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TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE NA VÝŠKOVÉ PRÁCE

Oblasť techniky

Technické riešenie sa týka technologického zariadenia na realizáciu výškových prác a
pracovných úkonov vo výškach.

Doterajší stav techniky

V súčasnosti sú na výškové práce využívané rôzne spôsoby a zariadenia. Najstarším
a najvyužívanejším je použitie vysokozdvižných plošín a rebríkov. Tento spôsob je však
nepoužitelný pri vyšších výškach, kvôli obmedzenej dĺžke rebríka alebo ramena. Taktiež pri
maximálnom vysunutí je plošina nestabilná a ovplyvňovaná poveternostnými podmienkami
hlavne vetrom. Druhým spôsobom je použite helikoptéry alebo vrtuľníka. Pri použití týchto
zariadení je plošina alebo zariadenie zavesené v podvese. V tomto prípade je

plošina

nestabilná a ovplyvňovaná poveternostnými podmienkami hlavne vetrom. Modernejším
spôsobom je použitie drona, avšak klasický dron je pri lete nemožné stabilne udržať
v horizontálnej rovine. Pri manévrovaní sa dron stále naklápa, aby sa mohol zmeniť svoju
polohu.

Podstata technického riešenia

Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky sú odstránené úžitkovým vzorom opísaným
v tejto prihláške, pričom podstatou technického riešenia je súbor technologického zariadenia
a postupov na výkon pracovných úkonov vo výškach, ktorý je zložený z modulu operátora,
pozemnej stanice, nosiča technologického zariadenia, pracovnej časti.
Modul operátora je komplex súčastí a softvérovej výbavy umožňujúcej aplikácie
priemyselného charakteru vyžadujúce presnosť pohybu a vyvolanie silových pôsobení v danej
oblasti s centimetrovou presnosťou. V prvotnej fáze je modul riadený operátorom, v neskoršej
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fáze nasadenie umelej inteligencie na báze neurónových sietí k plne automatizovanej činnosti
s degradováním role operátora len na kontrolnú činnosť.
Modul operátora predstavujú polopriehľadné okuliare osadené senzormi na snímanie riadiacej
gestikulácie operátora. Gestá využívajú technológiu „rozšírenej reality“. Vo vizuálnom
zobrazovacom priestore sú premietnuté prvky ako:
-

Kontrolná vizualizácia kamerového systému z nosiča a pracovnej časti

-

Signalizačné prvky vzdialeností nosiča od prekážok

-

Signalizačné prvky kontaktných senzorov

-

Parametre vonkajšieho prostredia

-

Parametre prevádzky nosiča

-

Technologické parametre osadenej pracovnej časti

Senzory snímania gestikulačných príkazov operátora zabezpečujú riadenie nosiča a pracovnej
časti. Nosič a pracovná časť má vopred definované gestá:
Príkaz VZLET, HORE, DOLE, VPRAVO, VĽAVO, VPRED, VZAD, PRISTAŇ sú vopred
definované. Nosič je univerzálneho charakteru a preto tieto príkazy slúžia len na základné
operačné inštrukcie zariadeniu. Gestá sa vykonávajú duplicitne pravou aj ľavou rukou
operátora, aby nedošlo k náhodnej nevedomej inštrukcii. Univerzálne príkazy nevyžadujú
separátne potvrdenie na virtuálnej ploche.
Príkaz LEŤ NA.. , VYKONAJ.. , OPAKUJ., sú polo univerzálne inštrukcie nosiča, ktoré
okrem samotného obojručného gesta vyžadujú aktiváciu kontrolného prvku vo virtuálnom
priestore operátora, presné parametre daného príkazu sa programujú ešte pred samotným
výkonom práce resp. nasadenia zariadenia. Jedná sa hlavne o doplnenie súradníc v 3D
priestore, definovanie vopred známych polôh, vzdialeností, sekvencií inštrukcií a pod.
Špeciálne inštrukcie sa vykonávajú opakovaným dvojitým potvrdením na pracovnej ploche
virtuálneho priestoru operátora a sú vopred programované v závislosti od typu pracovnej
časti.
Pozemná stanica je technologické zariadenie obsluhujúce nosič a pracovnú časť zariadenia
a obsahuje prívod energií t.j. napájacie napätie s prívodným káblom ako primárnou
možnosťou napájania zariadenia a v budúcnosti alternatívne batériovým zdrojom.
Ďalej obsahuje

pozemnú stanicu RC signálov, pozemnú stanicu telemetrických údajov,

pozemnú stanicu kamerového prenosu, pevnú časť centimetrového inerciálneho navádzania,
riadiacu elektroniku, napájaciu elektroniku, externú signalizáciu, I/O porty diagnostiky
a programovania,

zariadenie

na

nabíjanie
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a vyhodnotenia 3D priestoru okolia pracovnej činnosti s možnosťou pridania scanovacieho
systému 3D priestorových objektov, systém riadenia letovej dráhy.
Pozemná stanica môže byť stacionárna alebo mobilná vo forme dodávky, pickapu alebo
prívesu alebo návesu za ťahačom.

