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Intró
Maga a CopterGuard egy hozzá nem értő drónos számára is lehetővé teszi, hogy biztonsággal
végrehajthasson drón repüléseket. Mindezt egy olyan központi felügyelettel és információs
rendszerrel támogatva, ami lehetővé teszi a légiközlekedésbe történő integrációt is.
A felhasználó össz feladata csupán a drón kihelyezése, bekapcsolása, az Android-os alkalmazás
elindítása és a kívánt misszió kiválasztása után a START gomb megnyomása. A drón innentől
mindent önmaga végez, majd a feladat végeztével hazajön és leszáll. A felhasználó utolsó feladata a
gép kikapcsolása, átellenőrzése a következő használatra és elcsomagolása.

Alkalmazási területek
- Bányák időszakos / éves jelentéseinek felvételezése
- Kültéri raktárak, alapanyagterek leltározása
- Őrzés védelmi őrjáratok
- GOV gáz-olaj-villanyvezetékek időszakos vizsgálata
- töltések ellenőrzése
…..

Eszközök
A rendszer látszó részei a drón és a Tab-let. A nem látszó részei viszont az internetes kommunikáció
és maga az interneten elérhető műveleti központ. Ezek együttese szükséges a rendszer leírás szerinti
működéséhez.

Leegyszerűsített architektúra
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Drónok
A rendszer minden DJI Innovations Mobile SDK-t támogató drónnal működik.
A használt DJI SDK: 4.12
Jelen pillanatban támogatott drónok típusai:
Gyártó / széria
Típus
DJI Phantom

3, 4, 4+

DJI Mavic

1, 1 Pro, 2, 2 Pro, 2 Enterprise

DJI Matrice

m100, m300, m200, m210, m600

Tabletek
Jelenleg bármilyen 8G memóriájú és minimum 4 magos (core) Android alapú Tab használható.
Javasolt példányok: Huawei M3, M5, Samsung T3
Android OS igény: 9.0

Alkalmazás telepítése
Az alkalmazás jelenleg kizárólag egyedi kérésre aláírt Android APK csomagban elérhető.

Alkalmazás regisztrációja
Az alkalmazás ikonjára kattintva elsőre regisztrálni kell azt. Mivel a CG egy pluginját képezi a
DroneHive rendszernek így az ottani regisztrációnk megadásával ezt meg is tehetjük. Amennyiben
nem rendelkezünk fiókkal azt is megtehetjük innen.
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Ha elfelejtettük a jelszavunk, kérhetünk új jelszót a DronHive alkalmazásban.
A felhasználói regisztráció után regisztrálnunk kell a Tabletünket is. Erre az alkalmazás
figyelmeztet is, amikor a menüre pillantunk. Email-ben kell kérni a műveleti központtól a Tab-unk
széria számának megadásával a CG regisztrációt. Ez teszi lehetővé, hogy bárki ne tudjon önmaga
felügyelet nélkül missziókat létrehozni a kliens feltörése esetén.

A központi regisztráció után mind login-ünk, mind Tabletünk regisztrációja eltárolásra kerül, azt
többet nem kell megadnunk, hacsak mi magunk ki nem lépünk a menüben.
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Pályatervezés
A pályatervezés a mobil klienseken történik. Jellemzően úgy, hogy a szakképzetlen kezelő
betanítását végző ember a helyszínen „admin” módba kapcsolja a CopterGuard alkalmazást.

A menü a jobb felső sarokban
érhető el.
Sikeres „admin mode”-ba váltás
esetén a menünkben megjelenik a
misszó tervezés menüpont.
Ezt kiválasztva, majd a
MEGNYIT gombra kattintva
jutunk a tervezőbe.
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Új útvonal felvétele és mentése

Az itt található elemek. Fenn 2 sorban gombok. Melyekből csak „admin mode”-ban látszik az első
sor. Lenn térképi tervező, melynek bal felső sarkában élő kamerakép.

„CONFIG”
A misszió fő paramétereinek megadására szolgál.
Az összes fordulópontra beállítja a magasságot,
sebességet és heading-et.

