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დრონების ისტორია 1849 წლიდან იწყება, როცა ავსტრიამ ვენეციაზე
საჰაერო ბურთებით შეტევა განახორციელა. თავდასხმაში 200-მდე საჰაერო
ბურთი იქნა გამოყენებული, რომლებშიც ასაფეთქებლები ნივთებები იყო
მოთავსებული და თითოეული ბურთი იწონიდა 11 -14 კგ. 200 საჰაერო
ბურთიდან მხოლოდ ერთი მივიდა დანიშნულების ადგილზე.
დღეს თანამედროვე კომერციული თვითმფრინავებს ერთი საერთო
მახასიათებელი აქვს და ეს არის კვადკოპტერის კონფიგურაცია. ეს
ტექნოლოგია გამოჩნდა 1907 წელს, როდესაც ძმებმა ჟაკ და ლუი ბრეგეებმა,
ფრანგი ფიზიოლოგის, პროფესორ ჩარლზ რიშეტის დახმარებით, შექმნეს
გიროპლანის პირველი ეგზემპლარი, რომელიც დღევანდელი ვერტმფრენის
წინამორბედი.
ამასთანავე თვითმფრინავის პირველი აფრენა 0.6 მეტრის სიმაღლეზე
განხოციელდა და ეს ასევე არ იყო თავისუფალი ფრენა, რადგან
სტრუქტურას ოთხი კაცი ამყარებდა.
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დრონების პირველი
მასიური
წარმოება:
9000 დრონი მეორე
მსოფლიო ომის დროს

RadioPlane OQ-3

1930-იან წლებში აშშ-ს საზღვაო ფლოტმა დაიწყო ექსპერიმენტული
რადიომართვადი თვითმფრინავების შექმნა, რის შედეგადაც 1937 წელს
შეიქმნა Curtiss N2C-2 დრონი. ხოლო 1935 წელს ბრიტანელებმა შექმნეს
"Queen Bee", რადიომართვადი სამიზნე დრონი, რომელმაც ჩამოაყალიბა
ტერმინი "დრონი“ და რომელიც გულისხმობდა რადიომართვადი
უპილოტო თვითმფრინავებს. აშშ-ში 1930-იან წლებში Radioplane OQ-2,
დისტანციური მართვის მოდელის თვითმფრინავი, რომელიც შეიქმნა
ბრიტანელი მსახიობის რეჯინალდ დენისა და ინჟინრის უოლტერ
რაიტერის მიერ, გახდა პირველი მასობრივი წარმოების უპილოტო საფრენი
აპარატი. ომის დროს სამხედრო მიზნით წარმოებულ იქნა 15000 უპილოტო
თვითმფრინავი.
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NDVI ეს არის მცენარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საზომი
კოეფიციენტი, რომელიც დაფუძნებულია მცენარის სინათლის გარკვეულ
სიხშირეზე არეკვლის რაოდენობაზე (სინათლის სხივის ზოგიერთი ტალღა
შთაინთქმება და ზოგი კი აირეკლება). ქლოროფილი (ჯანმრთელობის
მაჩვენებელი) ძლიერად შთანთქავს ხილულ სინათლეს, ხოლო ფოთლების
უჯრედული სტრუქტურა ძლიერად აირეკლავს ინფრაწითელ სინათლეს.
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NDVI – Normalized Difference Vegetation Index – მცენარის ნორმალიზებული სხვაობის ინდექსი

ჯანმრთელ მცენარეში ქლოროფილის პიგმენტი შთანთქავს ხილულ წითელ
შუქს, ხოლო მცენარის უჯრედული სტრუქტურა ირეკლავს ინფრაწითელ
შუქის უმეტეს ნაწილს. მაღალი ფოტოსინთეზური აქტივობას, რომელიც
ჩვეულებრივ ასოცირდება მკვრივ მცენარეულობასთან, ექნება ნაკლები
არეკვლა წითელ ზოლში და უფრო მაღალი არეკვლა ახლო ინფრაწითელ
ზონაში. ამ მნიშვნელობების ერთმანეთთან შედარებით კი შესაძლებელია
გაანალიზდეს მცენარეული საფარის მდგომარეობა.
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დრონები სოფლის მეურნეობაში