Kľúčovou časťou komplexu je samotné lietajúce zariadenie s obmedzeným dosahom
a kontrolovaným pohybom zabezpečujúcim manévrovateľnosť

v stabilnej horizontálnej

polohe bez náklonov (v protiklade s obvyklou konštrukciou drona). Zariadenie obsahuje 6
motorových jednotiek vektorového ťahu v krytej forme, zabraňujúcej prieniku cudzích telies
a kontaktu s prekážkou v aplikačnej oblasti pôsobenia zariadenia.
Štyri centrálne motorové jednotky zabezpečujú klasickú manévrovateľnosť príletovej
a odletovej operácie prostredníctvom GPS a GLONASS lokalizácie. Ich primárnou funkciou
je ale udržiavať nosič v stabilnej horizontálnej polohe v aplikačnej oblasti výkonu práce
s centimetrovou presnosťou, ktorá je zabezpečená samostatným inerciálnym zariadením
s nulovým bodom presne lokalizovanej pozemnej stanice.
Motorové jednotky umiestnené na okrajoch nosiča zabezpečujú manévrovateľnosť v stabilnej
horizontálnej polohe. Sú umiestnené na sklopno - otočnom motorovom kĺbe, ktorý im
programovateľným spôsobom umožní vyvinúť vektorovú silu proti požadovanému smeru
pohybu. Kompenzačný náklon je regulovaný elektronicky centrálnymi motorovými
jednotkami.

Uvedeným

spôsobom je

možné

zabezpečiť

presnú

manévrovateľnosť

v aplikačnej oblasti s centimetrovou presnosťou, ktorá je nevyhnutným predpokladom
úspešnej priemyselnej aplikácie. Okrem presnej manévrovateľnosti je týmto spôsobom
realizovaná prítlačná sila potrebná na samotnú realizáciu akejkoľvek kontaktnej operácie
pracovnej časti nosiča.
Nakoľko bežný letový režim vyžaduje uvedenú konfiguráciu motorových jednotiek, jeho
preprava na pracovisko by prinášala značné problémy z dôvodu rozmerov konštrukcie.
Uvedený problém je vyriešený skladacou konštrukciou, čim sa celý nosič poskladá do
prepravného režimu.
Naklopenie krajnej motorovej jednotky prebieha prostredníctvom motora so závitovkovým
súkolesím. Mechanizmus naklápa krajnú vrtuľovú jednotku v rozsahu polohy vodorovná kolmá na letovú rovinu (vodorovná). Samotné súkolesie je spojené s riadiacim motorom
obojstranným kĺbovým hriadeľom. Mechanizmus zabezpečuje vektorové riadenie vľavovpravo bez naklopenia centrálnej časti letového prostriedku
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Otočenie motorovej jednotky prostredníctvom centrálneho motora v rozsahu 0-180 stupňov
zabezpečuje vyvinutie pracovného přítlaku, priblíženia a oddelenia k/od pracovného priestoru.
Nosič technologického zariadenia obsahuje okrem centrálnej časti 6 motorových jednotiek.
Štyri centrálne slúžiace na zdvihnutie a manévrovanie v režime klasického letu a dve krajné
motorové jednotky na manévrovanie a přítlak nosiča do pracovnej oblasti. Každá motorová
jednotka má nosnú časť, na ktorej je umiestnená pohonná jednotka, smerový tunel, cez ktorý
prúdi vzduch a samotnú vrtuľu pripevnenú na motorovej jednotke.
Samotná aplikačná realizácia priemyselnej úlohy je realizovaná prostredníctvom pracovnej
časti. Pracovná časť je podvesená pod nosičom z dôvodu stabilizácie ťažiska celkovej
sústavy.
Pracovná časť obsahuje aplikátor samotnej činnosti a ďalšie podporné subsystémy
nevyhnutné k jej činnosti, ako aj doplňujúce zdroje energií alebo náplní potrebných na jej
činnosť. Nevyhnutnou časťou pracovnej časti je aj podvozkový systém vo forme koliesok,
lyžín alebo plavákov podľa charakteru jej činnosti.
Pracovná časť len pre objasnenie môže vykonávať priemyselné čistenie vertikálnych plôch
kontaktným spôsobom a/alebo činnosti robotickou manipulačnou rukou alebo chápadlom
a/alebo vŕtanie a/alebo striekanie farbou, pastou, gélom alebo kvapalinou.

