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დრონის რეგულაციები
უპილოტო თვითმფრინავები, ან დრონები წარმოადგენენ ავიაციის სწრაფად
განვითარებად სექტორს, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი შექმნას ახალი სამუშაო
ადგილები და ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირში. ამიტომ ევროკავშირმა მიიღო
რეგულაცია დისტანციურად მართული თვითმფრინავების უსაფრთხოდ ინტეგრაციის
შესახებ ევროპის საჰაერო სივრცეში.
რეგულაციების კრებული ადგენს სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების საერთო
წესებს და გადასინჯავს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA)
მანდატს. ახალი "EASA რეგულაცია" ანაცვლებს საკანონმდებლო ჩარჩოს 2008 წლიდან.
2018 წლის 26 ივნისს, საბჭომ მიიღო ახალი პროპორციული და რისკებზე
დაფუძნებული წესები, რაც საშუალებას მისცემს ევროკავშირის საავიაციო
სექტორს გაიზარდოს და გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი.
• Ensuring safe use of drones: Council signs off on EASA reform (press release, 26/06/2018)
• Regulation on common rules in the field of civil aviation
• The new 'EASA regulation' (Official Journal of the EU)
ახალი წესების ერთ-ერთი მაგალითი ეხება თვითმფრინავების ოპერატორების
რეგისტრაციის ბარიერს: თუ მათ თვითმფრინავებს შეუძლიათ 80 ჯოულზე მეტი
კინეტიკური ენერგიის გადაცემა ადამიანზე ზემოქმედების შედეგად, ისინი უნდა
დარეგისტრირდნენ.

დრონების გამოყენება: EASA რეკომენდაციები
რა უნდა გავაკეთოთ:
• თქვენი დრონები ყოველთვის გქონდეთ თვალთახედვის არეში
• დაგეგმეთ დრონის ფრენა და შეარჩიეთ ადგილი სადაც არ არის დაბრკოლებები
• მიიღეთ ნებართვა, თუ გსურთ გამოიყენოთ თქვენი დრონი
ანაზღაურებადი სამუშაოსთვის
• ყურადღებით წაიკითხეთ მწარმოებლის მითითებები.
რა უნდა გავაკეთოთ:
• არ აფრინოთ დრონი ისე რომ ვინმეს საფრთხე შეუქმნას
• არ აფრინოთ დრონი ხალხის, ქონების და ტრანსპოტის ზევით ან მათგან 50
მეტრზე ახლო მანძილზე
• არ აფრინოთ დრონი მიწის ზედაპირიდან 150 მეტრზე მაღლა
• მოარიდეთ დრონი აეროპორტებსა და ვერტმფრენებს
European Aviation Safety Agency (EASA)
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რაში გვჭირდება რეგულაციები
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დრონი თვითმფრინავივით მძიმე და სწრაფია,
მათ ასევე შეუძლიათ მიიღონ ძალიან მცირე ელექტრო სათამაშოების ფორმა,
რომლებიც ფართო მომხმარებლებისთვის არის ხელმისაწვდომი.
2008 წლის შემდეგ, უფრო მცირე ზომის დრონებმა შეუქმნა მარეგულირებელი
პრობლემები ევროკავშირს, რომლის კომპეტენციები შემოიფარგლებოდა უპილოტო
თვითმფრინავით
150
კილოგრამზე
მეტი.
მსუბუქ

თვითმფრინავებს

ევროკავშირის

მასშტაბით

მხოლოდ

სხვადასხვა

და

ფრაგმენტული ეროვნული უსაფრთხოების წესები ექვემდებარებოდა. გარდა ამისა,
ძირითადი უსაფრთხოების წესები არ გამოიყენებოდა თანმიმდევრული გზით.
• Drones - frequently asked questions (European Commission)
რადგან შემდეგი 20 წლის განმავლობაში ევროკავშირის საჰაერო მიმოსვლა 50% ით გაიზარდა საჭირო გახდა საავიაციო წესების რეფორმა.
ევროკომისიის პროგნოზით, 2035 წლისთვის ევროპული დრონების სექტორი:
• პირდაპირ დასაქმებული ადამიანთა რიცხვი იქნება100000-ზე მეტი
• ექნება ეკონომიკური გავლენა 10 მილიარდ ევროს წელიწადში, ძირითადად
მომსახურებებში
უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების ზრდასთან ერთად გაიზრდება მათი
უპირატესობებისა და მათგან გამოწვეული პრობლემების დაბალანსების საჭიროება.
მაგალითად, უპილოტო საჰაერო ხომალდს შეუძლია იყოს მნიშვნელოვანი როდესაც
გამოიყენება ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში მონაცემების შეგროვებისა და
ინტერპრეტაციის დროს. მაგრამ დრონებს ასევე შეუძლიათ შექმნან პრობლემა
მონაცემთა დაცვის, კონფიდენციალურობის, ხმაურისა და CO2– ის გამოყოფის
თვალსაზრისით.
• The potential of drones (European Commission)
2019 წლის 12 მარტს ევროკომისიამ მიიღო ევროკავშირის საერთო წესები,
რომლებიც განსაზღვრავს დრონების ტექნიკური მოთხოვნებს.
'EASA რეგულაციის' შესაბამისად, ახალი წესები ადგენს უსაფრთხოების, დაცულობის
და კონფიდენციალურობის, ასევე პირადი მონაცემების დაცვის ძირითად პრინციპებს.
მათი მიზანია ბიუჯეტის შემცირება და ინოვაციების წახალისება.
რეგულაცია ასევე გამორიცხავს რამდენიმე წესს, რომლებმაც შეიძლება ხელი
შეუშალოს მეწარმეობას. მოსალოდნელია, რომ ეს იურიდიულ რეალობას მოუტანს
ინდუსტრიას, რომელიც მოიცავს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დიდ
რაოდენობას და დამწყებ კომპანიებს.
უფრო მეტიც, რეგულაცია დანერგავს უსაფრთხოების რისკზე და ეფექტურობაზე
დაყრდნობით მიდგომას. ეს ნიშნავს, რომ იგი აცნობიერებს სხვადასხვა რისკებს,
რომლებიც ჩართულია სამოქალაქო ავიაციის სხვადასხვა სექტორში. მაგალითად,
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ვერტმფრენებს ან მსუბუქ სპორტულ თვითმფრინავებს ექვემდებარება უფრო მარტივი და
იაფი დამტკიცების პროცედურები, ვიდრე კომერციული თვითმფრინავები.

მოკლე შინაარსი
ახალი რეგულაციები დაფუძნებულია რისკზე და ყოფს ოპერაციებს, იქნება ეს
კომერციული თუ რეკრეაციული, დაბალი რისკის კატეგორიაში (open category) და
საშუალო რისკის კატეგორიაში (specific category). მაღალი რისკის მქონე ოპერაციები
არის (manned) საავიაციო სფეროში სერთიფიცირებული კატეგორიის ქვეშ. ღია
კატეგორია ძალიან მცირე მოთხოვნებს უყენებს მფრინავს ან ოპერატორს და
გულისხმობს «იყიდე და იფრენეს» მიდგომას. პილოტის კვალიფიკაცია შეიძლება
ისეთივე მარტივი იყოს, როგორც ონლაინ გამოცდა. თვით დრონებს უნდა ჰქონდეთ
ევროპულად დამტკიცებული პროდუქტის სერთიფიკატი (CE მარკირება).
ბევრი მიმდინარე კომერციული თვითმფრინავის ოპერაცია ამ ღია კატეგორიაში იქნება
შესაძლებელი, სანამ ისინი არ შესრულდება ადამიანისგან 30 მეტრზე ახლოს. ეს
გულისხმობს ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის კომპანიების დიდ ნაკადს, რომელთაც
სურთ გამოიყენონ დრონები, როგორც ინსტრუმენტი (ანუ არა დრონების ცენტრალური
მომსახურების ოპერატორებისთვის ). ქარის ტურბინის პირების შემოწმება, რაც
ჩვეულებრივ, ხალხისგან შორს ხდება არის ღია კლასში შემავალი ოპერაციის ტიპი.

ყველა სხვა ოპერაცია, გარდა მაღალი რისკისა, შედის სპეციფიურ კატეგორიაში. ამ
კატეგორიის ოპერატორმა უნდა შეაფასოს და შეამციროს რისკები და მიიღოს
ნებართვა ეროვნული საავიაციო ორგანოსგან. ოპერატორებისა და საავიაციო
ორგანოების ტვირთის შესამსუბუქებლად შეიქმნება მრავალი ე.წ. სტანდარტული
სცენარი, რომელიც უნდა მოიცავდეს ოპერაციების 90% -ს. სტანდარტულ სცენარში
შემარბილებელი ღონისძიებები გაწერილია და ოპერატორმა უნდა განაცხადოს ან
აჩვენოს, რომ იგი შესაბამისობაშია. სპეციფიური კატეგორიის ოპერაციის მაგალითი
შესაძლოა იყოს დასახლებული პუნქტის საჰაერო ფოტოს გადაღება.
აქ გამოიყენება როგორც ტერმინი UAS (უპილოტო საფრენი აპარატის სისტემა), ასევე
დრონი, რაც, რა თქმა უნდა, ერთსა და იმავეს ნიშნავს, მაგრამ UAS არის
ევროკავშირის ახალ წესებში გამოყენებული ტერმინი.
სამოქალაქო დრონები ეხება დრონების ყველა გამოყენებას, გარდა სამხედრო,
პოლიციის ან გადაუდებელი დახმარების სამსახურების. აქედან გამომდინარე მათ
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შორის შედიან სამუყვარულო დრონებით დაწყებული რომლებიც მუშაობენ DJI
Mavic-ით დამთავრებული ტვირთის მიმწოდებლით.
განმახორციელებელი აქტი ამჟამად მოცემულია ორ დოკუმენტში, კომისიის
განმახორციელებელი რეგულაციებში და რეგლამენტის დანართში. მათ
შორის შემდეგია:
•
•
•
•
•
•

UAS ოპერაციების სხვადასხვა (ქვე) კატეგორიები.
წესები, პროცედურები, კომპეტენცია და მინიმალური ასაკი მფრინავებისთვის.
UAS საავიაციო ვარგისიანობის მოთხოვნები.
ტრანსსასაზღვრო ოპერაციები.
UAS ოპერატორების რეგისტრაცია.
კომპეტენტური ორგანოების ამოცანები და დანიშნულება.

დელეგირებულ აქტს ასევე აქვს ორი დოკუმენტი, კომისიის დელეგირებული რეგულაცია
და რეგლამენტის დანართი. დელეგირებული დებულება მოიცავს შემდეგს:

•
•
•
•

CE და ოპერატორის ნიშნები UAS- ზე.
ტექნიკური მოთხოვნები UAS კატეგორიის მიხედვით.
UAS– ის მწარმოებლის, იმპორტიორისა და დისტრიბუტორის ვალდებულებები.
მოთხოვნები ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის ოპერატორების
მიმართ. დისტანციური იდენტიფიკაცია.