სასოფლო-სამეურნეო
დრონი
გამოიყენება
სასოფლო-სამეურნეო
ოპერაციების ოპტიმიზაციაში, მოსავლის წარმოების გაზრდისა და
მოსავლის ზრდის მონიტორინგისთვის. დრონის სენსორები და ციფრული
გამოსახულების შესაძლებლობები ფერმერებს უფრო მდიდრულ სურათს
აძლევს მათი მინდვრების შესახებ.
სოფლის მეურნეობის მონიტორინგი დრონების გამოყენების დღითიდღე
აქტუალური დხება. დრონის გამოყენების უპირატესობა გამყარებულია
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ან სოფლის ფართობის
მონიტორინგისთვის სახმელეთო ტრანტპორტით გაწეული შრომისა და
დანახარჯების შემცირებით. სხვადასხვა გარემოში ერთი და იგივე დროში
დრონებს შეუძლიათ დაფარონ 10-ჯერ მეტი მიწა, ვიდრე სახმელეთო
მონიტორინგის სისტემებს. დრონი ასევე შეიძლება გამოყენებული იყოს
რუტინული სამუშაოების ავტომატიზებისთვის, რაც მთლიანად უარყოფს
ადამიანის ჩარევის საჭიროებას. სასოფლო-სამეურნეო თვითმფრინავების
ფრენა შეიძლება იმართებოდეს სხვადასხვა მეთოდით. მფრენა შეიძლება
გაკონტროლდეს ახლო მდებარე ოპერატორის მიერ ან ბორტ კომპიუტერის
მიერ. ძირითადა დრონებს იყენებენ მხვილი ფერმერები განსვავებულუ
ტიპოლოგიურ რელიეფენთან. მათი გამოყენება სასარგებლოა მავნებლებთან
ბრძოლაში, სადაც რეგულარული მონიტორინგია საჭირო. სასოფლო-
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სამეურნეო მიწების გარდა, დრონები ასევე გამოიყენება აკვაკულტურის,
ტყეების, ფრინველისა და პირუტყვისა მონიტორინგისთვის.
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აგროდრონების ძირითადი გამოყენებები
1.ნიადაგის ანალიზი
2.თესვა და დარგვა
3.სასუქის, პესტიციდების და ჰერბიციდების შეტანა
4.ნათესების/ბაღების მონიტორინგი და დაცვა
5.მორწყვა
6.მცენარის ჯანმრთელობის შემოწმება
7.საქონლის მონიტორინგი და მართვა

სოფლის მეურნეობაში აგრო დრონები გამოიყენება შემდეგი
მიმართულებებისთვის:
1. ნიადაგისა და მინდვრის ანალიზი: ნიადაგის ადრეული ანალიზისთვის
დრონებს შეუძლიათ შექმნან ზუსტი 3D რუკები, რაც ფერმერს ეხმარება
თესვის დროს დასათესი ადგილების განსაზღვრაში. ხოლო დარგვის
შემდეგ, დრონის მიერ შეგროვებული მონაცემები ფერმერს ეხმარება
განსაზღვროს მორწყვისა და აზოტის შეტანის ზუსტი დრო
2. დარგვა: სტარტაპებმა შექმნეს დრონით დარგვის სისტემები, რომლებიც
აღწევენ 75%-იან ათვისებას და ამცირებენ დარგვის ხარჯებს 85%-მდე.
3. სასუქის, პესტიციდების და ჰერბიციდების შეტანა: როგორც უკვე
აღვნიშნეთ დრონებს შეუძლიათ მიწის სკანირება, რას ეხმარება მათ
ნაკვეთში სითხის სწორი რაოდენობის შეტანაში. სპეციალური სენსორების
გამოყენებით დრონებს შეუძლიათ დაიცვან დისტანცია მიწიდან და თავი
აარიდონ დაბრკოლებებს, შესაბმისად ის ახორციელებს დაფარვისთვით
რეალურ დროში შესხურებას. ეს კი იწვევს ეფექტურობის გაზრდას
მიწისქვეშა წყლებში შემავალი ქიმიკატების რაოდენობის შემცირებით.
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და
მართვა:
4.საქონლის მონიტორინგი
დრონების გამოყენებით
შესაძლებელია საქონლია დათვლა, მათი ქცევის მონიტორინგი და
მდებარეობის განსაზღვრა.
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მცენარეთა ჯანმრთელობა