Prehľad obrázkov na výkresoch

Na obr. 1 je zobrazená zostava zariadenia.
Na obr. 2 je zobrazený nosič v normálnej letovej polohe.
Na obr. 3 je zobrazený nosič so sklopenými krajnými motorovými jednotkami.
Na obr. 4 je zobrazené nosič s vytočenými krajnými motorovými jednotkami.
Na obr. 5 je zobrazený nosič v zloženej prepravnej polohe.
Na obr. 6 je zobrazený nosič s pracovnou časťou.
Na obr. 7 je zobrazená motorová jednotka s detailami.

Príklady uskutočnenia technického riešenia

Súbor technologického zariadenia a postupov na výkon pracovných úkonov vo výškach je
zložený z modulu 1 operátora, pozemnej stanice 2, nosiča 3, pracovnej časti 4.
4
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Modul 1 operátora je komplex súčastí a softvérovej výbavy umožňujúcej aplikácie
priemyselného charakteru vyžadujúce presnosť pohybu a vyvolanie silových pôsobení v danej
oblasti s centimetrovou presnosťou. V prvotnej fáze je modul I riadený operátorom,
v neskoršej

fáze nasadenie umelej

inteligencie na báze neurónových sietí k plne

automatizovanej činnosti s degradováním role operátora len na kontrolnú činnosť.
Modul 1 operátora predstavujú polopriehľadné okuliare la osadené senzormi na snímanie
riadiacej gestikulácie operátora. Gestá využívajú technológiu „rozšírenej reality“. Vo
vizuálnom zobrazovacom priestore sú premietnuté prvky ako:
-

Kontrolná vizualizácia kamerového systému z nosiča 3 a pracovnej časti 4

-

Signalizačné prvky vzdialeností nosiča 3 od prekážok

-

Signalizačné prvky kontaktných senzorov

-

Parametre vonkajšieho prostredia

-

Parametre prevádzky nosiča 3

-

Technologické parametre osadenej pracovnej časti 4

Senzory snímania gestikulačných príkazov operátora zabezpečujú riadenie nosiča 3
a pracovnej časti 4. Nosič 3 a pracovná časť 4 má vopred definované gestá:
Príkaz VZLET, HORE, DOLE, VPRAVO, VĽAVO, VPRED, VZAD, PRISTAŇ sú vopred
definované. Nosič 3 je univerzálneho charakteru a preto tieto príkazy slúžia len na základné
operačné inštrukcie zariadeniu. Gestá sa vykonávajú duplicitne pravou aj ľavou rukou
operátora, aby nedošlo k náhodnej nevedomej inštrukcii. Univerzálne príkazy nevyžadujú
separátne potvrdenie na virtuálnej ploche.
Príkaz LEŤ NA.. , VYKONAJ.. , OPAKUJ., sú polo univerzálne inštrukcie nosiča 3, ktoré
okrem samotného obojručného gesta vyžadujú aktiváciu kontrolného prvku vo virtuálnom
priestore operátora, presné parametre daného príkazu sa programujú ešte pred samotným
výkonom práce resp. nasadenia zariadenia. Jedná sa hlavne o doplnenie súradníc v 3D
priestore, definovanie vopred známych polôh, vzdialeností, sekvencií inštrukcií a pod.
Špeciálne inštrukcie sa vykonávajú opakovaným dvojitým potvrdením na pracovnej ploche
virtuálneho priestoru operátora a sú vopred programované v závislosti od typu pracovnej časti
4.
Pozemná stanica 2 je technologické zariadenie obsluhujúce nosič 3 a pracovnú časť 4
a obsahuje prívod energií t.j. napájacie napätie s prívodným káblom ako primárnou
možnosťou napájania zariadenia a v budúcnosti alternatívne batériovým zdrojom.
Ďalej obsahuje

