
Birželio 7d. 9.30 valandą

AUTOMATINIAI BEPILOČIŲ
ORLAIVIŲ SKRYDŽIAI
Praktinė konferencija - paroda
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   Kviečiame į jau trečią kartą vyksiančią, Ūkio ministerijos ir MITA 
globojamą, praktinę konferenciją - bepiločių orlaivių parodą, kurios tema  
šiemet – „Automatiniai bepiločių orlaivių skrydžiai“. 
   Jos metu savo įžvalgomis ir pasiekimais dalinsis Lietuvos ir užsienio 
bepiločių orlaivių ekspertai bus demonstruojami įvairios paskirties praktiniai 
skrydžiai: nuo filmavimo iki objektų paieškos termo kameromis, vykdant 
skrydį automatinio skrydžio režimu.

Pušų g. 7, Jovariškės, LT-21001 Trakai

Konferencijos dalyvių skaičius ribotas, 
REGISTRACIJA:
"Automatiniai bepiločių orlaivių skrydžiai"
Nemokamas autobusas, vežantis į konferenciją lauks prie 
„Forum Palace“ (Vilnius). Išvykimo laikas - birželio 7d.  8.00 val.

Daugiau informacijos:
el. paštu: dovile.varasimaviciene@mita.lt, tel. nr. +370 647 12 501 
el. paštu: info@inokubas.lt, tel. nr. +370 675 64 612

Renginys nemokas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jfYU_xUvLEgiL7vfdtLwSJljZH5DA05Y5w8WZk2QdFuTcQ/viewform
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A 9.00 – 9.30 Registracija ir pasitikimo kava

 
9.30 - 9.45 Sveikinimo žodis
(Ūkio ministerijos atstovas)

9.45– 10.15 Bepiločiai orlaiviai kaip pagrindinė žemės paviršiaus tyrimo 
priemonė: realijos ir aktualijos
(Ričardas Skorupskas, Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Geografijos 
katedros docentas)

10.15 – 10.45 Karinių bepiločių orlaivių panaudojimas karo veiksmuose
(Konstantin Melnik, Ukrainos atstovas bepiločių orlaivių valdymo srityje)

10.45 – 11.00 Kavos pertraukėlė

11.00 –  11.30 Bepiločių orlaivių teisinė aplinka. Iššūkiai ir galimybės
(Adolfas Kuzborski, CAA Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausias specialistas)

11.30 – 12.00 Bepiločių orlaivių naudijimo sienos apsaugoje galimybės
(Giedrius Bakša, Pasieniečių mokykos Profesinių dalykų skyriaus viršininkas)

12.00 – 13.30 Pietūs

13.30 – 15.00 Praktiniai bandymai:

   • Automatinį bepiločio orlaivio skridimą, skrydžio maršrutą 
   ir visus skrydžio parametrus keičiant programiniu būdu 
   (kopterio ir fiksuoto sparno);

   • Fotografavimas, filmavimas iš bepiločio orlaivio visiškai 
   automatiniu būdu (kopterio ir fiksuoto sparno);

   • Objektų paieška ir sekimas automatinio skrydžio režimo 
   būdu (kopterio ir fiksuoto sparno);

   • Objektų paieška naudojant termo kameras automatinio 
   skrydžio režimo būdu (fiksuoto sparno).

15.00 – 15.20 Kavos pertraukėlė

15.20– 16.00 Praktiniai bandymai:
   • Automatinis kliūčių aptikimas ir jų išvengimas;
   
   • Automatinis prisirišimas prie judančio objekto ir jo sekimas.

16.00 – 16.30 Diskusijos, klausimai