ელექტრომაგნიტური სპექტრი გვეხმარება მცენარის ჯანმრთელობის
დადგენაში. მცენარის ჯამრთელობა დამოკიდებულია ენერგიისა და
სინათლის არეკვლაზე, რაც განპირობებულია მცენარეში არსებული
ქლოროფილითა და უჯრედული სტრუქტურით. NDVI კოეფიციენტის
მიხედვით განისაზღვრება მცენარის ჯამრთელობის მდგომარეობა.
1. ნათესების/ბაღების მონიტორინგი და დაცვა: დრონის სპექტრული
ანალიზის კამერას შეუძლია აჩვენოს მოსავლის ზუსტი განვითარება და
გამოავლინოს დაავადებები, რაც უზრუნველყოფს მოსავლის უკეთ
მენეჯმენტს.
2. მორწყვა: დრონებს ჰიპერსპექტრული, მრავალსპექტრული ან
თერმული სენსორებით შეუძლიათ განსაზღვრონ ველის რომელი
ნაწილებია მშრალი და საჭიროებს მორწყვას.
3. მცენარის ჯანმრთელობის შემოწმება: მოსავლის სკანირებით, როგორც
ხილული, ასევე ინფრაწითელი შუქის გამოყენებით, დრონის
მოწყობილობებს შეუძლიათ განსაზღვრონ, თუ რომელი მცენარე
ირეკლავს სხვადასხვა რაოდენობის მწვანე შუქს და NIR შუქს.
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დრონის სურათების ანალიზი
RGB, Multi-Spectral, NIR, NDVI

დრონების მულტისპექტრული და RGB კამერები გამოიყენება როგორც
დარგვის წინ ასევე მცენარის განვითარების პროცესში და მოსავლის აღების
შემდეგაც, რათა ფერმეს ქონდეს მიწის მოსავლიანობის სრული ანალიზი და
ოპტიმალირად გამოიყენოს მის ფლობელობაში არსებული მიწა.
ორთომოზაიკური რუქები (RGB სენსორი) გამოიყენება დარგვის
პრიორიტეტების დასაგეგმად, ნიადაგის კონსერვაციისა და წყლის
მართვისთვის ეროზიის/გამორეცხვის თავიდან ასაცილებლად. NDVI რუქები
მცენარეულობის ინდექსების გამოთვლით (მულტისპექტრული სენსორი)
ხაზს უსვამს მოსავლის ჯანმრთელობას, განვითარებას და წარმოებას,
მოსავლის, ჯიშისა და სტადიის მიხედვით.
მაგალითად, NDVI მონაცემთა ნაკრების წყალობით (მარჯვნივ), ფერმერს
შეუძლია მინდორში არსებული სხვადასხვა პრობლემის იდენტიფიცირება.
ფართობი 1 გვიჩვენებს მოსავლის აღმოცენების სტადიას, პროცენტს და
დარგვის ორიენტაციას.
ფართობი 2 არის გასაშენებლად მზად ზონა. ის გვიჩვენებს სარეველების
არსებობას და ფერმერებს შეუძლიათ აირჩიონ წინასწარ მცენარეული
ჰერბიციდის გამოყენება სარეველების სამართავად.
ფართობი 3 ასახავს მოსავლის აღმოცენების შემდგომ ძალას, როგორიცაა
მცენარის ხარისხი, დარგვის წარუმატებლობა, მცენარის ჯანმრთელობა და
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ფერმერებს საშუალებას აძლევს დაინახონ როგორც პრობლემური, ისე
ჯანსაღი ტერიტორიები.
ფართობი 4 იძლევა ველში ნებისმიერი კონკრეტული პრობლემური
ადგილის ან რეგიონის იდენტიფიცირების საშუალებას.