pozemnú stanicu RC signálov, pozemnú stanicu telemetrických údajov,

pozemnú stanicu kamerového prenosu, pevnú časť centimetrového inerciálneho navádzania,
5
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riadiacu elektroniku, napájaciu elektroniku, externú signalizáciu, I/O porty diagnostiky
a programovania,

zariadenie

na

nabíjanie

batériových

článkov,

systém

načítania

a vyhodnotenia 3D priestoru okolia pracovnej činnosti s možnosťou pridania scanovacieho
systému 3D priestorových objektov, systém riadenia letovej dráhy.
Pozemná stanica 2 môže byť stacionárna alebo mobilná vo forme dodávky, pickapu alebo
prívesu alebo návesu za ťahačom.

Kľúčovou časťou komplexu je nosič 3 čo je samotné lietajúce zariadenie s obmedzeným
dosahom a kontrolovaným pohybom zabezpečujúcim manévrovateľnosť

v stabilnej

horizontálnej polohe bez náklonov (v protiklade s obvyklou konštrukciou drona). Zariadenie
obsahuje šesť motorových jednotiek 5, 6 vektorového ťahu v krytej forme, zabraňujúcej
prieniku cudzích telies a kontaktu s prekážkou v aplikačnej oblasti pôsobenia zariadenia.
Štyri centrálne motorové jednotky 5 zabezpečujú klasickú manévrovateľnosť príletovej
a odletovej operácie prostredníctvom GPS a GLONASS lokalizácie. Ich primárnou funkciou
je ale udržiavať nosič 3 v stabilnej horizontálnej polohe v aplikačnej oblasti výkonu práce
s centimetrovou presnosťou, ktorá je zabezpečená samostatným inerciálnym zariadením
s nulovým bodom presne lokalizovanej pozemnej stanice 2.
Motorové jednotky 6 umiestnené na okrajoch nosiča zabezpečujú manévrovateľnosť
v stabilnej horizontálnej polohe. Sú umiestnené na sklopno - otočnom motorovom kĺbe, ktorý
im programovateľným spôsobom umožní vyvinúť vektorovú silu proti požadovanému smeru
pohybu. Kompenzačný náklon je regulovaný elektronicky centrálnymi motorovými
jednotkami 5. Uvedeným spôsobom je možné zabezpečiť presnú manévrovateľnosť
v aplikačnej oblasti s centimetrovou presnosťou, ktorá je nevyhnutným predpokladom
úspešnej priemyselnej aplikácie. Okrem presnej manévrovateľnosti je týmto spôsobom
realizovaná prítlačná sila potrebná na samotnú realizáciu akejkoľvek kontaktnej operácie
pracovnej časti nosiča 3.
Nakoľko bežný letový režim vyžaduje uvedenú konfiguráciu motorových jednotiek, jeho
preprava na pracovisko by prinášala značné problémy z dôvodu rozmerov konštrukcie.
Uvedený problém je vyriešený skladacou konštrukciou, čim sa celý nosič poskladá do
prepravného režimu.
Naklopenie krajnej motorovej jednotky 6 prebieha prostredníctvom motora so závitovkovým
súkolesím. Mechanizmus naklápa krajnú vrtuľovú jednotku 6 v rozsahu polohy vodorovná kolmá na letovú rovinu (vodorovná). Samotné súkolesie je spojené s riadiacim motorom
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obojstranným kĺbovým hriadeľom. Mechanizmus zabezpečuje vektorové riadenie vľavovpravo bez naklopenia centrálnej časti letového prostriedku
Otočenie motorovej jednotky 6 prostredníctvom centrálneho motora v rozsahu 0-180 stupňov
zabezpečuje vyvinutie pracovného přítlaku, priblíženia a oddelenia k/od pracovného priestoru.
Nosič 3 obsahuje okrem centrálnej časti 6 motorových jednotiek. Štyri centrálne motorové
jednotky 5 slúžiace na zdvihnutie a manévrovanie v režime klasického letu a dve krajné
motorové jednotky 6 na manévrovanie a přítlak nosiča 3 do pracovnej oblasti. Každá
motorová jednotka 5, 6 má nosnú časť, na ktorej je umiestnená pohonná jednotka, smerový
tunel, cez ktorý prúdi vzduch a samotnú vrtuľu pripevnenú na motorovej jednotke 5, 6.
Samotná aplikačná realizácia priemyselnej úlohy je realizovaná prostredníctvom pracovnej
časti. Pracovná časť je podvesená pod nosičom z dôvodu stabilizácie ťažiska celkovej
sústavy.
Pracovná časť 4 obsahuje aplikátor samotnej činnosti a ďalšie podporné subsystémy
nevyhnutné k jej činnosti, ako aj doplňujúce zdroje energií alebo náplní potrebných na jej
činnosť. Nevyhnutnou časťou pracovnej časti 4 je aj podvozkový systém vo forme koliesok,
lyžín alebo plavákov podľa charakteru jej činnosti.
Pracovná časť 4 len pre objasnenie môže vykonávať priemyselné čistenie vertikálnych plôch
kontaktným spôsobom a/alebo činnosti robotickou manipulačnou rukou alebo chápadlom
a/alebo vŕtanie a/alebo striekanie farbou, pastou, gélom alebo kvapalinou.