მოკლედ, რეალური რეგულაციები შეგიძლიათ იხილოთ განმახორციელებელ აქტში.
ევროკავშირის ნიშნები თვითმფრინავებისთვის ღია კატეგორიაში:

მართალია, ეს რეგულაციები ძალაში იქნება EASA– ს საჰაერო სივრცისთვის, მაგრამ
ეროვნულ ხელისუფლებას მაინც აქვს უფლებამოსილება განსაზღვროს დეტალები,
მაგალითად, კონკრეტული საჰაერო სივრცე, სადაც თვითმფრინავებს არ შეუძლიათ
წასვლა, ან რომელ ორგანიზაციებს შეუძლიათ წვრთნა და კვალიფიკაციის
ამაღლება მფრინავები.
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რეგულაციები
ადგილობრივი სამოქალაქო ავიაციის ორგანოს ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული აზრი
ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ფრენის ზონების დანიშვნა ან სპეციალური ზონების
შექმნა სპეციალური რეგულაციებით. ამასთან, განმახორციელებელი აქტი
უპირატესობას ანიჭებს ადგილობრივ რეგულაციებს, რაც ნიშნავს, რომ ცალკეულ
CAA– ს წესების გამკაცრება არ შეუძლია.
ახლა რას წარმოადგენს ეს შემოთავაზებული რეგულაციები? მთავარი ცვლილება იმაში
მდგომარეობს, რომ ახალი რეგულაციები ემყარება რისკებს. ეს ნიშნავს, რომ
შეფასებულია თითოეული ტიპის ოპერაციისა და სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავების
რისკები. მაგალითად, მძიმე დრონის გადაფრენა დასახლებულ პუნქტზე ბევრად უფრო
დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, ვიდრე შორეულ რაიონში პატარა სამოყვარულო დრონის
ფრენა. მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ ადგილმდებარეობას, ანუ თუ სად მიმდინარეობს
ფრენა და არა იმას თუ რას აკეთებ.
ახალ რეგულაციებში სხვა ძირითადი პრინციპებია:
წესები დგება ევროპულ დონეზე.
განხორციელება ხორციელდება ეროვნულ დონეზე.
არ განსხვავდება კომერციული ან რეკრეაციული გამოყენება.
რეგულაციები წარმოადგენს პროდუქტის სპეციფიკაციების და საავიაციო
რეგულაციების ნაზავს.
ღია კატეგორიის დრონები უნდა იყოს სერთიფიცირებული CE (გარდა
თვითნაკეთი დრონებისა).
დრონები ნაწილობრივ მოიხსნება მკაცრი საავიაციო რეგულაციიდან უმეტეს ქვეყნებში.
ოპერატორი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი.
ღია კატეგორიაში არ არის დრონის გატაცებისგან დაზღვევის მოთხოვნა (ეს
ამჟამად სავალდებულოა ჰოლანდიაში).
ახალი რეგულაციების თანახმად, ევროკავშირში დრონების მოქმედება იყოფა
სამ კატეგორიად:
ღია კატეგორიაში შეიძლება ჩატარდეს ოპერაციები, რომლებიც ითვლება
დაბალ რისკად და არ საჭიროებს წინასწარ ავტორიზაციას.
სპეციფიურ კატეგორიაში ხორციელდება ოპერაციები, რისკების გათვალისწინებით
საჭიროა კომპეტენტური ორგანოს მიერ ავტორიზაცია ოპერაციის ჩატარებამდე. უნდა
ჩატარდეს რისკის შეფასება და განისაზღვროს შემამსუბუქებელი ზომები, თუ ოპერაცია
ძალიან ხშირია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში რისკის შეფასებისა და შერბილების
ზომები ადრე იქნა განსაზღვრული და ნაწილია "სტანდარტული სცენარისა", რომელსაც
ამტკიცებს EASA.
სერტიფიცირებულ კატეგორიაში იმუშავებენ ოპერაციებს, რომ რისკების
გათვალისწინებით საჭიროა სერტიფიცირებული დრონები, ლიცენზირებული
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მფრინავი და კომპეტენტური ორგანოს მიერ დამტკიცებული
ორგანიზაცია, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
მოქმედი შემოთავაზებული რეგულაციები არ მოიცავს დამოწმებულ კატეგორიას. ამ
კატეგორიაში დრონებს უნდა შეესრულებინათ სტანდარტული საავიაციო
მოთხოვნები და ოპერაციული წესები იგივეა, რაც პილოტიანი ავიაციისთვის.
ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც არ განიხილება, როგორც ღია კატეგორია,
ავტომატურად ხვდება სპეციფიურ კატეგორიაში. თუკი სპეციფიური კატეგორიის
გამოყენებაც კი შეუძლებელია (მაგალითად, დრონის ფრენა MTOM> 25 კგ), ეს
ხვდება სერთიფიცირებულ კატეგორიაში.
თუ სად შეიძლება დრონის ფრენა ეს ეროვნული საავიაციო ორგანოების
გადასაწყვეტია. საერთო მიდგომა ყველა ქვეყნისთვის აღმოჩნდა შეუძლებელი, ამიტომ
გადაწყდა რომ ეროვნული საავიაციო ორგანოები განსაზღვრავენ თუ სად არ შეუძლიათ
დრონებს ფრენა, სად არ არის დაშვებული ღია კატეგორია და ა.შ.
რეგულაციები უფრო მეტ თავისუფლებას უქმნის UAS ოპერატორს რადგან ახალ
რეგულაციებში გარკვეული ასპექტები არ არის განმარტებული. მაგალითად,
ევროპის ქვეყნების უმეტესობა განსაზღვრავდა VLOS (ვიზუალური ხედვის ხაზი),
როგორც მანძილს, არა უმეტეს 500 მეტრისა რომლიდანაც ჩანს UAS. ეს იყო ასევე
მაქსიმალური მანძილი მფრინავიდან რომლისგანაც დრონს შეეძლო ეფრინა
ევროპული რეგულაციების შესაბამისად. მაგრამ ეს 500 მეტრიანი ზღვარი არ არის
ახალ რეგულაციებში. თუ UAS– ს კარგი განათებით აღვჭურვავთ და UAS ჩანს 1500
მეტრის მანძილზე, მაშინ ამის გაკეთება თავისუფლად შეგიძლიათ.
რეგულაციები ეხება დრონებს, როგორც უპილოტო საფრენ აპარატებს და არა როგორც
დისტანციურად მართულ საჰაერო ხომალდებს. ახალ რეგულაციებში დაიშვება
ავტონომიური ფრენა, რადგან დრონის დისტანციური მართვა არ ხორციელდება
(გამონაკლისია C4 ქვეკატეგორია ღია კატეგორიაში, რომელიც შემდგომ განმარტებულია
ქვემოთ).

ღია კატეგორია
ღია კატეგორია განკუთვნილია დაბალი რისკის ოპერაციებისთვის, რომელთა
წინასწარი ავტორიზაცია არ არის საჭირო. ქვეკატეგორიიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება
იყოს ისეთი მარტივი, როგორც "Buy and Fly".
ამ კატეგორიაში გათვალისწინებულია დრონების ყველა რეკრეაციული მომხმარებელი,
ასევე თვითმფრინავების ზოგიერთი კომერციული საქმიანობა. ღია კატეგორია იყოფა
სამ ქვეკატეგორიად, რომლებიც განსაზღვრავენ კონკრეტული ტიპის თვითმფრინავის
გამოყენებას, არის თუ არა დრონი სარეგისტრაციო, სჭირდება ელექტრონული
პირადობის მოწმობა და პილოტის მოთხოვნები. ქვედა ცხრილში მოცემულია
ქვეკატეგორიების გამარტივებული ვერსია.
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მაგალითად, თუ გსურთ გადააფრინოთ დრონი გამვლელების თავზე (რაც არ უნდა
იყოს თქვენი ოპერაციის ნაწილი), ამის გაკეთება შეგიძლიათ ღია კატეგორიაში, მაგრამ
მხოლოდ დრონით, რომლის წონა 900 გრ-ზე ნაკლებია. თუ გსურთ DJI Matrice 600
(MTOM> 7 კგ) ადამიანზე გადაფრენა, ეს ოპერაცია ავტომატურად მოხვდება
სპეციფიკურ კატეგორიაში.

საბაზრო პროდუქტის შესახებ კანონმდებლობა (ცნობილი როგორც CE ნიშნები)
საჭიროა ყველა უპილოტო დრონისთვის, რომელიც მუშაობს ღია კატეგორიაში და
აჩვენებს ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობას. CE მარკირება და ქვეკატეგორია
უნდა იყოს მკაფიოდ აღნიშნული თვითმფრინავზე. საჰაერო ხომალდის სერთიფიკატი
არ არის მოთხოვნა ღია კატეგორიისთვის. ამასთან, CE ნიშნის აღება სავალდებულო არ
არის მინიმუმ 2022 წლის ივლისამდე და მაშინაც, სავარაუდოდ, მოხდება გარდამავალი
ეტაპი, რომლის დროსაც მანამდე წარმოებული თვითმფრინავები ჯერ კიდევ არ იქნება
სერტიფიცირებული.
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სპეციფიური კატეგორია
"სპეციფიური" კატეგორია არის ყველა ოპერაციისთვის, რომელიც არ შეესაბამება "ღია"
კატეგორიის შეზღუდვებს. ამ კატეგორიაში უნდა ჩატარდეს რისკის შეფასება
თითოეული ოპერაციისთვის, უნდა განისაზღვროს და შემცირდეს რისკები. რისკის
შეფასების შედეგი უნდა დამტკიცდეს წევრი ქვეყნის CAA- ს მიერ.
რისკების შესაფასებლად შეიქმნა სტანდარტული მეთოდოლოგია JARUS (უპილოტო
სისტემების მმართველობის ერთობლივი ორგანო) მიერ. JARUS არის მსოფლიო
სამოქალაქო ავიაციის ეროვნული სააგენტოების ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც
რეკომენდაციებს იძლევიან ტექნიკური, ოპერატიული და უსაფრთხოების მოთხოვნების
შესახებ, დრონების უსაფრთხო ინტეგრაციისთვის საჰაერო სივრცეში. ამ
მეთოდოლოგიას SORA (ოპერაციული რისკის შეფასება) ეწოდება.

SORA მეთოდოლოგია უპილოტო თვითმფრინავის ოპერაციის რისკს ყოფს ორ
განსხვავებულ კლასად:
საჰაერო რისკი: დრონის და საჰაერო სივრცის სხვა მომხმარებელს შორის შეჯახების
რისკი.
სახმელეთო რისკი: თვითმფრინავის შეჯახების რისკი ხალხთან, ცხოველებთან ან
ადგილზე არსებულ ობიექტებთან.
ნებისმიერი ოპერაციისთვის, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სტანდარტული
სცენარით, ოპერატორმა უნდა ჩაატაროს სრული (SORA) რისკის შეფასება და მიიღოს
CAA–
ს
ნებართვა
ოპერაციის
დაწყების
მიზნით.
პრაქტიკაში ეს გულისხმობს უზარმაზარ დატვირთვას როგორც თვითმფრინავების
ოპერატორებისთვის, ასევე CAA– სთვის. ამ დატვირთვის შესამცირებლად
სტანდარტული სცენარების (STS) კონცეფცია ამოქმედდა. ეს სტანდარტული სცენარები
აღწერს უპილოტო თვითმფრინავების ოპერაციების ყველაზე გავრცელებულ ტიპებს,
რისკის შეფასებასა და მათი შემცირების ზომებთან ერთად.
რისკების შემცირების ღონისძიებები არის ის ქმედებები, რომელთა განხორციელება
საჭიროა ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად ან მასი შედეგების შესამცირებლად.
მაგალითად, UAS–ის მომსახურება ხელს შეუწყობს ავარიის თავიდან აცილებას და
თვითგახსნადი პარაშუტის გამოყენება შეამსუბუქებს ავარიის შედეგებს.
მაგალითად ავიღოთ ქარის ტურბინის პირების შემოწმება საზღვარგარეთ. მიუხედავად
იმისა, თუ რომელ ქვეყანაში ხორციელდება ოპერაცია, რისკები და მათი შემცირების
ზომები ძალიან მსგავსი იქნება, თუ არა იდენტური. სტანდარტული სცენარის
გამოყენებით ოპერატორს შეუძლია განახორციელოს ეს ოპერაცია ყოველ ჯერზე რისკის
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შეფასების გარეშე. სტანდარტული სცენარი აღწერს რისკის შემცირების ზომებს,
ტექნიკურ მოთხოვნებს და ა.შ. ეს არჩევანი განსხვავებული იქნება თითოეული
სტანდარტული სცენარის მიხედვით. თუ რისკი შემცირების ზომების განხორციელება
მარტივია, ოპერატორის მიერ განცხადება საკმარისია. თუ ეს უფრო რთულია, საჭიროა
CAA– ს ავტორიზაცია. სტანდარტული სცენარები თეორიულად უნდა შეიქმნას და / ან
დამტკიცდეს EASA-ს მიერ.

