
Bezzałogowy System Powietrzny przeznaczony do
transportu krwi



Opis projektu

Bezzałogowy System Powietrzny
(BSP) przeznaczony do transportu krwi jest
przygotowywany przez grupę JetStream na
konkurs UAV Challenge Medical Express 2018
odbywający się w Queensland, Australia.
W 2016 roku zajęliśmy III miejsce w tych
prestiżowych zawodach.



Misja

BSP będzie się składać z samolotu
pionowego startu i lądowania wykonującego
misję (VTOL – Vertical Take Off and Landing),
samolotu wspierającego (powietrzna stacja
przekaźnikowa), naziemnej stacji kontroli (GCS
– Ground Control Station) oraz naziemnej stacji
transmisji (GDT – Ground Data Terminal).

System, który tworzymy będzie
zdolny do wykonania w pełni autonomicznej
misji medycznej o zasięgu do 60 km.



Samolot wykonujący misję będzie
startował z bazy pionowo i po osiągnięciu
zadanej wysokości przejdzie do lotu
poziomego po określonej trasie. Zaraz za nim
wystartuje samolot wspierający, który będzie
go śledził aż do połowy trasy, gdzie zacznie
krążyć i służyć jako stacja przekaźnikowa.

Podczas trwania całej misji żaden
z samolotów nie może wylecieć poza
wyznaczony przez organizatorów korytarz
powietrzny oraz naruszyć tzw. martwych stref
(stref wyłączonych z ruchu powietrznego).



Po dotarciu do miejsca docelowego,
które zostanie nam podane z dokładnością
do ok. 100 m samolot analizując obraz z kamer
przy użyciu specjalnych algorytmów będzie
w czasie rzeczywistym wyszukiwał znaku do
lądowania, na którym następnie pionowo
wyląduje.

Po wyłączeniu silników sędzia umieści
w specjalnej komorze próbkę krwi, którą
samolot bezpiecznie przetransportuje taką samą
trasą do miejsca, w którym rozpoczynał misję.



Podczas całego zadania samolot
wykonujący misję będzie połączony ze stacją
naziemną, do której będzie przesyłał aktualną
pozycję oraz parametry lotu. Cały lot wraz ze
startami i lądowaniami będzie odbywał się
w pełni autonomicznie. W przypadku zerwania
połączenia samolot wykonujący misję zacznie
krążyć w celu odzyskania sygnału. Na całą misję
wraz z rozłożeniem sprzętu drużynama 90 min.



Budowa

Wszystkie nasze konstrukcje wykonujemy
całkowicie samodzielnie. Proces tworzenia zaczyna
się od zaprojektowania samolotu, następnie
wykonujemy model 3D aby finalnie zbudować
samolot z najlepszych dostępnych materiałów. Do
budowy samolotów wykorzystujemy materiały
kompozytowe, głównie włókno węglowe, które
jest bardzo lekkie i wytrzymałe.
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