Technologické zariadenie na výškové práce obsahujúce modul operátora, pozemnú stanicu,
nosič s motormi a vrtuľami s GPS a GLONASS lokalizáciou, kamerami a pracovnú časť, má
modul 1 operátora je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojený pozemnou stanicou 2, pričom modul
1 operátora obsahuje aj polopriehľadné okuliare la osadené senzormi na snímanie riadiacej
gestikulácie operátora, potom pozemná stanica 2 je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená
s nosičom 3, kde nosič 3 má šesť motorových jednotiek 5 a 6 s vrtuľami na pohon zariadenia
a riadiacu jednotku na ovládanie pohybu nosiča 3, potom nosič 3 je spojený s pracovnou
časťou 4, pričom pracovná časť 4 je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s pozemnou stanicou
2, potom pracovná časť 4 obsahuje aplikátor na realizáciu priemyselnej činnosti a podporné
subsystémy potrebné na j ej činnosť, potom pozemná stanica 2 má obsahuje systémy na
prijímanie, spracovanie a vydávanie signálov na riadenie nosiča 3, pracovnej časti 4
prostredníctvom modulu 1 operátora. Operátor je človek a/alebo robot. Nosič 3 má štyri
centrálne motorové jednotky 5 s vrtuľami na udržanie nosiča 3 v stabilnej horizontálnej
polohe v aplikačnej oblasti výkonu činnosti a dve okrajové motorové jednotky 6 s vrtuľami
7

Document number: 201750086; Page: 8

umiestnené na okrajoch nosiča 3 na zabezpečenie manévrovateľnosti v stabilnej horizontálnej
polohe. Okrajové motorové jednotky 6 s vrtuľami sú na sklopno - otočnom motorovom kĺbe
8, na vyvinutie vektorovej sily proti požadovanému smeru pohybu na základe programového
vybavenia. Nosič 3 obsahuje naklápací mechanizmus 7 na naklopenie krajnej motorovej
jednotky prostredníctvom motora so závitovkovým súkolesím, kde súkolesie je spojené s
riadiacim motorom obojstranným kĺbovým hriadeľom. Pracovná časť 4 je podvesená pod
nosičom 3 na stabilizáciu ťažiska technologického zariadenia. Aplikátor na realizáciu
priemyselnej činnosti sú nástroje na čistenie vertikálnych plôch kontaktným spôsobom
a/alebo robotická manipulačná ruka alebo chápadlá a/alebo nástroje na vŕtanie a/alebo
nástroje na striekanie farbou alebo kvapalinami, pastami, gélmi. Podporné subsystémy sú
zdroje energií alebo náplní potrebných na činnosť aplikátorov. Pracovnej časti 4 je
podvozkový systém vo forme koliesok, lyžín alebo plavákov. Pracovná časť 4 obsahuje
prívod energií ako napájacie napätie s prívodným káblom a tiež napájacie zariadenia z batérií,
pozemnú stanicu RC signálov, pozemnú stanicu telemetrických údajov, pozemnú stanicu
kamerového prenosu, pevnú časť inerciálneho navádzania, riadiacu elektroniku, napájaciu
elektroniku, externú signalizáciu, I/O porty diagnostiky a programovania, zariadenie na
nabíjanie batériových článkov, systém načítania a vyhodnotenia 3D priestoru okolia pracovnej
činnosti s možnosťou pridania scanovacieho systému 3D priestorových objektov a systém
riadenia letovej dráhy. Pozemná stanica 2 je stacionárna alebo mobilná.