დრონის რეგულაციები რეკრეაციული მოხმარებისთვის
ამჟამად, დრონების ეროვნული კანონმდებლობა განასხვავებს დრონების რეკრეაციულ
და პროფესიონალურ გამოყენებას. რეკრეაციული გამოყენება შემოიფარგლება
სპორტული და დასასვენებელი ღონისძიებებით, როგორიცაა დრონების რბოლა ან
კერძო ფოტოგრაფია. დრონის მიერ ჩაწერილი სურათების გაყიდვა მხოლოდ დრონის
პროფესიონალი მომხმარებლებისთვისაა განკუთვნილი. დრონების გამოყენება
რეკრეაციული მიზნებისთვის დასაშვებია ევროპის უმეტეს ქვეყნებში საავიაციო
ხელისუფლებისგან სპეციალური ნებართვის გარეშე. ამასთან, ეს არ ნიშნავს, რომ
შეგიძლია დრონის ფრენა შეუზღუდავად. არსებობს რამდენიმე, მაგრამ აუცილებელი
წესი, რომლის გაგება და დაცვა გჭირდებათ. ბევრ წევრ ქვეყანაში, დრონების გაყიდვა
ხდება ბროშურის საშუალებით, რომელშიც შეჯამებულია ძირითადი წესები, რომელთა
დაცვაც აუცილებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ დონეზე მუშავდება საერთო
მარეგულირებელი საავიაციო ჩარჩო, მოქმედი წესები და რეგულაციები დღეის
მდგომარეობით განსხვავდება ქვეყნიდან ქვეყანაში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი, რომლის შესახებაც უნდა ვიოდეთ არის:
ევროპის ქვეყნების უმეტესობამ ახლახანს ჩამოაყალიბა საავიაციო უსაფრთხოების და
ექსპლუატაციის სპეციფიკური წესები, რომლებიც არეგულირებენ დრონების
გამოყენებას თავიანთ ეროვნულ საჰაერო სივრცეში. როდესაც დრონს მართავთ,
ყოველთვის უნდა დაიცვათ ეს წესები და არასდროს ჩააგდოთ საფრთხეში სხვა
პირები, თვითმფრინავები და ობოექტები.
ადამიანთა პირადი ცხოვრების და პირადი მონაცემების დაცვა ფუნდამენტური
უფლებაა. როდესაც დრონს მართავთ, ყოველთვის პატივი უნდა სცეთ
კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას. უბედური
შემთხვევის შემთხვევაში, დრონის მმართველი პასუხისმგებელია და მან უნდა
აანაზღაუროს მის მიერ მიყენებული ზიანი. როდესაც დრონს მართავთ, დარწმუნებული
უნდა იყოთ, რომ ადეკვატურად ხართ დაზღვეული თქვენი ფრენისთვის. ამ წესების
შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ან / და
იურიდიული შედეგები.
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კონფიდენციალურობის წესების შეჯამება ევროკავშირში

ევროპაში, პირადი ცხოვრების და პირადი მონაცემების დაცვა აღიარებულია ადამიანის
ფუნდამენტურ უფლებებად. ევროპული და ეროვნული კანონმდებლობა გვიცავს გარე
შემოჭრისგან და მათ უკანონოდ თვლის. ეს კანონი ეხება დრონების გამოყენებასაც.
როგორც დრონის რეკრეაციული მიზნით მომხმარებელმა, ყოველთვის უნდა
გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი საქმიანობა პოტენციურ საფრთხეს უქმნის სხვა პირთა
კონფიდენციალურობას და მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა შეიძლება შეგეხოთ
თქვენ.
თუ თქვენი დრონი აღჭურვილია კამერით, ვიდეო ჩამწერით ან სხვა მსგავსი
მოწყობილობით, თქვენ აფიქსირებთ პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის ადამიანების
სურათებს, საუბრებს, მდებარეობას და ა.შ., მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა
შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ
დრონის აპარატებით აღჭურვა, მაგრამ ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ დრონები
პასუხისმგებლობით და ხელი არ შეუშალოთ სხვა ადამიანების კონფიდენციალურობას.
ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ თქვენს მიერ ხელში ჩაგდებულ ინფორმაციას, თუ
აპირებთ მისი სხვებისთვის გაზიარებას, თქვენი ოჯახის და ახლო მეგობრების მიღმა.
ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა გადაიღოთ ფოტო, ვიდეო ან აუდიოჩანაწერი მათ
სახლში, ბაღში, მანქანაში და ა.შ. და გახსოვდეთ, რომ მონაცემთა დაცვისა და
კონფიდენციალურობის წესები მოქმედებს საზოგადოებრივ ადგილებშიც კი. გარკვეულ
ვითარებაში
შეიძლება
დაცული
იყოს
ხალხის
საკუთრებაც.

არსებობს საშიშროება, რომ თქვენი დრონის აქტივობამ შეიძლება დაარღვიოს ვინმეს
კონფიდენციალურობა, იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენი დრონი არ არის აღჭურვილი
კამერით ან სხვა სენსორებით და ჩამწერი საშუალებებით. ადამიანებს შეიძლება ეგონოთ
რომ დრონი მათ აკვირდება და შესაბამისად დააკორექტირონ თავიანთი ქცევა. თუ
თქვენი დრონის საქმიანობა არღვევს ვინმეს პირად ცხოვრებას, ამ პიროვნებას შეუძლია
დაიცვას მისი პირადი ცხოვრება სასამართლოში ან მონაცემთა დაცვის ეროვნული
ორგანოს წინაშე.
უსაფრთხოების წესების შეჯამება ევროკავშირში
ევროპაში დრონის გამოყენება საავიაციო საქმიანობად ითვლება. იმისათვის, რომ
დაიცვან ხალხი და ქონება ადგილზე და სხვა თვითმფრინავები ჰაერში, ბევრმა
ეროვნულმა საავიაციო ორგანომ დააწესა უსაფრთხოების სავალდებულო წესები, რათა
უზრუნველყოს, რომ თქვენი თვითმფრინავის ფრენამ საფრთხე არ შეუქმნას ვინმეს (ან
რამეს). აერომოდელების შესახებ ეს ეროვნული რეგულაციები ექსკლუზიურად ეხება
რეკრეაციულ მომხმარებლებს და მოყვარულებს, რომლებიც დრონს მოიხმარენ პირადი
მიზნებისთვის.
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აფრენამდე ყოველთვის უნდა გაეცნოთ მოქმედი რეგულაციებს და დაიცვათ
უსაფრთხოების ზოგიერთი ძირითადი წესი.
ეს წესები განსხვავდება ქვეყნიდან ქვეყანაში, მაგრამ, როგორც წესი, მოიცავს ფრენის
შეზღუდვებს, როგორიცაა:
•
•
•
•
•
•
•

ვალდებულება აფრინოთ თქვენი დრონი განსაზღვრულ სიმაღლეზე დაბლა
ვალდებულება დრონი მართოთ ხალხისგან გარკვეული მანძილის დაშორებით
ვალდებულება თქვენს დრონთან გქონდეთ მუდმივი ვიზუალური კონტაქტი
ვალდებულება დაარეგისტრიროთ თქვენი დრონი კომპეტენტურ ორგანოში
აკრძალვა გარკვეულ ადგილებში გადაფრენაზე (ქალაქები, აეროპორტები,
სტადიონები და ა.შ.)
აკრძალვა ღამით ფრენის ან გარკვეული ამინდის პირობებში
აკრძალვა სხვა თვითმფრინავების ხელის შეშლის განსაკუთრებით დაბალ
სიმაღლეზე.

თქვენი საქმიანობის სამართლებრივ ასპექტში ეჭვის
დაუკავშირდით თქვენს საავიაციო ეროვნულ ორგანოს.

შეჩერების

შემთხვევაში,

ადგილობრივი კანონების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი
ფინანსური ჯარიმები ან / და იურიდიული შედეგები.

სადაზღვევო წესების შეჯამება ევროკავშირში
ევროპაში ნებისმიერი მანქანა, რომელიც მუშაობს ჰაერში, კანონით განიხილება,
როგორც თვითმფრინავი, მათ შორის დრონებიც.
მისი წონის, ზომისა და სიჩქარის მიუხედავად, თვითმფრინავმა შეიძლება
მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ხალხს და ქონებას. რეალური ცხოვრების მაგალითები
მოიცავს:
•
•

სხეულის დაზიანებები, მაგალითად, ბავშვის გამოუსწორებელი დაზიანება
დრონის პროპელერის მიერ.
ქონების დაზიანება, მაგალითად დრონების დაჯახება მანქანებთან.

ინციდენტის შემთხვევაში თქვენ როგორც დრონის მფლობელი ან ოპერატორი უნდა
გამოცხადდეთ დაზარალებულთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან. შეიძლება ასევე
მოგიწიოთ დაზარალებულისთვის ფინანსური კომპენსაციის გადახდა, რისთვისაც
თანხები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ქვეყნიდან ქვეყანაში.
იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ დიდი ფინანსური რისკი, თქვენთვის უკეთესია
მინიმუმ შეამოწმოთ, რომ თქვენი კერძო პასუხისმგებლობის დაზღვევა მოიცავს
რეკრეაციული დრონების საქმიანობას. თუ არა, უმჯობესია მზღვეველს მოსთხოვოთ

Mikheil Makhviladze/მიხეილ მახვილაძე

დაამატოთ ეს დაფარვა ან შეიძინოთ უპილოტო თვითმფრინავის დაზღვევა.
ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში დაზღვევა სავალდებულოა და ფრენის
დაწყებამდე აუცილებელია.
ყველა შემთხვევაში, თქვენ ფრთხილად უნდა გაეცნოთ თქვენი სადაზღვევო პოლისის
პირობებს (მათ შორის, გეოგრაფიული დაფარვით) და დარწმუნდეთ, რომ მათ ფრენის
დროს შეასრულებთ მათ.
კონფიდენციალურობის წესები
უსაფრთხოების წესები
დაზღვევის წესები
ინფორმაციის ეროვნული წყაროები

პროფესიონალი მომხმარებლებისთვის

როგორც დრონის პროფესიონალმა მომხმარებელმა, უნდა იცოდეთ, რომ დრონების
გამოყენება ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით დასაშვებია ევროპის ბევრ ქვეყანაში,
მაგრამ ძალიან მკაცრ პირობებში. უმეტეს ქვეყნებში დაგჭირდებათ სხვადასხვა
ავტორიზაცია/ლიცენზია თქვენი ეროვნული საავიაციო ორგანოსგან, სანამ რაიმე
ოპერაციას დაიწყებთ. გარდა ამისა, კონფიდენციალურობამ და მონაცემთა დაცვამ ასევე
შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ და თქვენ უნდა დაეთანხმოთ მასთან
დაკავშირებულ ევროპულ და ეროვნულ წესებს.
ამიტომ თქვენი პასუხისმგებლობაა გაეცნოთ
მოქმედებს თქვენი დრონების საქმიანობაზე.

ადგილობრივ

წესებს,

რომლებიც

საავიაციო ეროვნული ორგანოების მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ შეიმუშავა საავიაციო
უსაფრთხოების ახალი კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს თვითმფრინავების
გამოყენებას მათ ეროვნულ საჰაერო სივრცეში. თქვენ როგორც პროფესიონალი
თვითმფრინავის ოპერატორი, კანონით ვალდებული ხართ, პატივი სცეთ შესაბამის
ეროვნულ უსაფრთხოებას და ოპერატიულ წესებს, რათა ხელი არ შეუშალოთ საავიაციო
უსაფრთხოებას, არ შეუქმნათ საფრთხე ხალხს ან არ დააზიანოთ მათი ქონება.
ევროპაში თითოეულ მოქალაქეს აქვს ფუნდამენტური უფლება პირადი ცხოვრების და
მისი პირადი მონაცემების დაცვაზე. როგორც უპილოტო თვითმფრინავის
პროფესიონალი ოპერატორი, თქვენ უნდა პატივი სცეთ ამ უფლებებს და მკაცრად
დაიცვათ კონფიდენციალურობის და მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობა.
ავარიის შემთხვევაში, თვითმფრინავზე პასუხისმგებელმა პირმა (პილოტი, მფლობელი,
ოპერატორი და ა.შ.) უნდა აანაზღაუროს მის მიერ მიყენებული ზიანი. ამრიგად,
ევროპული საავიაციო კანონი მოითხოვს დრონის პროფესიონალი ოპერატორების
დაზღვევას. თქვენ, როგორც პროფესიონალმა ოპერატორმა, უნდა გაითვალისწინოთ
სადაზღვევო და პასუხისმგებლობის შესაბამისი მოთხოვნები და დარწმუნებული იყოთ
რომ ადეკვატურად ხართ დაზღვეული თქვენი ფრენისთვის.
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ამ წესების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ან / და
იურიდიული შედეგები.

კონფიდენციალურობის წესების შეჯამება ევროკავშირში
როგორც დრონის პროფესიონალმა ოპერატორმა ან დრონის მომსახურების
მომხმარებელმა, უნდა იცოდეთ, რომ მონაცემთა დაცვის იურიდიული მოთხოვნები
ყოველთვის შეიძლება შეგეხოთ პერსონალური მონაცემების შეგროვებისას, თუნდაც ეს
უნებლიე იყოს. - ის, რაც მარტივად შეიძლება მოხდეს დრონების გამოყენების დროს.
ფრთხილად უნდა შეაფასოთ ეს შესაძლებლობა თქვენი კონკრეტული ოპერაციების
განხორციელებამდე.
დრონების
ნებისმიერი
ოპერაცია,
რომელიც
მოიცავს
პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტულ
იურიდიულ ვალდებულებებს და შეზღუდვებს.
ევროპაში პერსონალური მონაცემების შეგროვება, შენახვა და ნებისმიერი სხვა სახის
დამუშავება რეგულირდება კონკრეტული კანონით. ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის
დირექტივა და მონაცემთა დაცვის ეროვნული კანონები განსაზღვრავს სხვადასხვა
მოთხოვნებს პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და შენახვისთვის.
ტერმინი "პირადი მონაცემები" არის ძალიან ფართო კონცეფცია, რომელიც მოიცავს
ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციას, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან ამოცნობილ
პირს. შედეგად, დრონის ნებისმიერი გამოყენება, რომელიც აღბეჭდავს სურათებს,
რომლებიც განსაზღვრავს ინდივიდს (მაგალითად, სახის გამოსახულება), მონაცემთა
დაცვის კანონმდებლობის ფარგლებში მოხვდება. იგივე ეხება, თუ დრონი აგროვებს
რაიმე ტიპის მონაცემებს (როგორიცაა ადგილმდებარეობა, სახლის ფრონტები,
ტელეფონის ნომერი, ავტომობილის სარეგისტრაციო ნიშანი, IR სურათი და ა.შ.),
რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ინდივიდთან.
მონაცემთა დაცვის წესები განსაზღვრავს რამდენიმე საკვანძო პრინციპს, რომლის
დაცვაც თქვენ გჭირდებათ, მათ შორის სამართლიანი, კანონიერი და გამჭვირვალე
დამუშავების პრინციპი და წვდომის უფლება (პირები რომლებზეც გაქვთ ინფორმაცია
ინარჩუნებენ კონტროლს შეგროვებულ ინფორმაციაზე). ასევე უნდა გაითვალისწინოთ
შეგროვებული პირადი მონაცემების შემცირება.
პირებს, რომელთა მონაცემების დამუშავება ხდება უკანონოდ, უფლება აქვთ დაიცვან
თავიანთი უფლებები ეროვნულ სასამართლოებში ან შეიტანონ საჩივარი მათი ქვეყნის
მონაცემთა დაცვის ორგანოში.