„SAVE”
A misszió elnevezése és mentése.
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„ADD/EXIT”
Új fordulópontot megadni úgy lehet,
hogy előbb az ADD-ra kattintva beviteli
módba tesszük a tervezőt. Ezután egy
rövid kattintással egymás után
megjelölhetjük a kívánt fordulópontokat.

Fordulópont szerkesztés
Egy adott fordulópont kék markerére
kattintva megadhatjuk, hogy az adott
fordulópont:
- milyen magasan
- felé tartva milyen távolság megtétele
utáni fotózással.
- milyen idő intervallum fotózással.
- milyen kamera bólintással
- milyen sebességgel szeretnénk azt
megközelíteni.

„DESIGN”
A fordulópontok megadásán túl lehetőség van
terület felderítés tervezésére is. Ez a
„Photogrammetry esetében azt jelenti, hogy
előbb körbe kell határolnunk egy területet a
sarokpontok megadásával, amit úgy tudunk
lezárni, hogy a kezdő pontra kattintunk ismét.
Ezután a paramétereknél meg kell adnunk:
- milyen vízszintes és függőleges átfedéssel
- milyen magasságon szeretnénk repülni.
Amire a rendszer visszaadja:
- a felszíni felbontás értékét
- a fotók közti távolság értéket
- a sorok közti távolság értéket.
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A „DESIGN”-ra kattintva ezután a
rendszer megtervezi a fordulópontokat
(sárga markerek) és zöld vonalakkal
mutatja a repülési pályát.
Ha elforgatni szeretnénk azt a jobb alsó
sarokbeli jobbra-balra nyílra kattintásal
lehet megtenni.
Ha úgy érezzük minden rendben az
„ADD” gombra kattintva tudjuk a pályát
hozzáadni a tervünkhöz.
Ezután is bővíthető a terv újabb
pontokkal, szakaszokkal.
„CLEAR”
A funkcióval törölhetjük a teljes eddig megadott útvonalunkat, de a teljes missziót is kompletten.
A „CLEAR” megtalálható a fordulópontok megnyiló dialógus ablakain is, ahol az adott fordulópont
törlésére szolgál.
„SIM START/STOP”
Lehetőségünk való szimulátor használatára is. Ráadásul az adott pillanatnyi földrajzi pont és kijelölt
pontok valamelyikén is. Így leszimulálható egy-egy misszió fizikai végrehajtás és kockázat nélkül.
Előbb indítsuk el a szimulátort, majd START-al futtassuk a missziót. Végül a SIM STOP-al le
tudjuk állítani azt.
Ezzel a módszerrel GPS lefedettség hiányában is tesztelhetünk pályákat. Figyeljünk rá, hogy
ilyenkor ez a DronHive statisztikáiba is bekerül, mint valós repülés!
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Misszió végrehajtás
A fentieket „admin módban” a rendszert beüzemelő kollégával együtt lehet csak végrehajtani.
Végfelhasználó tervezést nem hajthat végre!
Az ő feladata a misszió végrehajtása.

1. Misszió előkészítése
Kizárólag a tervezett misszió végrehajtás előtt max. 1 nappal szabad feltölteni az akkumulátorokat!
Fel kell tölteni:

drón akksi:
A drón adott misszióra használatos mennyiségű akksiját. Lehetőség szerint,
ha több van, akkor nem mindig ugyanazt, hanem cserélgetni őket.
távirányító:
Különös figyelemmel arra, hogy a Mini USB csatlakozót helyesen dugjuk be a távot 100%-ra kell
tölteni, mivel az repülés közben tölteni fogja a Tab-letünket is. Forrásként csatlakoztatni lehet
számítógép/lapotop/fali töltő USB 5V-ra vagy a drón akksijának töltőjén lévő USB 5V-ra.

tablet:
Bár a táv tölteni fogja, azt mégsem szabad 75% alatti töltöttségen irányításra használni. Lehetőség
szerint legyen 100%-on.