8
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NÁROKY NA OCHRANU

1. Techno logické zariadenie na výškové práce obsahujúce modul operátora, pozemnú stanicu,
nosič s motormi a vrtuľami s GPS a GLONASS lokalizáciou, kamerami a pracovnú časť,
vyznačujúce sa tým, že modul (1) operátora je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojený
pozemnou stanicou (2), pričom modul (1) operátora obsahuje aj polopriehľadné okuliare (la)
osadené senzormi na snímanie riadiacej gestikulácie operátora, potom pozemná stanica (2) je
drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s nosičom (3), kde nosič (3) má šesť motorových
jednotiek (5 a 6) s vrtuľami na pohon zariadenia a riadiacu jednotku na ovládanie pohybu
nosiča (3), potom nosič (3) je spojený s pracovnou časťou (4), pričom pracovná časť (4) je
drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s pozemnou stanicou (2), potom pracovná časť (4)
obsahuje aplikátor na realizáciu priemyselnej činnosti a podporné subsystémy potrebné na jej
činnosť, potom pozemná stanica (2) má obsahuje systémy na prijímanie, spracovanie
a vydávanie signálov na riadenie nosiča (3), pracovnej časti (4) prostredníctvom modulu (1)
operátora.

2. Technologické zariadenie na výškové práce podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
operátor je človek a/alebo robot.

3. Techno logické zariadenie na výškové práce podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že nosič
(3) má štyri centrálne motorové jednotky (5) s vrtuľami na udržanie nosiča (3) v stabilnej
horizontálnej polohe v aplikačnej oblasti výkonu činnosti a dve okrajové motorové jednotky
(6) s vrtuľami umiestnené na okrajoch nosiča (3) na zabezpečenie manévrovateľnosti
v stabilnej horizontálnej polohe.

4. Techno logické zariadenie na výškové práce podľa nárokov 1 a 3, vyznačujúce sa tým, že
okrajové motorové jednotky (6) s vrtuľami sú na sklopno - otočnom motorovom kĺbe (8), na
vyvinutie vektorovej sily proti požadovanému smeru pohybu na základe programového
vybavenia.

5. Technologické zariadenie na výškové práce podľa nárokov 1, 3 a 4, vyznačujúce sa tým, že
nosič (3) obsahuje naklápací mechanizmus (7) na naklopenie krajnej motorovej jednotky (6)
prostredníctvom motora so závitovkovým súkolesím, kde súkolesie je spojené s riadiacim
motorom obojstranným kĺbovým hriadeľom.
9
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ó.Technologické zariadenie na výškové práce podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
pracovná časť (4) je podvesená pod nosičom (3) na stabilizáciu ťažiska technologického
zariadenia.

7.Technologické zariadenie na výškové práce podľa nárokov 1 a 6 , vyznačujúce sa tým, že
aplikátor na realizáciu priemyselnej činnosti sú nástroje na čistenie vertikálnych plôch
kontaktným spôsobom a/alebo robotická manipulačná ruka alebo chápadlá a/alebo nástroje na
vŕtanie a/alebo nástroje na striekanie farbou alebo kvapalinami, pastami, gélmi.

S.Technologické zariadenie na výškové práce podľa nárokov 1, 6 a 7, vyznačujúce sa tým,
že podporné subsystémy sú zdroje energií alebo náplní potrebných na činnosť aplikátorov.

9.Techno logické zariadenie na výškové práce podľa nárokov 1, 6 až 8, vyznačujúce sa tým,
že na pracovnej časti (4) je podvozkový systém vo forme koliesok, lyžín alebo plavákov.

1 Ó.Technologické zariadenie na výškové práce podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
pracovná časť (4) obsahuje prívod energií ako napájacie napätie s prívodným káblom a tiež
napájacie zariadenia z batérií, pozemnú stanicu RC signálov, pozemnú stanicu telemetrických
údajov, pozemnú stanicu kamerového prenosu, pevnú časť inerciálneho navádzania, riadiacu
elektroniku,

napájaciu

a programovania,

elektroniku,

zariadenie

na

externú

nabíjanie

signalizáciu,
batériových

I/O

článkov,

porty

diagnostiky

systém

načítania

a vyhodnotenia 3D priestoru okolia pracovnej činnosti s možnosťou pridania scanovacieho
systému 3D priestorových objektov a systém riadenia letovej dráhy.

1 !.Technologické zariadenie na výškové práce podľa nároku 1 a 10, vyznačujúce sa tým, že
pozemná stanica (2) je stacionárna alebo mobilná.
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