უსაფრთხოების წესების შეჯამება ევროკავშირში
ევროპაში, ეროვნული საავიაციო ხელისუფლების (NAA) უმრავლესობამ დაადგინა
საავიაციო უსაფრთხოების წესები, რომლებიც არეგულირებს დრონის გამოყენებას
საჰაერო სივრცეში. ეს წესები შეიქმნა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თვითმფრინავების
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ოპერაციებმა არ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ხალხს ან ქონებას, ან სხვა საჰაერო
სივრცის მომხმარებლებს (თვითმფრინავები, პლანერები, ვერტმფრენები და ა.შ.).
აფრენამდე ყოველთვის უნდა გაეცნოთ ადგილობრივი ფრენის წესებს, რომლებიც
შეეხება თქვენს ფრენას და დაიცვათ უსაფრთხოების ზოგიერთი ძირითადი წესი.
ეს წესები განსხვავდება ქვეყნიდან ქვეყანაში, მაგრამ, როგორც წესი, მოიცავს:
ეროვნული საავიაციო ხელისუფლება ადგენს დეტალური წესებს თქვენი ფრენის
ოპერატიული სირთულისა და თქვენი თვითმფრინავის წონის საფუძველზე. უმეტეს
შემთხვევაში, ქვეყნები აწესებენ ფრენის მაქსიმალურ სიმაღლეს და საჭიროებენ
სპეციალურ ნებართვას დასახლებული პუნქტების ან მხედველობის ხილვის მიღმა
(BVLOS) გადაადგილებისთვის. პილოტის სასწავლო ვალდებულებები იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ პოტენციურ ოპერატორებს აქვთ ყველა საჭირო ცოდნა და
საავიაციო უსაფრთხოების წესების საბაზისო გაგება. ბევრ ქვეყანაში, სავარაუდო
ოპერატორი ვალდებულია ჩააბაროს
წერილობითი გამოცდა და ფრენის ტესტი. თქვენი დრონისთვის სავალდებულოა
ფლობდეთ სერტიფიკატის დამადასტურებელ
მოწმობას,
რომ
იგი
უსაფრთხოა
ფრენაზე.
სავალდებულოა თქვენი დრონის რეგისტრაცია კომპეტენტურ ორგანოში.
სადაზღვევო წესების შეჯამება ევროკავშირში
ევროპაში, თვითმფრინავების პროფესიონალურმა ოპერატორებმა, რომლებიც
ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე გადადიან, უნდა დაიცვან რეგულაცია (EC)
785/2004 საჰაერო გადამზიდავებისა და თვითმფრინავების ოპერატორების დაზღვევის
მოთხოვნების შესახებ. მე -4 მუხლი ნამდვილად ადგენს, რომ საჰაერო ხომალდების
ოპერატორები […] დაზღვეული უნდა იყვნენ ამ რეგულაციის შესაბამისად, მათი
საავიაციო სპეციფიკური პასუხისმგებლობის […] მესამე პირების მიმართ. ”
დებულების მთავარი მიზანია უზრუნველყოს შემთხვევის მსხვერპლთა სათანადო
კომპენსაციის მიღება სადაზღვევო მოთხოვნების მინიმალური დონის დადგენის გზით.
მიუხედავად ამ ახალი ტექნოლოგიის მიერ შემოთავაზებული საინტერესო
პერსპექტივებისა, ყველა მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ დრონი არის
საფრენი აპარატი, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება. რეალურ
ცხოვრებაში მომხდარი ბოლოდროინდელი ინციდენტები და უბედური შემთხვევები
მოიცავს:
• ქონების დაზიანება, როგორიცაა დრონის ავტომობილთან შეჯახება
• შესაძლო შეცდომა, მაგალითად, კამერის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა
მოთხილამურე მარსელ ჰირშერის უკან (დუიმი)
ასეთ შემთხვევებში, თქვენს სადაზღვევო კომპანიას შეუძლიადაზარალებულის
ანაზღაურება გარკვეულწილად, იმ პირობით, რომ თქვენ შეასრულეთ თქვენი
სადაზღვევო პოლისის პირობები.

Mikheil Makhviladze/მიხეილ მახვილაძე

რეგულაცია (EC) 785/2004 ასევე განსაზღვრავს სადაზღვევო დაფარვის მინიმალურ
დონეს
უბედური
შემთხვევაზე,
დრონის
აფრენის
მაქსიმალური
მასის
გათვალისწინებით. მინიმალური თანხა თითო მილიონ ევროს შეადგენს თითო
ავარიაში.
ყველა პროფესიონალური დრონის ოპერატორი დაზღვეული უნდა იყოს მესამე
მხარისთვის მიყენებული ზიანისთვის, არანაკლებ 1 000 000 ევროს ოდენობით.
წყარო:
https://terra-drone.eu/en/articles-en/eu-drone-regulations-explained-for-dummies/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/drones/
https://dronerules.eu/

დრონის რეგულაციები საქართველოში
რეგულირების ქვეშ არ ექცევა:
• უპილოტო საფრენი აპარატები რომელთა მასა ნაკლებია 250 გრამზე;
• სათამაშო უპილოტი საჰაერო ხომალდები (საფრენი აპარატი რომელიც
შექმნილია ან განკუთვნილია ბავშვებისთვის სათამაშოდ, მისი ფრენის
მაქსიმალური სიმაღლე არ აღემატება 30 მეტრს მიწის ზედაპირიდან,
ხოლო პოტენციური ენერგია 79 ჯოულს);
• უპილოტი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაცია შენობაში (დახურულ სივრცეში).

ზოგადი მოთხოვნები:
• დაუშვებელია უპილოტო საჰაერო ხომალდის მართვა დაუდევრად, რათა
საფრთხეში არ ჩავარდეს ადამიანების სიცოცხლე და მათი ქონება, ასევე საფრთხე
არ შეექმნას სხვა საჰაერო ხომალდს;
• უპილოტო საჰაერო ხომალდის პილოტი უნდა მოერიდოს უპილოტო საჰაერო
ხომალდის ფრენას იმ საჰაერო ხომალდის ზემოთ, ქვემოთ ან წინ, რომლის
ბორტზეც იმყოფება პილოტი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი
იმყოფებიან უსაფრთხო მანძილზე და მხედველობაშია მიღებული საჰაერო
ხომალდის კვალზე ტურბულენტობის გავლენა;
• აკრძალულია უპილოტო საჰაერო ხომალდით ადამიანის გადაყვანა;
• დაუშვებელია ერთდროულად რამდენიმე უპილოტო საჰაერო ხომალდის მართვა
ერთი დისტანციური მართვის სადგურიდან;
• უპილოტო საჰაერო ხომალდის გამოყენებისას წარმოქმნილი ნებისმიერი
მოვლენის შესახებ, რომელიც საფრთხეს უქმნის ან შეიძლება დაემუქროს საჰაერო
მოძრაობის, ასევე, პირების და ქონების უსაფრთხოებას, უპილოტო საჰაერო
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ხომალდის პილოტმა/ექსპლუატანტმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს (საავიაციო მოვლენათა შეტყობინება);
• დაუშვებელია უპილოტო საჰაერო ხომალდით საქართველოს საზღვრის
გადაკვეთა სააგენტოსთან შეთანხმების გარეშე;
• დაუშვებელია უპილოტო საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაცია ღია ზღვის თავზე
საჰაერო მოძრაობის მართვის შესაბამისი ორგანოს თანხმობის გარეშე;
• დაუშვებელია ავტონომიური უპილოტო საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაცია
(უპილოტო საჰაერო ხომალდი, რომლის ფრენის მართვაში ჩარევა შეუძლებელია
ფრენის პროცესში).

ღია კატეგორია:
დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაცია ღია კატეგორიაში
არ საჭიროებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს თანხმობას.
თქვენ არ გესაჭიროებათ სააგენტოს თანხმობა თუ დაიცავთ „ღის კატეგორიის”
შემდეგ პირობებს:
• დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის მაქსიმალური ასაფრენი მასა არ
აღემატება 25 კილოგრამს;
• ექსპლუატაციის სიმაღლე არ აღემატება 400 ფუტს (122 მეტრს)
მიწის ზედაპირიდან;
• ექსპლუატაცია ხორციელდება არაუმეტეს 54 კმ/სთ (15 მ/წმ) სიჩქარისა;
• ექსპლუატაცია ხორციელდება პირდაპირი ხედვის არეში;
• ექსპლუატაცია ხორციელდება საქართვლოს აეროდრომებიდან არანაკლებ 6
კილომეტრის დაშორებით;
• ექპლუატაცია ხორციელდება პირის ან პირთა ჯგუფის თავზე ან ნებისმიერი
პირისგან ჰორიზონტალურად არანაკლებ 50 მეტრის დაშორებით, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული პირი ან პირთა ჯგუფი ასრულებს
ექსპლუატანტის მითითებებს და იმყოფება ექსპლუატანტის მეთვალყურეობის
ქვეშ;
• ექსპლუატაცია ხორციელდება საავტომობილო ან სარკინიგზო გზების თავზე
და/ან მის გასწვრივ არანაკლებ 50 მეტრის დაშორებით;
• ექსპლუატაცია ხორციელდება შენობა-ნაგებობიდან ჰორიზინტალურად
არანაკლებ 50 მეტრის დაშორებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ექსპლუატანტი ამ შენობა-ნაგებობის მესაკუთრეა ან მიღებული აქვს თანხმობა
აღნიშნული შენობანაგებობის მესაკუთრისგან;
• დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის მაკომპლექტებელი ნაწილები
არის ქარხნული წარმოების და არ არის მოდიფიცირებული;
• დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდიდან არ ხორციელდება
საგნების გადმოყრა და ნივთიერებების გაშხეფვა;
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• დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდით არ ხორციელდება საგნების,
სახიფათო ტვირთისა და ნივთიერებების გადატანა;
• დისტანციურად მართვადი უპილოტო საჰაერო ხომალდით არ ხორციელდება
ბუქსირება;
• არ ხორციელდება საჰაერო და საპილოტაჟო ჩვენება;
• 14 წელს მიუღწეველი პირის მიერ, უპილოტო საჰაერო ხომალდის
ექსპლუატაცია ხორციელდება სრულწლოვანი პირის ზედამხედველობის ქვეშ.