2. Bekapcsolási sorrend
1. Meggyőződünk arról, hogy az időjárási feltételek adottak!
- Nincs 10C alatt és 30C felett a hőmérséklet
- Nem esik eső vagy hó!
- A szél 35 km/h alatti.
- A felszálló helyen 5x5m terület oldalt és felfelé is akadálymentes. Oda nem készül vagy
tud beállni, behajtani, berontani se autó, se kamion, se embercsoport, se semmi más!
2. Előkészítjük a távot.
- összeszereljük a tab tartóját, rögzítjük a távon.
- az USB kábelt a tab-on bedugjuk, a távon NEM!
3. Összeszereljük a drónt.
- kivesszük a kamera rögzítőjét (ha nem tesszük terhelődik és tönkremegy, rázni, elcsúszni
fog!)
- rögzítjük a karokat.
- rögzítjük a légcsavarokat. (ellenőrizzük két végigsimítással, hogy nincs e sérülés a
belépőélen és törés az alján)
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- bePATTINTJUK az akkumulátort. (Legyen hangja, hogy a fülek rögzüljenek! Különben
kieshet repülés közben!)
4. Kihelyezzük a gépet a felszállási helyére a földre! (Legyen 4x4 méter szabad tér, felfelé nyílt ég)
5. Rövid és hosszú gombnyomással bekapcsoljuk a drónt.
- mindeközben NEM MOZGATJUK!
6. 2 méterrel hátrébb lépve bekapcsoljuk a távírányítót.
7. Várunk, hogy a táv és a drón egymásra kapcsolódjon! Ennek jele a zöld LED vagy a
CONNECTED felirat a távon vagy a folyamatos sárga villogás nyugodt ZÖLDRE vagy SÁRGÁRA
váltása a drónon.
8. Bedugjuk a tab USB kábelét a távirányítóba!
- ismét FIGYELVE A TÜSKÉKRE!
9. Erre a tab-unknak érzékelnie kell az új USB eszközt és automatikusan elindítja a CopterGuard
alkalmazást.
- soha ne kézzel indítsuk azt a menüből!
- mindig a kábel bedugására kell elinduljon!
- ha ez nem történik meg. Ismételjünk! Húzzuk ki a kábelt. Lőjünk ki minden alkalmazást a tab-on
és lépjünk a főképernyőre. Majd ismét dugjuk be a táv USB kábelét.
10. A CopterGuard elindultával az érzékelni fogja a
drón kapcsolatot és típust, majd a jobb oldali menüben
megjeleníti a rendelkezésünkre álló missziókat.
A „Státusz” mezőben Kapcsolódva jelenik meg. Míg a
„Termék információ” pl. „DJI Mavic 2 Enterprise”-ra
vált mutatva az érzékelt drón típusát.
Ezután a „MEGNYIT” gomb aktívvá válik.
11. Válasszuk ki a kívántat és az „MEGNYIT”
megnyomásával belépünk a térképi módba.
12. Ellenőrzések!
- Ellenőrizzük le, hogy erre a misszióra gondoltunk-e?
- Ellenőrizzük, hogy a felszállási terület tiszta-e?
13. Nyomjuk meg a „START” gombot!
- a drónunk kapcsolódik a központi műveleti központra.
- ellenőrzi, hogy az időjárási feltételek adottak-e?
- ellenőrzi a saját akksijainak állapotát.
.
majd felszáll és emelkedik az első fordulópont magasságáig.
14. FOLYAMATOS FIGYELÉS!
- a drón végigrepüli a misszióban megadott útvonalat.
- ha lemerülne még előtte hazatér
- ha hazarendeljük/hazarendelik hazatér.
Nekünk figyelni kell ezeket:
- feszültség! BATT: 30% alá nem mehet!
- madarak
- akadályok
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15. Tipikus hibák elkerülése:
- A távirányító helyes tartása
Az antennát akkor tartjuk helyesen ha az lapjával előre néz a drónra. A hegyével vagy lefelé előre
hajtottan álló antenna a legrosszabb. Ne felejtsük el! A drón akkor is végrehajtja a missziót, ha
megszakad a kapcsolatunk vele. Ekkor azonban ESÉLYÜNK SINCS menteni azt!
- Szemkontaktus elvesztése
300 méternél egy normál ember már nem lát egy DJI Mavic gépet. Esélytelen tehát közvetlen
rálátással navigálnunk. ÁLLJUNK MEG EGY POZÍCIÓBAN és nincs mászkálás, forgolódás.
Látjuk a misszió pályáját és látjuk, hogy épp milyen irányban van a gép. Forduljunk utána az
antennával!
Ha a szemkontaktust fel akarjuk venni pl. hazatéréskor: 250 méternél nézzünk az irányába és
finoman mozgassuk körbe a szemünk! A perifériális látásunk sokkal hamarabb észreveszi a célt,
mint az éles látómezőnk. Jellemzően mindig egy kicsit feljebb látjuk meg a gépet, mint véljük.
- Hadd menjen csak, tud vigyázni magára effektus
Ha missziót hajtunk végre legalább arra a negyed órára próbáljunk koncentrálni! Nincs cigizés,
telefonálgatás, beszélgetés! Ha kétségeink vannak DÖNTSÜNK! Hívjuk haza a gépet. Ha lefagy a
tab, használjuk a hazatérés gombot vagy vegyük kézbe az irányítás mi! Váltsunk SPORT módba,
majd vissza „P” módba pozíció tartásba. Innen a mienk az irányítás kézben.
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3. Misszió befejezése
A misszió végeztével vagy korábban drónunk hazatér és leszáll cca. 2 méteres hibával oda, ahonnan
indítottuk. Ezért mindig figyeljük és tartsuk zavartalan a leszálló területet.
Ha még nem végzett a misszióval a drónunk. Leszállta után cseréljük ki az akkumulátort egy
feltöltöttre és a „START” gomb megnyomása után a rendszer jelezni fogja, hogy melyik
fordulópontnál fogja folytatni a misszió végrehajtását.
FIX! Fotó

