
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W LOTNICTWIE
ULTRALEKKIM DLA CELÓW PATROLOWYCH

XENON PATROL





Wprowadzenie

Każdy wiatrakowiec XENON może być
konfigurowany do indywidualnych potrzeb,
Prosty w pilotażu, obsłudze i eksploatacji,
Wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu
przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy.
Serce maszyny - silnik Rotax - jest napędzany
benzyną samochodową (A95).

Wiatrakowce XENON - wszechstronne maszyny o
nieograniczonych możliwościach:

Wiatrakowce XENON



Współpraca biznesowa
Wiatrakowce XENON



Zasięg

XENON doskonale sprawdza się w
każdych warunkach i każdym zadaniu.
Tworzenie każdej maszyny to nowe
wyzwanie, by zaspokoić oczekiwania
klienta. Jesteśmy dumni, kiedy oddajemy
w pełni funkcjonalny i niezawodny statek
powietrzny. Nasze maszyny latają na
całym świecie.

Budujemy zaufanie



Współpraca indywidualnie
Jak zaczniemy?

Indywidualna konfiguracja
wiatrakowca XENON



Możliwości wiatrakowca w zestawieniu
XENON PATROL



Konfiguracje specjalne są dostępne dla każdego dwuosobowego wiatrakowca XENON.

XENON PATROL
Możliwości

XENON AGROXENON MEDEVAC



XENON PATROL

Bezpieczeństwo, niezawodność, funkcjonalność,
Prosta obsługa, niskie koszty użytkowania,
Szybka reakcja, zadziwiająca zwrotność,
Minimalna infrastruktura do startu i lądowania.

PATROL jest naszą odpowiedzią na potrzeby służb
porządkowych i mundurowych. Nasze priorytety:



Nośnik

Wiatrakowce XENON są doskonałym
nośnikiem wszelkiego rodzaju sprzętu.
Dzięki zwiększonej ładowności mogą być
wyposażone w aparaturę medyczną
umożliwiającą ratowanie życia w nagłych
przypadkach.
Lepszy osprzęt wizyjny pomagający
kontrolować rozwijającą się dynamicznie
sytuację.

XENON PATROL



Elastyczność

Zwiększona ładowność umożliwia zabranie pasażera i ekwipunku lub zwiększenie zasięgu,
XENON jest zdolny do wykonania 90% misji śmigłowcowych pochłaniając jedynie 10% kosztów,
Olbrzymi zasięg obejmujący dolot w dowolne miejsce autostrady A2 na odcinku Świecko -
Modła (Konin) i z powrotem pozwala na bardzo szybkie reagowanie w nagłych przypadkach.

XENON PATROL



Specjalne szyby w podłodze oraz duża
powierzchnia drzwi gwarantują widoczność
w każdej sytuacji,
Ergonomiczne i stylowe wnętrze
gwarantujące komfort pracy,
Przestronność - na pokładzie jest miejsce
dla pasażera/operatora kamery/lekarza.

XENON PATROL
Dostosowanie i aranżacja kabiny



Współpraca z Vertigo

Dzięki współpracy z Vertigo FPV, XENON
korzysta z najnowocześniejszego na rynku
sprzętu do rejestracji obrazu,
Monitoring w czasie rzeczywistym na
pokładzie wiatrakowca i na ziemi,
Oprogramowanie pisane na potrzeby
użytkownika zawierające 180 zmiennych
konfigurowalnych pod profil misji.

XENON PATROL



VERTIGO
Doświadczenie w branży obserwacji i monitoringu powietrza



VERTIGO CONTROL CENTER
Uniwersalny kontroler urządzeń Vertigo

Oprogramowanie w 100% napisane
przez zespół Vertigo - pozwala to na
dopasowanie do potrzeb klientów,
Pełna kalibracja czujników,
Możliwość zapisu danych na
urządzeniu jak i w plikach
konfiguracyjnych *.vertigo.



XENON PATROL
Konfiguracja głowicy Vertigo

4-modułowa głowica: 
Kamera światła widzialnego 60x zoom,
Kamera MWIR HD z chłodzonym bolometrem,
Dalmierz laserowy,
Iluminator laserowy;

Stabilizacja mechaniczna w 6 osiach (3 zew., 3 wew.),
Damper plate zaprojektowany dla XENONa,
Dokładność stabilizacji Roll, Pitch i Yaw ± 0,01°,
System cyfrowej stabilizacji obrazu  (EIS),
Slip ring 360° continuous (pierścień ślizgowy ciągły),
Moduł szybkozłączki do gimbala,
Stopień ochrony IP66.



XENON PATROL
Głowica Vertigo - Kamera światła widzialnego 60x zoom

Sensor EO FullHD 1080p (możliwa wyższa
rozdzielczość),
Zoom optyczny 60x 20mm - 1200mm,
Filtr IR On, Off, Auto,
Wysoka wrażliwość: tryb Color 0.35Ix (f1.6,
AGC on, 1/30s), 0.0013Lux 50IR,
System stabilizacji cyfrowej EIS,
Defog, digital zoom, stable zoom.