სპეციფიკური კატეგორია:
იმ შემთხვევაში თუ დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდებით თქვენს მიერ
განსახორციელებელი საქმიანობა, სამუშაოების ტიპი, სერვისები და ა.შ. მოითხოვს
ღია კატეგორიისთვის დადგენილი ექპლუატაციის ნორმებისგან განსხვავებულ
პირობებს თქვენ ექცევით სპეციფიკური კატეგორიის ქვეშ.
დაუშვებელია დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაცია
სპეციფიკურ კატეგორიაში სააგენტოსთან შეთანხმების გარეშე. პირველადი
თანხმობა ექსპლუატაციაზე გაიცემა 1 წლამდე ვადით, ხოლო ყოველი მომდევნო
თანხმობა გაიცემა 2 წლამდე ვადით.
თანხმობის მისაღებად უნდა წარმოადგინოთ:
• განაცხადი
• უპილოტო საჰაერო სისტემის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
(სისტემა, საექსპლუატაციო მახასიათებლები, ტექნიკური შესაძლებლობები,
საავარიო ვითარების, სისტემის გაუმართაობის მოგვარების პროცედურები,
საფრთხის შეფასება და ა.შ.)
• ფრენისთვის/ფრენებისთვის განკუთვნილი არის გეოგრაფიული
კოორდინატები და ფრენის განხორციელების სიმაღლეები;
• მწარმოებლის მიერ გამოცემული „უპილოტო საჰაერო ხომალდის ფრენების
შესრულების ინსტრუქციის” ასლი ასეთის არსებობის შემთხევაში;
• საექსპლუატაციო უპილოტო საჰაერო ხომალდის(დების)
რეგისტრაციის მოწმობის ასლი ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
• ფრენების წარმოების სახელმძღვანელო;
• უპილოტო საჰაერო სისტემის საბორტო ჟურნალი;
• 25 კგ-ზე მეტი მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე უპილოტო საჰაერო
ხომალდის შემთხვევაში – ტექნიკური მომსახურების რეგლამენტი (პროგრამა).
• სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი სხვა დამატებითი ინფორმაცია უპილოტო
საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაციის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
• საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;
• განმცხადებლის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან და ორგანიზაციული
სტრუქტურა პასუხისმგებელი პირების მითითებით (იურიდული პირის
შემთხვევაში);

Mikheil Makhviladze/მიხეილ მახვილაძე

• იმ პირი(ები)ს ჯამრთელობის ცნობა, რომლებმაც უნდა განახორციელონ
უპილოტო საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაცია;

რეგისტრაცია:
საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაცია, რომლის მაქსიმალური ასაფრენი მასა აღემატება
5 კილოგრამს ექვემდებარება რეგისტრაციას.
• უპილოტო საჰაერო ხომალდი რეგისტრირდება იურიდიული პირზე ან
ფიზიკურ პირზე, რომელსაც შეუსრულდა 16 წელი.
• უპილოტო საჰაერო ხომალდის რეგისტრაცია ხორციელდება, თუ იგი არ არის
რეგისტრირებული სხვა რომელიმე სახელმწიფოს რეესტრში.
• რეგისტრაციის მოწმობა ვარგისია უპილოტო საჰაერო ხომალდის არსებობის
მანძილზე და არის უვადო. სააგენტო უფლებამოსილია მოითხოვოს უპილოტო
საჰაერო ხომალდის არსებობის დადასტურება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ.
• მონაცემთა ბაზაში შეტანილ უპილოტო საჰაერო ხომალდს ენიჭება ამოსაცნობი 5ციფრიანი ნიშანი.
• უპილოტო საჰაერო ხომალდზე გაიცემა „უპილოტო საჰაერო
ხომალდის რეგისტრაციის მოწმობა”.

მოწმობის მისაღებად სააგენტოში წარდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი
დოკუმენტაცია:
• განაცხადი;
• რეგისტრაციის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (თუ განმცხადებელი
ფიზიკური პირია);
• ტექნიკური და საფრენოსნო მახასიათებლების ამსახველი დოკუმენტები.
წყარო: www.gcaa.ge.
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დრონის არქიტექტურა ტერმინოლოგია და RPAS
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RPAS კატეგორიები
საფრენი
აპარატები
რომლებიც
მოიცავს
დრონებს (drone) და ასევე დისტანციური
მართვის საფრენ აპარატებს (RPA). აღნიშნული
მოდელები კლასიფიცირდება ზომის და წონის
მიხედვით.
ასევე მნიშვნელოვანია მისი ფუნქციური
კლასიფიცირება უშუალოდ მოწყობილობების
დონეზე.
Presenter Andro Gelashvili

საფრენი აპარატების
მოდელები
1.
2.
3.
4.

მრავალ ძრავიანი საფრენი აპარატი (Multi – rotor helicopter)
ერთ ძრავიანი საფრენი აპარატი (single – rotor helicopter)
უპილოტო თვითმფრინავები(UAV)
აეროპლანი (Aeroplane)

Presenter Andro Gelashvili

Presenter Andro Gelashvili

კატეგორიები ზომის და
წონის მიხედვით






მიკრო
ძალიან პატარა
პატარა
საშუალო
დიდი

100გ და ნაკლები
101გ - 2კგ
2.01კგ - 25 კგ
25.01კგ - 150კგ
150კგ და მეტი
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დრონის არქიტექტურა
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ჩარჩო (Frame)
ფრენის კონტროლერი (Flight controller)
ძრავები (Motor)
ძრავის მართვის კონტროლერი (ESC)
ფრთები (Propellers for built multirotor)
დისტანციური მართვის პულტი (RC Transmitter + reciever)
ელემენტი მართვის პულტისთვის (Battery fo RC Transmitter)
ელემნტი ძრავებისთვის და ასევე ფრენის
კონტროლერისთვის (Battery for built multirotor)
Presenter Andro Gelashvili

დრონების ძირითადი
განმასხვავებელი ფასების და ხარისხსი
მიხედვით
1. ფრენის დრო და დაფარვის მანძილი
2. ძრავები
3. პროპელერები
4. გიროსკოპი, ბარომეტრი და GPS

Presenter Andro Gelashvili

ფრენის დრო და დაფარვის
მანძილი
ფრენის დრო მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული,
თუმცა ძირითად გავლენას ელემენტის მოცულობა და
აპარატის წონა ახდენს, დრონი რაც უფრო მსუბუქია
და რაც უფრო დიდი ელემენტი აქვს ჩამონტაჟებული
მით უფრო დიდ ხანს შეუძლია ფრენა. რაც შეეხება
დაფარვის მანძილს იგი რადიოანტენის ხარისხიდან
გამომდინარეობს.

Presenter Andro Gelashvili

ძრავები
დრონებში 2 ტიპის ძრავს შეხვდებით:
არაკოლექტორულს და კოლექტორულს. ამ
უკანასკნელს შედარებით იაფფასიან მოდელებში
ამაგრებენ. არაკოლექტორულს კი პირიქით, ძრავის
ეს ტიპი გამოირჩევა გამძლეობით მაღალი მარდი
ქმედების კოეფიციენტით ე.ი. სიმძლავრე და
სისწრაფე ასეთ ძრავებს გაცილებით მეტი აქვთ.
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პროპელერები
რაც უფრო დიდია პროპელერების ზომა მით მაღალია ამწევი ძალა. თუმცა
ძალიან დიდი მაშტაბების შემთხვევაში სამართავი პულტის ბრძანებების
მყისიერი შესრულება გაუჭირდება. პროპელერებშიც ორი ტიპს შეხვდებით:
2 ფრთით ან 3 ფრთით, ეს უკანასკნელები დრონს შედარებით ასწრაფებენ,
ამიტომ მათ ძირითადად საბრძოლო მოდელებში იყენებენ.

Presenter Andro Gelashvili

გიროსკოპი, ბარომეტრი და GPS
 დღესდღეობით გიროსკოპის სენსორი დრონების უმეტესობას
უყენია, იგი ფრენის დროს წონასწორობის დაცვაში ეხმარება.
 ბარომეტრის სენსორი წნევის დონეს ადგენს, ასევე თვლის ჰაერში
მყოფი დრონიდან მიწამდე არსებულ მანძილს და
კვადროკოპტერს საშუალებას აძლევს ჰაერში ერთ წერტილში
გაჩერდეს და ამასთან ამ წერტილზე ვერტიკალურად იმოძრაოს.
 რაც შეეხება GPS-ს, იგი შედარებით ძვირადღირებულ
მოდელებში გვხვდება. ეს სენსორიც დრონს ჰაერში გაჩერებაში
ეხმარება. განსხვავებით ბარომეტრისგან იგი ერთ წერტილში
გაყინვასა და როგორც ვერტიკალურად ისე ჰორიზონტალურად
გადაადგილების საშუალებას იძლევა. აგრეთვე GPS-ით
აღჭურვილ დრონებს აფრენის წერტილში ავტომატური
დაბრუნების ფუნქციაც გააჩნიათ.
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დრონები კამერით: ბიუჯეტური
სამოყვარულო მოდელები
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დრონები კამერით: ბიუჯეტური
სამოყვარულო მოდელები
მონაცემები
 ფრენის დრო 8-10 წუთი
 დატენვის დრო 80-120
წუთი
 დაფარვის მანძილი 100
მეტრი

თავისებურებები
 ავტოპილოტის რეჟიმი
 6 დონიანი გიროსკოპის სისტემა
 ჭკვიანი დაბრუნების ფუნქცია
აფრენის წერტილში
 4 სიჩქარიანი რეჟიმი
 3600 მანევრების შესრულება
 2 MP კამერა HD გადაღებით
 WiFi საშუალებით გადაღებული
ვიდეოს პირდაპირი
ტრანსლირება სმარტფონზე
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პროფესიონალური დრონები:
აეროფოტოგადაღებისთვის
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მონაცემები

თავისებურებები

 ჭკვიანი დაბრუნების ფუნქცია
 ელემენტი 5400mAH
აფრენის წერტილში
 ფრენის დრო 25-30 წუთი  10 დონიანი მართვის სისტემა
 დაფარვის მანძილი 1000  12MP (მხოლოდ 32MP DJI Mavic
Air) კამერა 4K გადაღებით - 30
მეტრი
კადრით წამში
 შენელებული ვიდეოს გადაღება
 ავტოპილოტის რეჟიმი
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უნივერსიტეტის ბალანსზე
არსებული პროფესიონალი ექვს
ძრავიანი საფრენი აპარატი.
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დრონის აწყობა
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Educational for Drone
(eDrone)
Enterprenuership
David Chechelashvili.
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If You Build It They Will
Come
•

The idea is that you will lock yourself in a garage, work on a product and eventually release it to the world fully prepared

•

The world, for its part, somehow finds your product, recognizes the obvious need for it, and then will start buying from
you

•

Why Doesn’t It Work?

•

Without interacting with customers and discovering what their problems are it’s impossible to build a product to solve
those problems
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How Investors Evaluate the Idea
• Market Size / Opportunity: How big does this get? How
significant of a venture does this become if it succeeds? Also
includes: How significant is the problem they are solving?
how competitive is the space? Dominated by a few wellfunded players, or fragmented?

• Competitive Advantage: Compelling Value Proposition.
How compelling is the advantage or innovation at the core of
the offering(USP)? Also includes: Is there a significant IP, or
potential for IP.
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Additionally
• Timing / Traction: Is now the right time for this company to
break out? Is that evidenced with any traction or evidence?
Also includes: it is idea/concept stage or product in the hands
of the paying customers?
• Team: How distinctive is the team? Is this team a compelling
fit to THIS opportunity at THIS time? Also includes: Do they
clearly understand their customer and the problem? Did they
demonstrate Domain Expertise? Are there any critical gaps in
the team?
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The Idea Comes First
BUT….
• The definition of the idea
is very broad
• It includes the size and
the growth of the market,
the growth strategy for
the company, the
defensibility strategy, etc
• When you're evaluating
an idea, youName
need
to
think
of presenter
through all these things

Didactic Module
date

Problem/Solution Fit

Problem Space (user
benefits)

Solution Space (product)

Good startups live here
Market – a set of related customer needs
Pencil as a pen in space, Netflix, Quicken
Apple TouchID
WHAT…

Big corporations and bureaucracies live
here
$1mln pen for space
HOW…
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Building Your Presentation as a
Conversation
– I hear you have a new company. Really fast, what’s it all about, what’s
the big idea?
– Who are your customers?
– What’s their problem?
– Why are they going to give you money?
– How many people have this problem? (market size/dynamics)
– I’ve got a friend who has this problem. How are you going to solve this
problem for him?
– If he were to use your product/service, what’s going to happen for him?
– Yeah. I can see where that would be good for him. But really? No one
else is doing this? Why is he going to pick you and not the other guy?
– How are you guys finding new customers?
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Assignment
•

If it takes more than couple of sentences to explain what you’re doing, it’s
almost always a sign that you don’t understand yourself very well

•
•

NEED – What is the problem you are solving and who is the customer
APPROACH – What is the unique way you are taking to tackle this
problem. What are you doing differently?
BENEFIT – What is the specific advantage that your customer will receive?
COMPETITION – How are these benefits clearly better then the
alternatives for your customer?

•
•
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შესავალი
სიტყვა „ავიონიკა“ პირველად გაჩნდა 1940-იან წლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს
სამხედრო ავიაციის სიტემები

„საავიაციო ელექტრონიკა”
„თვითმფრინავის
რადიოტექნკა”

მე-20 საუკუნეში ინტენსიურად იხვეწებოდა ელექტრონული კომპონენტები:
ტრანზისტორები, ინტეგრალური სქემები, თხევად-კრისტალური დისპლეები, ჩიპიანი
კომპიუტერები, ხისტ დისკიანი მეხსიერებები, და სხვა.
1970 – Boeing 767

1918 – კიოტის JN
„Jenny”

1903 – ძმები
რაითების - „Flyer I”
ახლა
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შესავალი
1930

„ტრადიციული” ავიონიკა

•
•
•
•
•
•
•
•
•

დაცვითი სისტემები,
სატესტო სისტემები,
კავშირი,
გამზომი სისტემები,
ნავიგაცია.
ავტოპილოტი,
ფრენის კონტროლი
ელექტრული
სიმძლავრე
განათება

•
•
•
•

კონდიცირება,
ძრავის სისტემები,
ხანძარსაწინააღმდეგ
სისტემები,
შასი,
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შესავალი
კავშირგაბმულობა.
,

.