4. Lekapcsolási sorrend
1. Elsőként a drónt kapcsoljuk le rövid-hosszú gombnyomással az akkumulátorán.
2. Majd KILÉPÜNK a CopterGuard alkalmazásból. (Azért, mert terhelné az USB-t és lemerül a
Tab!)
3. Majd kikapcsoljuk a távirányítót.
4. Leszereljük a légcsavarokat! Átnézzük és tisztítjuk őket. (A fenn hagyott, műanyag,
összenyomott légcsavarok sérülnek. Azokat szabadon, külön kell elhelyezni, hogy deformáció
okozó nyomás ne érhesse őket!)
5. Kivesszük a drónból az akkumulátort! ( A benn hagyott akkumulátort az okos battery tovább
meríti és egy rosszul sikerült helyzetben újra bekapcsolódhat, ami túlmerüléshez és akár tűzhöz
vezet!)
6. Behelyezzük a kamera rögzítőt erőltetés nélkül!
7. Majd mindent ugyanoda – a helyére – elhelyezünk a tároló dobozában.
Sose felejtsük el: egy drón többet sérül a földön szállítás közben, mint a levegőben bármikor!

5. Egyéb eljárások
- Compass kalibrálás
A compass kalibrálást sose tiszta, nagy fém tárgyaktól távoli környezetben hajtsák végre! Mindig
legyen olyan zavart a környezet, amiben még hajlandó a kalibráció lefutni. A kalibrálás indításakor
a gép már legyen kézben kb. másfél méterrel a föld felett! Ha látszik a sárga LED fényjelzés a gépet
előbb balra 360 fokot egyenletes sebességgel, amíg a fény zöldre nem vált. Majd határozott előre
fordítással (orra a föld felé) ismét balra 360 fokkal kell forgatni, amíg a LED el nem kezd villogni.
Ha ilyenkor piros jelzést ad, az azt jelenti hibás a kalibráció! Kezdjük elölről, kicsit távolabb a
zavaró fém tárgyaktól.
Kalibrációt indítani vagy az alkalmazásból, vagy az üzemmódkapcsoló (sport-P-sport-P-sport-P)
gyors kapcsolgatásával lehet. Amint elindult megjelenik a sárga LED fény.
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- Akkumulátorok töltése/tárolása
SOHA NE TÖLTS FELESLEGESEN AKKUMULÁTORT! Azt mindig a repülést megelőzően max
1 nappal szabad megtenni. Különben az akksi felfúvódik és tönkremegy. Maga a smart funkció is 3
nap után elkezdi 1 villogó (cca. 20%-ra) meríteni a tároláshoz.
A felfúvódás a belső ellenálás legjobb indikátora. Ilyenkor már alig harmadát tudjuk beletölteni az
akksiba. Ezért is van a következő szabály: 10 TÖLTÉSENKÉNT AZ AKKSIT 10%-ra KELL
MERÍTENI! Azért, hogy a következő töltéskor a rendszer megnézhesse mennyit tud beletölteni a
közel üres akksiba, s így tudja mit jelent a 100% a státusz sorban. Ha ezt nem tesszük meg azt
fogjuk tapasztalni, hogy alig telt el idő és 100-ról azonnal 30%-ra zuhan a töltés.
Túl meleg (45 C) akksit NE tegyünk töltőre, bár ezt már jelzi a töltés hibával (A bekapcsoló
gombtól legtávolabbi LED villogtatásával.