XENON PATROL
Głowica Vertigo - Kamera światła widzialnego 60x zoom

Symulacja obserwacji pojazdu z 1 km Symulacja obserwacji pojazdu z 5 km



Loty po zmroku
XENON PATROL

Awionika  i oprzyrządowanie umożliwiające
prowadzenie akcji lub patrolu w nocy,
Doskonała wygoda i kontrola w każdych
warunkach atmosferycznych,
Pełnia możliwości w ramach lotu VFR,



XENON PATROL
Głowica Vertigo - Kamera MWIR

Sensor bolometryczny MWIR + TEC
(thermo-electric cooler),
Sensor HD-720p,
Do 100 fps,
Obiektyw optyczny 72-900mm f/4,
Zmotoryzowany zoom i focus,
FoV = 0.8° - 9.3°



Głowica Vertigo - Kamera MWIR (Zasięg obserwacji)

IDENTYFIKACJA
ROZPOZNANIE

DETEKCJA

IDENTYFIKACJA
ROZPOZNANIE

DETEKCJA



XENON PATROL
Głowica Vertigo - Laser Range Finder

Zasięg do 30 km,
Dokładne śledzenie obiektów z częstotliwością
10 Hz,
Wysoka precyzja ± 1m,
Możliwość triangulacji pozycji namierzonego
pojazdu,
Rozpoznawanie do 3 celów jednocześnie.



XENON PATROL
Głowica Vertigo - GPS RTK

Moduł RTK INS (Real-Time Kinematic Inertial Navigation System)
Centymetrowa dokładność,
Dwupasmowy odbiornik GNSS,
Obsługiwane systemy satelitów: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS,
Sprzężenie z wewnętrznymi czujnikami inercyjnymi o 9 stopniach
swobody,
Technologia Automotive Dead Reckoning (ADR) zapewnia dużą
dokładność pozycjonowania również w warunkach wysokiej zabudowy
miejskiej, tunelach, na mostach, w przejazdach podziemnych,
Dokładność położenia pozioma: 2 cm (RTK),
Dokładkość położenia pionowa: 3 cm (RTK),
Dokładność szybkości pozioma: 0,01 m/s,
Dokładność szybkości pionowa: 0,02 m/s,
Częstotliwość próbkowania danych z czujników: 100 Hz.



XENON PATROL
Głowica Vertigo - IR iluminator laserowy

Niewidzialna wiązka światła podczerwonego,
Umożliwia obserwacje terenu kamerą światła
widzialnego podczas zmroku,
Zasięg 2000 m,
Długość fali elektromagnetycznej 940 nm,
Kąt świecenia 1.7° - 70°.



XENON PATROL
Głowica Vertigo - komputer pokładowy

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,
Rozpoznawanie obiektów (pojazdy, zwierzęta),
Nvidia AGX Xavier,
11 Tflops (10^12) (32TOps),
2TB SSD,
32GB RAM.



XENON PATROL
Głowica Vertigo - kontroler głowicy

Procesor główny STM 32 H7, 480 MHz, Dual Core,
Procesory pomocnicze 3x STM32 F4, 100MHz,
IMU 2x ICM-42688-P (2x6 osi - Acc, Gyro) +
aktywna regulacja temperatury czujnika,
AKRS 2x ICM-20948 (2x9 osi - Acc, Gyro, Mag) +
aktywna regulacja temperatury czujnika,
Enkodery na każdej osi 3x TLE5012B - konfiguracja
16 bitowa,
Wsparcie funkcji trygonometrycznych,
16 bit enkodery,
0.001°,
4 Wire Kelvin tested (standard militarny).





Podsumowanie  - perpsektywy rozwoju
Użycie wiatrakowców w celach patrolowych



Podsumowanie  - perpsektywy rozwoju

Patrolowanie granic,
Patrolowanie powierzchni leśnych,
Patrolowanie linii wysokiego napięcia,
Patrolowanie rurociągów i gazociągów,
Patrolowanie ruchu na drogach szybkiego ruchu,
Patrolowanie ruchu zwierzyny,
Wychwytywanie działań przemytniczych.

Nadzorowanie obiektów strategicznych i specjalnych:

Użycie wiatrakowców w celach patrolowych

Geodezyjne mapowanie terenu,
Kartograficzne skanowanie terenu,
Wykonywanie precyzyjnych zdjęć lotniczych,
Analiza rolnicza terenu pod oprysk,
Misje zwiadowcze,
Śledzenie celu,
Prowadzenie akcji poszukiwawczych.

Skanowanie terenu:



Dane techniczne
XENON PATROL



Dane techniczne
XENON PATROL



FlyArgo Sp. z o.o. jest zarejestrowane jako
dostawca w United Nations Global Marketplace

Nr UNGM:  644609



Dane kontaktowe:
+48 696 789 789

E-mail: office@flyargo.com.pl
facebook.com/flyargorotorcraft

www.flyargo.com.pl