ფრენის კონტროლი. იგი შედგება ფრენის სტაბილიზატორისა და

ავტოპილოტისაგან. პირველი უზრუნველყოფს საფრენი აპარატის
სტაბილურობას, ხოლო მეორე უზრუნველყოფს ისეთ ფუნქციებს,
როგორიცაა ორიენტასიისა და კურსის შენარჩუნება. ფრეთების ნაწილები
იმართება ავტომატურ რეჟიმში.

ძრავის კონტროლი. ეს არის ძრავის წევის ელეტრონული კონტროლი. ძრავის წვის
კამერა რევერსული წევა შეიძლება იმართებოდე ხელით ან მავთულით გადაცემით.

ეს ქვესისტემა ინახავს ფრენის
მარშრუტის წერტილებს და ითვლის საჭის მართვის
სიგნალებს ამ მარშრუტზე ფრენის დროს.

.
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შესავალი
. ეს სისტემა ასახავს ნებისმიერი სახის

გაუმართავობას და ასევე გკარნახომი მისი მოგვარების საშუალებებს. ეს ქვესისტემა
მოიცავს ლოგიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას.

. ეს ქვესისტემა

გათყობინებს შეჯახების საშიშროებას სხვა
საფრენ ობიექტთან ან მიწასთან და გაძლევს
მანევრის რეკომენდაციას.
ეს ქვესისტემა
აკვირდება ამინდის მდომარეობას საფრენი
აპარატის წინ და იძლევა გაფრთხილება
ამინდის ცვლილების შესახებ, რომ თავიდან
იქნეს
აცილებული
ვითმფრინავის
ჭექაქულში მოხვედრას.

.
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შესავალი
. მათ სეიძლება გააჩნდეთ თავიათი დიპლეი და მართვის

,

ელემენტები ან ერთობლივად იყენებდნენ მრავალფუნქციურ მოწყობოლობას.

. ეს ქვესისტემა ახდენს დეტექტიებას სხვა სისტემის მიერ (ან

საფრენი აპარატის მიერ) გამოსხივებულ ელექტრომაგნიტურ ტალღებს. მას ასევე შეუძლია
მოახდინოს ელექტრო-მაგნიტური ტალღების ჩახშობა.

. ფრენის განხორციელების წინ ხდება ფრენის მარშრუტის დაგეგმვა და

ბორტკომპიუტერზე გადაცემა.

. This ეს ქვესისტემა უზნველყოფს ფრენას GPS-ების საშუალებით.
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მართვის ჩაკეტილი სისტემა

მართვის სისტემები
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CONTROLLER

ACTUATOR
CONTROLLED SYSTEM

SENSORS

მართვის ჩაკეტილი სისტემა

მართვის სისტემები

სენსორები და ამძრავები მართვის ჩაკეტილი სისტემის
მნიშვნელოვანი კომპონენტებია
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• წრფივი/მბრუნვადი
დიფერენციული

სენსორები

ცვლადი
(წრფივი/მბრუნვადი
გარდამქმნელი,
ოპტიკური
ენკოდერი,
ელექტრონული ტახომეტრი, მაგნიტური მთვლელი, გირესკოპი);

• აჩქარების სენსორი (სეისმური აქსელერომეტრი, პიესოელექტრული
აქსელერომეტრი);
• სიმძლავრის, ბრუნვის მომენტის და წნევის
• ნაკადების სენსორი თერმო სენსორი
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INTRODUCTION

– გამომავალი სიგნალი წარმოიქმნება
ფიზიკუური მოვლენის შედეგად.
•
– საჭიროებს გარე კვების წყაროს.
•

•

მიღებული სიგნალი გაზომილი
–
პარამეტრის პროპორციულია. საჭიროებს ანალოგურ-ციფრულ
გარდამქმნელს.

•

– გამომავალი სიგნალი უშუალოდ
გაკავშირებულია ციფრულ კონტროლერთან.
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ამძრავები - ეს არის სისტემის კუნთები, რომლების მართვის სისტემებიდან
მიღებული ბრძანებების ხარჯზე ცვლიან სისტემის ფიზიკურ მდგომარეობას,
წარმოქმნიან ძალას, გამოყფენ სითბოს, მოდიან მოძრაობაში.
ამზღავები

და

ფიზიკური

სისტემა

ერთმანეთთან

დაკავშირებულია მექანიძმებით: მექანიკური გადაცემა,

კბილანური გადაცემა, ღვედური გადაცემა და ა.შ.

•

ელექტრონული ()electrical (დიოდები, თირისტორები, რელეები);

•

ელექტრომექნიკური (მუდმივი/ცვლადი დენის ძრავები, სხვა ტიპის ძრავები);

•

ელექტრომაგნიტური;

•

პნევმატიური, ჰიდრავლიკური;

•

ინტელექტუალური ამძრავები;
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Drone Avionics:
Drone sensors and actuators

მემს ტექნოლოგია

microsensors

microsactuators

MEMS
microstrelectronics

microstructure
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მემს ტექნოლოგია
მემს (მიკრო-ელექტრო-მექანიური სისტემები) ეს აის მიკროელექტრონიკისა და
მიკრო-ზომის მექანიკურ სტრუქრურების ან მიკრომანქანების კომბინაცია,
რომლებიც ერთად ქმნიან ელექტრომექანიკური სისტემას.
microsensors

microsactuators

MEMS
microstrelectronics

microstructure

მიკლროელექტრონიკისა და მიკრომექანიკური
სტრუქტურების კომბინაცია ნიშნავს, როდესაც
ელექტრონული
ინტეგრირებული

კვანძები

და

კომპონენტები

არიან

მექანიკურ

მოწყობილობაში და ის ფუნქციონირებს როგორც
სენსორი ან ამძრავი სისტემა.
MUT

Drone Avionics:
Drone sensors and actuators

მემს ტექნოლოგია

ელექტრომაგნიტური ამძრავები
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ნანო ტექნოლოგიები
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NANO technology
ნანოტექნოლოგია

— ეს არის მეცნიერება, რომელიც
განსაზღვრული რაოდენობის ატომების და მოლეკულების
მანიპულაციით აწყობს და ქმნის სასურველი სტრუქტურის
მასალებს და ხელსაწყოებს..

გარდაქმნები,
რომლიც
დაფუძნებულია
• მულტიკომპონენტური
„დისტანციურ ქმედებაზე“ რამოდენიმე დაშორებულ სხეულს შორის.

MUT
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NANO technology
მიკროამძრავების და მიკროსენსორების ტექნოლოგიების ძირითად თვისებბს
წარმოადგენს განმეორებადობა, მათი მცირე ზომით დამზადება, მათზე არ
ახდენს ზემოქმედებას გარე ფაქტორები და საიმედოობა.
თვისებები,

რომელიც

მიკროამძრავების
ზალა,

იწვევს

მიმართ

სიმძლავრე,

არის

სწრაფი

იტერეს
მიღწევადი

მოქმედება

და

ეფექტურობა.

მიკროსენსორების უარყოფითი თვისებებია მათუ
მაღალი გარჩევადობა და დრეიფის არა არსებობა.
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NANO technology
მრავალი

მიკროსენსორი

ძირითადად

დაფუძნებულია

დოფორმაციის

ცვლილება

დეფორმაციის

წარმოადგენს

გაზომვაზე.

პიეზორეზისტულ

ტენზომეტრიკულ დაჩიკს, რომელიც წარმოადგენს ანალოგურ გამზომ ხესაწყოს.
პიეზორეზისტულ ტენზომეტრიკულ
დაჩიკi ასევე ცნობილია, როგორც
ნახევარგამტარული

დაჩიკები,

რომლებიც

წინაღობას

ზომავენ

მექანიკური დეფორმაციის ხარჯზე.
ასევე

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

მექანიკურმა დაძაბულობამ შეიძლება
წარმოქმნას ელექტრონული მუხტი
პიესოელექტრონულ კამერაში.
Drone Avionics:
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SENSORS
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SENSORS

საჰაერო საინფორმაციო სისტემები
საქაერო

საინფორმაციო

აეროდინამიკური

სისტემა

და

შედგება

თერმოდინამიკური

მთვლელებისაგან და მათთან დაკავშირებული ელექტრო
სისტემისაგან. მთვლელები ზომავენ ჰაერის თვისებებს და
გარდაქმნიან

მას

ელექტროიმპულსებად,

რომელიც

შემდეგ მუშავდება ფრენის პარამეტრების მისაღებად.

•
•

კალიბრებული ფრენის სიჩქარე;

•
•

მახის რაოდენობა:;

ჭეშმარიტი ჰაერის სიჩქარე;
თავისუფალი

ნაკადის

წნევა;

•

ბარომეტრული წნევა;

•
•

•
სტატიკური
•
•

ბარო კორექტირებული სიმაღლე;
ჰაერის სიმკვრივე;
თავისუფალი

ნაკადის

ჰაერის

ტემპერატურა ;
დაშვების კუთხე;
გვერდითი წანაცვლების კუთხე.
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SENSORS
AIR-DATA SYSTEMS
საჰაერო
რომელიც

გარემოს

ყველა

პარამეტრი,

ეხება

ფრენის

თვისებებს,

განისაზღვრება წნევის, ტემპერატურის და
ქარის ნაკადის მიმართულების განსაზღვრის
შედეგად.

თავისუფალი ნაკადის წნევის და ტემპერატურის გაზომვა აუცილებელია რათა
განისაზღვროს ჰაერის სტატიკური ტემპერატურა, სიმაღლე, ფრენის სიჩქარე და
მახების რიცხვი.
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SENSORS
მაგნეტომეტრი
მაგნეტომეტრის მგრძნობიარე მხარეს შემდეგი პარამეტრები გააჩნია:

•

გაზომვაზე ნაკლებად მოქმედებს ობიექტის სტატიკური მაგნიტური ველი.

•

მაგნეტომეტრის

ელექტონული

ყუთი

უნდა

განთავსდეს

თავისუფალ

მდგომარეობაში ობიექტის ბუთვში, რათა არმოხდეს მასზე თემპეარტურის
მოქმედება.

•

მთვლელის თავაკის დამაგნიტების რისკი ინტეგრაციის, ტესტირების და
ექსპლოატაციის დროს, მინიმუმადეა დაყვანილი.
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SENSORS
Magnetometers
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SENSORS
Magnetometers
The magnetic flux compass consists of a wound toroid with coil excited at
approximately 1kHz voltage. Two orthogonal sensor coils are read out at the
second harmonic (2kHz).

They measure the components Bx and By of the Earth’s magnetic field in the
plane of the toroid. Flux gates were the most common airborne
magnetometers. Two or more orthogonal flux-gates comprise a 3-axis
magnetometer.
Drone Avionics:
Drone sensors and actuators

SENSORS
Magnetometers
The magnetic flux compass consists of a wound toroid with coil excited at
approximately 1kHz voltage. Two orthogonal sensor coils are read out at the
second harmonic (2kHz).

They measure the components Bx and By of the Earth’s magnetic field in the
plane of the toroid. Flux gates were the most common airborne
magnetometers. Two or more orthogonal flux-gates comprise a 3-axis
magnetometer.
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SENSORS
Magnetometers
Remote flux-gate compasses, whose output is analog, have three-phase
coils, the flux magnitude in each coil being proportional to the component of
the Earth’s magnetic field along the coil axis. The flux in each coil is
modulated as a result of an applied AC field from an excitation coil.
This applied field causes saturation of the magnetic core of the coils at twice
the frequency of the excitation. The three-phase winding is connected to the
stator of synchro-receiver. A typical combination of remote magnetic sensor
and receiver synchro will have errors of both one and two cycles per
revolution, each about 0.2° magnitude.
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SENSORS
Gyroscopes
გიროსკოპები ზომავენ ბრუნვებს ინერციულ ათვლის სისტემაში. ორიენტაციის
სხვა მთველებთან მიმართებაში მათზე არ ურთიერთქმედებს გარე ენერგიის
წყაროები.
გიროსკოპები გამოიყენება მფრინავი საშუალების ბრუნვის სტაბილიზაციისას
და იმ დროის შუალებების გადასალახავად როდესაც არ ხდება ორიენტაციის
პირდაპირი გაზომვები.

Gyroscope base attitude determination needs an initial attitude value. This
value can be propagated using the gyroscope measurements.
The attitude can also be calculated as a mixture of direct attitude
measurements and gyroscope values, the so-called “blended solution.”
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Mechanical gyroscope

SENSORS
Gyroscopes

Hemispheric resonator gyroscope

Gyroscopes in MEMS

Ring laser gyroscope

Fiber optic gyroscope
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SENSORS
Gyroscopes
The rate measurement of mechanical gyroscope is based on the gyroscopic
effect: an axisymmetric rigid body is put into rotation and therefore has an
angular momentum.
The angular momentum is an inertial value, only influenced by torques:

𝑴 = 𝑯̇ 𝒈

where:
M – torque acting on the rotating mass,
Hg – angular momentum of the rotating mass.