Túl hideg (19 C) akksit SOHA NE HASZNÁLJUNK REPÜLÉSHEZ! Használat előtt melegítsük
azt fel, ugyanakkor a gépünk mindig legyen a környezet hőmérsékletén. Ellenkező esetben
párásodik és korrodál a külseje/belseje.
Normál töltéskor a bekapcsoló gomb felőli LED villan fel, majd ha 25% felett jár a töltés az első,
majd a második villog és így tovább 4 led-ig. A töltés végeztével a LED-ek kialszanak.
Egy bekapcsoló gomb nyomásra kiolvasható az akkumulátorba töltött áram százalékos mennyisége:
1 0-25%
2 25-50%
3 50-75%
4 75-100%

v. 19

CopterGuard felhasználó kézikönyv

Felügyelet
A CopterGuard rendszer központi eleme a felügyeleti rendszer. Itt tárolódnak a felhasználói
jogosultságok, a missziók, a korábbi repülések adatai és itt követhető a műveleti központban az
összes élő misszió.
A rendszer ezen része integrálásra került a DronHive rendszerébe. Annak felületéről érhető el a
http://dronhive.com címen.
Az adminisztráció menüpontból éerhető
el a megfelelő adminisztrátori jogok
megléte esetén.
Sima felhasználó számára csak a mobil
felület elérhető.

1. Jogosultság kezelés
A CopterGuard alkalmazás használatához először a felhasználónak rendelkeznie kell egy DronHive
felhasználói azonosítóval. Ezt elvégezheti az ottani regisztrációs oldalon.

Ezután a TAB-ját hozzá kell rendelni a felhasználóhoz. A fenti
képen látszik a userID-ja és a tabletjének ID-ja. Ezt meg kell tőle
kérdezni és a mobil alkalmazás ki is írja számára.
Ezen regisztráció során egyeztethető az is, hogy pontosan milyen
missziót szeretne repülni és azt a kliens használatának
bemutatása során „admin mód”-ba lépve meg is tervezhetjük
vele közösen.
Lásd mobil alkalmazás „Misszió tervezése” fejezet.
Regisztrált tablet nélkül tehát semmilyen módon nem hatható végre automatikus misszió repülés.
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2. Misszió kezelés

Adott felhasználó misszióit láthatjuk térképen és fő adataival. A kis ceruzára kattintva
módosíthatjuk a fő paramétereit. Míg a markerekre állva leolvashatjuk azok sorszámait, hogy
követhető legyen merre kezdi a repülést a gép.
Bekapcsolási helyként ui. 2km-es távolságon belül lehet mást is használni.
A legfontosabb érték az „Auto Flight Speed”. Ezt fogja a gép alap sebességként használni. Ennek 8
m/s alatt kell lennie a kellően élesen fókuszálható fotózáshoz.
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3. Műveleti központ
A gyakorlatlan felhasználó számára a legnagyobb értéket az a biztonságtudat képviseli, amit a
műveleti központban a felügyelet jelent. Ennek eszköze a műveleti központ kijelzője, melyen az
aktuálisan futó vagy a legutóbbi fél órában futott missziók listája mutat.

