państwowe.
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STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Centrum prowadzi szkolenia praktyczne oraz teoretyczne według planu szkoleniowego
zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, zakończone egzaminem państwowym
na terenie Ośrodka.
Szkolenie teoretyczne ma na celu zdobycie przez Kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania
świadectwa kwalifikacji operatora UAV, używanego w celach innych niż rekreacyjne
i sportowe oraz do bezpiecznego i świadomego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych
statków powietrznych w zasięgu wzroku. Zajęcia prowadzone są przez Kadrę o wieloletnim
doświadczeniu. Są nimi operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, konstruktorzy
profesjonalnych platform bezzałogowych oraz profesjonaliści posiadający wieloletnie
doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie organizacji i zarządzania
polską przestrzenią powietrzną. Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym,
który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.
Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń naziemnych na symulatorach oraz
szkolenia praktycznego w locie. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym,
który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

Dodatkowo w Ośrodku prowadzone są specjalistyczne szkolenia z zakresu fotogrametrii
i teledetekcji. Szkolenia te oferowane są w formie szkoleń 3- lub 10-dniowych.
Szkolenie trzydniowe jest dedykowane osobom chcącym pozyskać podstawową wiedzę
dotyczącą wykonywania nalotów fotogrametrycznych za pomocą latających platform
bezzałogowych (multiwirnikowych i samolotów) oraz nabycia podstawowych umiejętności
związanych z przetwarzaniem pozyskanych w ten sposób danych fotogrametrycznych.
Szkolenie dziesięciodniowe pozwala zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu fotogrametrii
i teledetekcji, wykonywania nalotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, obsługi
specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania danych fotogrametrycznych oraz
przygotowuje do samodzielnego wykonywania w/w czynności.
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SIEDZIBA:

BIURO:

ul. Twarda 18
(Spektrum Tower, 12 piętro)
00-105 Warszawa

ul. Wiśniowa 8c
05-500 Piaseczno

 +48 22 201 27 26
 kontakt@dronhouse.pl

 +48 22 201 27 26
 kontakt@dronhouse.pl

OŚRODEK
SZKOLENIOWY:
ul. Solec 28d
05-532 Solec
 +48 692 37 00 47
 biuro@csuav.pl

Tajemnica przedsiębiorstwa Dron House S.A.
Zarejestrowany wzór przemysłowy 002806976, OHIM – organizacja dla krajów UE, WIPO 47642

projekt graficzny i skład DTP
Radosław Pachowicz, prokreacja.com s.c.