As long as there are no torques acting, the angular momentum is constant
with respect to size and amount. The angular momentum vector forms an
inertial reference. With a corresponding torque-free gimbal mounting of the
rotating mass, the attitude angles with respect to the angular momentum axis
can be directly measured.
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SENSORS
Gyroscopes
For single axis measurement, the gyroscope consists of a rotor and
elastically suspended in a frame. The frame can be tilted.

If

the

gyroscope

is

rotated

around its measurement axis,
precession torque is generated,
which results in a declination of
the angular momentum axis.
Declination angle is proportional
to the angular velocity.
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SENSORS
Gyroscopes
A special position is held by the hemispheric resonator gyroscope (HRG).
The gyroscope uses (instead of a bar or fork) an open shell, comparable to a
wine glass, which is made to oscillate.
The generated oscillation form behaves inert, related to rotation. Resulting
form shifts can be precisely detected and build a measure for the rotation of
the sensor.
HRGs are almost not subject to deterioration and aging processes. High
accuracies, comparable to mechanical or laser gyros, can be achieved.
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SENSORS
Gyroscopes
A closed optical path is formed by three mirrors, in which a laser active gas is
contained. After activation, two opposite running beams are generated, which
are overlaid to a standing wave. This wave forms an inertial reference.
During rotation the beam running in the
antirotational direction seems to have a
slightly reduced wavelength, whereas the
beam running in the rotational direction
seems to have a slightly higher wavelength.
By partial decoupling and superposition of
both light beams a beat can be measured at
the
detector,
whose
frequency
is
proportional to the rotation rate.
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SENSORS
Gyroscopes
An fiber optic gyroscope (FOG) is a passive laser gyroscope consisting of a
coil made from monomode optical glass fibers, into which the laser light is
coupled from the outside. The laser light is divided into two beams by a
semipermeable mirror and guided into different ends of the same glass fiber.
The beams flow into the fiber in
opposite directions. With a rotation of
the gyroscope slightly different times
are needed for the two beams. Both
beams are overlaid again by the
semipermeable mirror. The phase
difference resulting from the angular
velocity causes an amplification or
attenuation of the overlaid beam light.
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ACTUATORS
Actuator – mechanical device for moving and/or controlling
something
An electric actuator is a device that changes electric power
to mechanical energy
Electromechanical actuators

Smart material actuators

Micro- and nano- actuators
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ACTUATORS
Electric actuators

If a conductor is moved across a magnetic
field, a voltage will be induced in the
conductor. In that case, the movement of the
conductor in the field causes a current to
flow. Conversely, if a current from an
external source is passed through a
conductor while it is in magnetic field, the
conductor will tend to move across the field
– hence the flow of current causes a
movement of the conductor.
MUT
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ACTUATORS
Electric actuators
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ACTUATORS
Electric actuators
FLEMING’S RIGHT-HAND MOTOR RULE
Extend the thumb, index finger, and
middle finger of the right hand so that
they are at right angles to one another.
Turn the hand so that the index finger
points in the direction of magnetic flux
and the middle finger point in the
direction of the current flowing in the
conductor. The thumb will then point in
the direction of the conductor movement.
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ACTUATORS
Smart Material Actuators
The smart material actuators typically become part of the load bearing
structures. This is achieved by embedding the actuators in a distributed
manner and integrating into the load bearing structure that could be used to
suppress vibration, cancel the noise, and change shape.
Smart material actuators based on:
• shape memory alloys,
• piezoelectric (PZT) materials,
• magnetostrictive materials,
• electrorheological fluids,
• ion exchange polymers.

Shape Memory Alloys (SMA) are alloys
of nickel and titanium that undergo
phase transformation when subjected
to a thermal field.
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ACTUATORS
Smart Material Actuators
The PZT actuators are essentially piezocrystals with top and bottom
conducting films. When an electric voltage is applied across the two
conducting films, the crystal expands in the transverse direction.
When the voltage polarity is reversed, the crystal contracts thereby providing
bidirectional actuation.
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ACTUATORS
Smart Material Actuators
The interaction between the mechanical and electrical behavior of the
piezoelectric materials can be expressed as:
𝑇 = 𝑐 ! 𝑆 − 𝑒𝐸

T – the stress;
cE – the elastic coefficients at
constant electric field;
S – the strain;
e – the dielectric permittivity;
E – the electric field

The two piezoelectric patches are excited
with
opposite
polarity
to
create
transverse vibration in the cantilever
beam. These actuators provide high
bandwidth (0–10 kHz typical) with small
displacement.
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ACTUATORS
Smart Material Actuators
Magnetostrictive material is an alloy of
terbium, dysprosium, and iron that
generates mechanical strains up to 2000
microstrain in response to applied
magnetic fields. They are available in the
form of rods, plates, washers, and powder.
The typical magnetostrictive rod actuator is surrounded by a magnetic coil.
When the coil is excited, the rod elongates in proportion to the intensity of
the magnetic field established. The magnetomechanical relationship is given
e – the strain;
as:
𝜀 = 𝑆 " 𝜎 + 𝑑𝐻

SH – the compliance at constant magnetic field;
s – the stress;
d – the magnetostriction constant;
H – the magnetic field intensity
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ACTUATORS
Smart Material Actuators
Ion exchange polymers exploit the electro-osmosis phenomenon of the
natural ionic polymers for purposes of actuation. When a voltage potential is
applied across the cross-linked polyelectrolytic network, the ionizable groups
attain a net charge generating a mechanical deformation. These types of
actuators have been used to develop artificial muscles and artificial limbs.
The primary advantage is their capacity to produce large deformation with a
relatively low voltage excitation.
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ACTUATORS
Micro- and Nanoactuators
Microactuators (micromachines, microelectromechanical system (MEMS),
and microsystems) are the tiny mobile devices being developed utilizing the
standard microelectronics processes with the integration of semiconductors
and machined micromechanical elements.
In electrostatic motors, electrostatic force is
dominant, are based on magnetic forces. For smaller
micromechanical systems the electrostatic forces are
well suited as an actuating force.

The rotor is an annular disk with uniform permitivity and conductivity. In
operation, a voltage is applied to the two conducting parallel plates separated
by an insulation layer. The rotor rotates with a constant velocity between the
two coplanar concentric arrays of stator electrodes.
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ACTUATORS
Electromechanical actuators

Smart material actuators

Micro- and nano- actuators
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Conslusion

Drone Avionics:
Flight dynamics

Thanks for your attention!
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დრონების პილოტირება
ანდრო გელაშვილი/Andro
Gelashvili
This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Training Topics
1. Drone architecture
a)
b)

Terminology and RPAS categories Fixed wing UAV & Multi-rotor
UAV
Airframe and power-plant selection (motor and power system)

2. Piloting techniques
a)
b)
c)

Flight planning and operations
Air traffic control, Airport operations, Emergency operations
Airport Markings and Signs

3 . Mission Planner
a)
b)
c)

Installing Mission Planer
Loading Firmware
Mission Planning
Presenter Andro Gelashvili

Terminology and RPAS
categories Fixed wing UAV &
Multi-rotor UAV
Two types of UAVs: a fixed-wing UAV (left) and a multi-rotor UAV (right)

Presenter Andro Gelashvili

Flight planning and operations
I. Easy and secure control
II. Return home
III. RTH requested by the pilot
IV.RTH Low battery

Presenter Andro Gelashvili

Types of Airports
There are two types of airports—towered and
non-towered. These types can be further
subdivided to:
•
•
•

Civil Airports—airports that are open to the general public.
Military-- airports operated by the military,
Private Airports—airports designated for private or restricted use only, not open to the
general public.
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Mission Planner
Simulation Flight

InstallFirmware

Presenter Andro Gelashvili

Mission Planning
•
•
•
•
•

Planning a Mission with Waypoints and Events
Mission Command List
Camera Control in Auto Missions
Rally Points
Geotagging Images with Mission Planner

Presenter Andro Gelashvili
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დრონის არქიტექტურა ტერმინოლოგია და RPAS
კატეგორიები
ანდრო გელაშვილი
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RPAS კატეგორიები
საფრენი
აპარატები
რომლებიც
მოიცავს
დრონებს (drone) და ასევე დისტანციური
მართვის საფრენ აპარატებს (RPA). აღნიშნული
მოდელები კლასიფიცირდება ზომის და წონის
მიხედვით.
ასევე მნიშვნელოვანია მისი ფუნქციური
კლასიფიცირება უშუალოდ მოწყობილობების
დონეზე.
Presenter Andro Gelashvili

საფრენი აპარატების
მოდელები
1.
2.
3.
4.

მრავალ ძრავიანი საფრენი აპარატი (Multi – rotor helicopter)
ერთ ძრავიანი საფრენი აპარატი (single – rotor helicopter)
უპილოტო თვითმფრინავები(UAV)
აეროპლანი (Aeroplane)
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კატეგორიები ზომის და
წონის მიხედვით
§
§
§
§
§

მიკრო
ძალიან პატარა
პატარა
საშუალო
დიდი

100გ და ნაკლები
101გ - 2კგ
2.01კგ - 25 კგ
25.01კგ - 150კგ
150კგ და მეტი
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დრონის არქიტექტურა
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ჩარჩო (Frame)
ფრენის კონტროლერი (Flight controller)
ძრავები (Motor)
ძრავის მართვის კონტროლერი (ESC)
ფრთები (Propellers for built multirotor)
დისტანციური მართვის პულტი (RC Transmitter + reciever)
ელემენტი მართვის პულტისთვის (Battery fo RC Transmitter)
ელემნტი ძრავებისთვის და ასევე ფრენის
კონტროლერისთვის (Battery for built multirotor)
Presenter Andro Gelashvili

დრონების ძირითადი
განმასხვავებელი ფასების და
ხარისხსი მიხედვით

1. ფრენის დრო და დაფარვის მანძილი
2. ძრავები
3. პროპელერები
4. გიროსკოპი, ბარომეტრი და GPS
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ფრენის დრო და დაფარვის
მანძილი
ფრენის დრო მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული,
თუმცა ძირითად გავლენას ელემენტის მოცულობა და
აპარატის წონა ახდენს, დრონი რაც უფრო მსუბუქია
და რაც უფრო დიდი ელემენტი აქვს ჩამონტაჟებული
მით უფრო დიდ ხანს შეუძლია ფრენა. რაც შეეხება
დაფარვის მანძილს იგი რადიოანტენის ხარისხიდან
გამომდინარეობს.
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ძრავები
დრონებში 2 ტიპის ძრავს შეხვდებით:
არაკოლექტორულს და კოლექტორულს. ამ
უკანასკნელს შედარებით იაფფასიან მოდელებში
ამაგრებენ. არაკოლექტორულს კი პირიქით, ძრავის
ეს ტიპი გამოირჩევა გამძლეობით მაღალი მარდი
ქმედების კოეფიციენტით ე.ი. სიმძლავრე და
სისწრაფე ასეთ ძრავებს გაცილებით მეტი აქვთ.
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პროპელერები
რაც უფრო დიდია პროპელერების ზომა მით მაღალია ამწევი ძალა. თუმცა
ძალიან დიდი მაშტაბების შემთხვევაში სამართავი პულტის ბრძანებების
მყისიერი შესრულება გაუჭირდება. პროპელერებშიც ორი ტიპს შეხვდებით:
2 ფრთით ან 3 ფრთით, ეს უკანასკნელები დრონს შედარებით ასწრაფებენ,
ამიტომ მათ ძირითადად საბრძოლო მოდელებში იყენებენ.

Presenter Andro Gelashvili

გიროსკოპი, ბარომეტრი და
GPS
§ დღესდღეობით გიროსკოპის სენსორი დრონების უმეტესობას
უყენია, იგი ფრენის დროს წონასწორობის დაცვაში ეხმარება.
§ ბარომეტრის სენსორი წნევის დონეს ადგენს, ასევე თვლის ჰაერში
მყოფი დრონიდან მიწამდე არსებულ მანძილს და
კვადროკოპტერს საშუალებას აძლევს ჰაერში ერთ წერტილში
გაჩერდეს და ამასთან ამ წერტილზე ვერტიკალურად იმოძრაოს.
§ რაც შეეხება GPS-ს, იგი შედარებით ძვირადღირებულ
მოდელებში გვხვდება. ეს სენსორიც დრონს ჰაერში გაჩერებაში
ეხმარება. განსხვავებით ბარომეტრისგან იგი ერთ წერტილში
გაყინვასა და როგორც ვერტიკალურად ისე ჰორიზონტალურად
გადაადგილების საშუალებას იძლევა. აგრეთვე GPS-ით
აღჭურვილ დრონებს აფრენის წერტილში ავტომატური
დაბრუნების ფუნქციაც გააჩნიათ.