A bal oldali menüben ráállhatunk a megfigyelni kívánt misszióra. A gép bekapcsolása után, amint a
felhasználó belép az adott misszióba elkezdenek érkezni az adatok, aminek indikátora a jobb alsó
sarokban megjelenő kis forgó ikon.
Megjelenik a drón piktogramja és a home-pont megtalálása után az is. A drón fő adatai középen alul
láthatóak.
Az ACbattery a drón akkumulátor töltöttségi százaléka, az RCbattery értelem szerűen a
távirányítóé.
A batteryTemp az akksi hőmérséklete, ami nem lehet 19 C fok alatt!
Az Altitude a magasság. Felszállás után itt követhető az emelkedés, mivel a térkép 2 dimenziós. A
Photo mező-ben pedig az elkészült fotók száma látszik. E két utolsó mező figyelésével követhetjük
leginkább, hogy a feladatát korrekten hajtja-e végre a drón.
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4. Korábbi missziók
Műveleti irányítóként fontos tudnunk, hogy ki, hol, mikor és milyen performancia értékekkel hajtott
végre repüléseket. Ezek alapján tudjuk azt is felbecsülni, hogy sikeres lesz e egy adott misszió most.

Bár a gép kezeli a merülő akkumulátort és hazatér cserét kérve. Tehát elvben minden misszió hossz
teljesíthető. Azonban olyan események, mint a jegesedés, kicsapódás, túl erős szél hatása is idővel
észrevehetővé válik.
A felső táblázat egy idősoros log, melyben kereshetünk dátumra, userres, misszióra. Rákattintva
megjelenik a térképen az útvonala, míg a jobb alsó táblázat mutatja a fordulópontokon mért
töltöttség, hőmérséklet, magasság és szél állapot adatokat.
A 0 waypoint a leszálláskori állapot.
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5. Rendszer architektúra

Nem a felhasználói ismeretek része, de hogy a rendszer komponenseinek együttműködéséből
származó hibák felderítése lehetséges legyen fontos tudnunk miként épül az fel.
Távirányítónk közvetlenül kommunikál minden esetben a drónnal, akkor is, ha a Tablettel
megszakad a kapcsolatunk, vagy a Tabletünk kapcsolata megszakad az internettel. A drón
végrehajtja a missziót és leszáll.
Rossz minőségű, vagy túlhasznált – ezért sebességében korlátozott – internet kapcsolat esetén,
azonban simán előfordul, hogy egy ilyen tájékoztató
üzenetet kap a kezelő!
Ilyenkor a műveleti központ sem kap pozíció és státusz
üzeneteket. Nem tudja, vagy csak késéssel tudja
követni merre is tart a drón. A tapasztalatok alapján
még rendes HSDPA kapcsolat mellett is lehet akár
50m-es késés!
Ne feledjük kezelőként! Mi vagyunk a felelős pilóták!
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A Tablet a drón pozícióit RESTApi hívásokon keresztül küldi fel másodpercenként akár kétszer a
DronHive szervernek interneten keresztül. Ott azt PUSH notification formájában juttatja el a
szerver minden böngészős kliens számára – JavaScript-es megjelenítéshez.
Lehetőségünk van tehát arra is, hogy műveleti konzolt nézzünk akár több böngészőből, eltérő
helyeken és kapcsolatokon keresztül is. Ennek sajnos ott van realitása, ahol gyenge a net válaszideje
(RTT), de erősen dolgoznak erre a böngészők gyártói is, akik rendszeresen teszik tönkre/módosítják
a JavaScript futtató környezeteik.
Érdemes tehát műveleti irányítóként is legalább egy Chrome és egy Firefox böngésző kéznél
tartása.
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