Presenter Andro Gelashvili

დრონები კამერით: ბიუჯეტური
სამოყვარულო მოდელები

Presenter Andro Gelashvili

დრონები კამერით:
ბიუჯეტური სამოყვარულო
მოდელები
მონაცემები

Ø ფრენის დრო 8-10 წუთი
Ø დატენვის დრო 80-120
წუთი
Ø დაფარვის მანძილი 100
მეტრი

თავისებურებები
Ø ავტოპილოტის რეჟიმი
Ø 6 დონიანი გიროსკოპის სისტემა
Ø ჭკვიანი დაბრუნების ფუნქცია
აფრენის წერტილში
Ø 4 სიჩქარიანი რეჟიმი
Ø 3600 მანევრების შესრულება
Ø 2 MP კამერა HD გადაღებით
Ø WiFi საშუალებით გადაღებული
ვიდეოს პირდაპირი
ტრანსლირება სმარტფონზე

Presenter Andro Gelashvili

პროფესიონალური
დრონები:
აეროფოტოგადაღებისთვის

Presenter Andro Gelashvili

მონაცემები
Ø ელემენტი 5400mAH
Ø ფრენის დრო 25-30 წუთი
Ø დაფარვის მანძილი 1000
მეტრი

თავისებურებები
Ø ჭკვიანი დაბრუნების ფუნქცია
აფრენის წერტილში
Ø 10 დონიანი მართვის სისტემა
Ø 12MP (მხოლოდ 32MP DJI Mavic
Air) კამერა 4K გადაღებით - 30
კადრით წამში
Ø შენელებული ვიდეოს გადაღება
Ø ავტოპილოტის რეჟიმი

Presenter Andro Gelashvili

უნივერსიტეტის ბალანსზე
არსებული პროფესიონალი ექვს
ძრავიანი საფრენი აპარატი.

Presenter Andro Gelashvili

დრონის აწყობა

Presenter Andro Gelashvili

დრონების
აეროდინამიკა

აეროდინამიკა
აეროდინამიკა- შეისწავლის აირის
მოძრაობის კანონებს და აირის
მიმართ მოძრავი სხეულების
ზედაპირზე წარმოქმნილ ძალებს.

გავლენას ახდენს თვითმფრინავების,
ვერტმფრენების, საჰაერო
ხომალდების, რაკეტების და
დრონების მოძრაობაზე.

აეროდინამიკის 4 ძალა
Lift- ძალა, რომელიც ობიექტს ზემოთ წევს
Weight-ძალა, რომელიც ობიექტს დედამიწისკენ იზიდავს
thrust -ძალა, რომელსაც ობიექტი წინ მიჰყავს
▪

Drag-ძალა, რომელიც ცდილობს ობიექტის მოძრაობის შენელებას

ძირითადი განმარტებები
მასა: ეს არის სხეულის საკუთრება და მოძრაობისადმი
წინააღმდეგი ობიექტების ზომა.ის არის მუდმივი და აქვს
იგივე მნიშვნელობა, ობიექტის მდებარეობის
მიუხედავად.ერთეულების საერთაშორისო სისტემაში მასა
კილოგრამებში იზომება
სიჩქარე:ეს არის სხეულის სიჩქარე მოცემული
მიმართულებით და იზომება მეტრ წამებში (მ/წ)
გრავიტაციის ცენტრი- წერტილი, სადაც ყველა მხრიდან
თანაბარი წონაა განაწილებული.

ატმოსფერო
დედამიწის ატმოსფერო დედამიწის ჰაერის გარსი.
შედგება:
● აზოტის (78 %),
● ჟანგბადის (21 %),
● ნახშირორჟანგის (0,03 %),
● ინერტული აირების, წყლის
ორთქლის, მტვრისა და
მიკროორგანიზმებისაგან.

ტროპოსფერო
●

●
●
●
●

ტროფოსფეროს სიმაღლე,
საშუალოდ,10-12
კილომეტრია. ატმოსფეროში
არსებული აირების 80%
ტროფოსფეროზე მოდის
წარმოიქმნება ღრუბლები
მოდის წვიმა და თოვლი
ადდგილი აქვს ჭექა-ქუხილს
ყალიბდება ამინდი

სტრატოსფერო
●

●

●
●

სტრატოსფერო დაახლოებით 12
დან 50 კილომეტრის
სიმაღლემდე ვრცელდება. მასში
თავმოყრილია ატმოსფერული
აირების მხოლოდ 20%
ოზონის შრე -20-25 კილომეტრზე
( შთანთქავს სიცოცხლისათის
ძალზე საშიშ ულტრაიისფერ სხი
ვებს.)
მეზოსფერო.50 კმ-დან 80-მდე.
თერმოსფერო 80-დან 700-მდე

აერის წნევა და ტემპერატურა
●

ჰაერის წნევა და ტემპერატურა
დამოკიდებულია
ადგილმდებარეობაზე და
სეზონზე. შესაძლოა შეიცვალოს
ყოველდღიურად ან ყოველ
წუთში ერთხელაც კი.

დრონის მაქსიმალური ფრენის სიმაღლე
●
●
●

მაქსიმალური 10058,
კომერციული 6096 მეტრი
ევროპა - 150 მეტრი (500 ft)
ამერიკა - 121 მეტრი ( 400 ft)

მაქსიმალური ფრენა 33,000 FT

ფრენის სიმულაცია

რაკეტის სიმულაცია

დრონის რა სახეობები არსებობს ?

დრონის სახეობები

•Multi Rotor Drones.
•Fixed Wing Drones.
•Single Rotor Helicopter.
•Fixed Wing Hybrid VTOL.

დრონის სახეობები

Multi Rotor Drones.

Bicopter

Tricopter

Quadcopter

Pentacopter

Hexacopter

Octoacopter

1. Quadcopter
სახეობა, ინჟინერია და არქიტექტურა

Quadcopter

Drone cinematography

Sport FPV

Mini Drone

FPV Quadcopter

Multi Rotor Drones.

რადიო სიგნალი
რადიო სიგნალი არის ელექტრო
მაგნიტური სიგნალი რომელიც
გამოიყენება დიდ დისტანციაზე
კომუნიკაციისთვის

დრონის დამჭერი

პროპელერის ზომა
პატარა პროპელერს შეუძლია წავიდეს
უფრო სწრაფად ვიდრე დიდს, თუმცა არ
არის ეფექტური, რადგან დიდი ნაკლები
ენერგიით უფრო მარტივად ფრინავს.

პროპელერის ზომა
პატარა პროპელერს შეუძლია წავიდეს
უფრო სწრაფად ვიდრე დიდს, თუმცა არ
არის ეფექტური, რადგან დიდი ნაკლები
ენერგიით უფრო მარტივად ფრინავს.

Drone Bore
უნდა იყოს როტორის დიამეტრის.

ფრთების ტიპები

აფრენა

ფრენა წინ

მობრუნება და დატრიალება

ტრიალის მიმართულება

რისგან შედგება დრონი ?

Electronic Speed Controller (ESC)
უკავშირდება ფრენის კონტროლერს და
როტორს.თითოეული ძრავი მოითხოვს
ცალკე ESC-ს. განსაზღვრავს ძრავში
იმპულსების გაგზავნას და არეგულირებს
ძრავის ტრიალის სისწრაფეს.

Flight Controllers (FC)
ფრენის კონტროლერი არის მთავარი დაფა,
სადაც თავს იყრის ბევრი სხვა კომპონენტი
და უკავშირდება ერთმანეთს.

სიგნალის მიმღები (RX)
ელექტრო იმპულსური სიგნალის მიმღები
რომელსაც აქვს უნარი, ბრძანება გადასცეს
ფრენის კონტროლერს.

VTX + VTX antena
ანტენა და სქემა, რომელიც გამოსახულების
გადაცემაზე არის პასუხისმგებელი

FPV CAMERA
კამერა, რომელიც პასუხისმგებელია
გამოსახულების გაგზავნაზე ფრენის
კონტროლერში.

Rotors
ძრავები, რომელიც დრონის ფრენაზე არის
პასუხისმგებელი

სხვა კომპონენტები

FPV DRONE

BEST DRONE

eDrone
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Drone Applications
❑ Emergency Response
❑ Humanitarian Aid & Disaster Relief
❑ Conservation
❑ Disease Control
❑ Healthcare
❑ Agriculture
❑ Weather Forecasting
❑ Maritime
❑ Waste Management
❑ Mining
❑ Infrastructure Management and Development
❑ Personal Transportation
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

The future of drones

Workshop,
Minsk,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Belarus
Georgia

Future Development
❑ Data Processing & Analytics
❑ Platform Hardware & Materials
❑ Batteries & Fuel

❑ Complementary Tech
❑ Autonomous Driving

❑ Counter-Drone Solutions
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

DATA is the new OIL
AI is combustion engine for data

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Mapping out a holistic picture
from multiple data sources

MINI-UAV borne hyperspectral remote sensing: A review
Y. Zhong, X. Wang, et al. 2017 IEEE IGARSS

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Platform Development

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Tiny claws let drones perch
like birds and bats

Conserving the battery power – stay longer in the air

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Batteries and Fuel
• Lithium Polymer (20% lighter)
• Lithium Sulphide (Sion Power, merging Lithium and
sulphide) 60% lighter
• Solar panels and Hydrogen fuel cells
• Line-of-sight lasers that transfer power wirelessly
(Lockheed Martin and LaserMotive)
• Nanotube and aerogel batteries
• Kinetic Energy Composite (Somatic Tech – turns
interaction of wind pressure and vibrations into energy
source – triple battery life)
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Materials

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Sensors
• Drone manufacturers are constantly striving to improve the dizzying
array of drone sensors
• Visual cameras, infrared detectors, multispectral and hyperspectral
sensors, Light Detection and Ranging (LiDAR), inertial measurement
units, gyro and accelerometers, as well as sensors that measure
electric current, magnetic fields, and acoustic sound pressure
• These sensors provide high-resolution data across all spectral bands,
particularly in infrared, and often provide more precise information
than aircraft or satellites.
• Sensors that are smaller, lighter, faster, cheaper, more reliable, more
accurate, and more sensitive.
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Hot Swappable Sensors

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Complementary Tech
• Edge Computing
• 5G
• AR/VR
• AI/Machine Learning
• Computer Vision
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Technology + Business Model + Legal
Framework
o
o
o
o
o
o
o

AI to strengthen drone capabilities
Smart drones with advanced features
Longer flight time
Lighter material and improved protection
AR/VR
More specialized drone products for niche use cases
Leading brands will continue to expand their product
portfolios
o Policymakers developing legal guidelines on the
requirements and responsibilities of drone uses
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Drone Swarms

Workshop,
Yerevan,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Armenia

Drone Swarms
• For oil and gas pipeline monitoring a swarm of UAV could
be configured, each carrying a different type of sensor
(e.g. visible camera, LiDaR) for acquisition of
complementary data.
– Rescue operations, transporting large objects
– UofPenn GRASP team – robots forming teams to work on tasks
– Navy/Intel – collective flying

• Advancements in AI, 5G and
• Cloud “robotics”
– Think as one, and train each other
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Internet by Drones
• Spread the internet to areas that lack reliable connectivity

• 5G will be enabler
• Multiple drones with self-monitoring technology to fly
autonomously
• Within close proximity to ensure there are no gaps in
signal distribution to the ground

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Autonomous Flying
❑ In the future more and more flights will be autonomously
with the use predictive and prescriptive analysis
❑ Advances in AI, big data and machine learning will
translate to collision detection, or “sense and avoid”

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Real Time On-board Analytics
• Massive amounts of unstructured data
• Need for real-time processing
• Edge computing and advances in hardware (Nvidia) will
allow unsupervised learning
• With mission critical applications, decision making power
needs to be on board and not on cloud

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Immersive Experiences
• Live streams are everywhere
• 360deg cameras on drones feeding VR HMDs
• Tracking VR HMD’s allows users to control
cameras on drones

Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Counter-Drone Workflow and Solutions

Kick-off meeting,
14-15 February, 2017

Drone Missions Today
• Line-of-sight missions under licensed operator control
• The flight path and ceiling limited by government legislation
and current insurance provisions
• Flight duration - one hour

• Few sensors gather a few gigabytes of data
• The data stored onboard and retrieved and processed after
the flight
Workshop,
Tbilisi,
Kick-off
meeting,
14-15 February, 2017
Georgia

Drone Missions Tomorrow
• Extended autonomous missions using detection-andavoidance technology
• Traffic control centers to identify and track drones in
critical airspaces
• Widespread flights due to legislative and insurance
improvements
• Multiple onboard sensors and data transmition in real-time
via 4G/5G cellular networks
• Operator control centers using Machine Learning and
Artificial Intelligence automatically modify the drone
mission and drive a multitude of commercial applications
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US Commercial Drone Market Size By
2022:
Grand View Research, Inc.
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Ring’s latest security camera is a drone that flies
around inside the house
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