9

როგორც ვიცით, მოსავლის ეფექტური მართვა მოითხოვს ნიადაგის
პირობებისა და სხვა გარემო ფაქტორების ბალანსს. არცერთ ფერმერს არ აქვს
კონტროლი ნალექზე, სიცხის ტალღებზე ან დამანგრეველ ქარებზე, მაგრამ
მათ
შეუძლიათ
მართონ
მიწა
ამ
ფაქტორები
მაქსიმალური
მოსავლიანობისთვის. ნუტრიენტების, მარილიანობისა და ტენიანობის
იდეალური დონე განსხვავდება მოსავლის მიხედვით, მაგრამ ბალანსი
ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოს დაცული.
როგორც წესი, მცენარეებს სჭირდებათ ნიადაგის შემადგენლობა, რომელიც
მოიცავს:
• არამინერალური ელემენტებს: ნახშირბადი, წყალბადი, ჟანგბადი
• მინერალებს: აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი და სხვა
• pH ბალანსს
მეურნეობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აზოტის დონის მართვა.
დღევანდელი მეურნეობის მოწინავე პრაქტიკის პირობებშიც კი, ნიადაგში
აზოტის სწორი ბალანსის შენარჩუნება შეიძლება რთული აღმოჩნდეს.
ნათესები დაზარალდება, როდესაც აზოტი ძალიან მწირია, მაგრამ
ამავდროულად, ქიმიურად მძიმე მეურნეობის პრაქტიკამ შეიძლება
მუდმივი ზიანი მიაყენოს ნიადაგის ზედა ფენას, ასე რომ აქ ბალანსის დაცვა
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ძალიან მნიშვნელოვანია.
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დრონები მეღვინეობაში
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დრონები მეღვინეობაში
•

ღვინის ხარისხის გაუმჯობესება

•

ყურძნის ერთნაირი ხარისხი

•

სხვადასხვა დაავადებების გამოვლენა

•

Leafroll დაავადება - $10 მილიარდის პრობლემა

•

არსებული გადაწყვეტების

პრობლემა:

ყოველთვის

§

დრო

§

სიზუსტე

ღვინის

გაუმჯობესებაზე,

რაც

წარმოება

ორიენტირებულია

განპირობებულია

ყურძნის

ხარისხის
ხარისხით.

განსაკუთრებით სირთულეს წარმოაგენს ვენახში ერთნაირი ხარისხის
შენარჩუნება.
დრონების საშუალებით შესაძლებელია ვენახებში დაავადების დროულად
ღმოჩენა და მათი გავრცელების შეჩერება
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Leafroll Detection - ფოთლების დახვევის ვირუსი
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თესვა/დარგვა დრონებით
• https://www.euronews.com/green/2022/05/20/this-australian-start-up-wantsto-fight-deforestation-with-an-army-of-drones

ნივთიერებების შეტანა
https://www.youtube.com/watch?v=EK0okp0h68M

უსაფრთხოება
https://www.youtube.com/watch?v=iHbx-iHtkAA

ავსტრალიური სტარტაპი თანამედროვე „ოქტოკოპტერების“ და AirSeed
Technology-ით ებრძვის ტყეების განადგურებას. მათი ტექნოლოგია
აერთიანებს ხელოვნურ ინტელექტსა და სპეციალურად შემუშავებულ
თესლის წიპწებს ისე რომ თესლის დარგვა შესაძლებელია ზეციდან.
აღმოჩნდა რომ დარგვის ეს მეთოდი ტრადიციულ მეთოდთან შედარებით
25-ჯერ უფრო სწრაფი და 80 პროცენტით იაფია. დრონში მოტავსებული
წიპწები დამზადებულია ნარჩენების ბიომასისგან, რაც უზრუნველყოფს
ნახშირბადით მდიდარ საფარს, რომელიც იცავს თესლს ფრინველებისგან,
მწერებისგან და მღრღნელებისგან. დაგვირს დროს დრონები მიფრინავენ
წინასწარ გაწერილი მარშუტის მიხედვით და იწერენ თესლის დარგვის
კოორდინატებს. თესლის კოორდინატები კი AirSeed წარმოამადგენლებს
სჭირდებათ შემდგომში მცენარის ზრდა გაბვითარებაზე დაკვირვებისთვის.
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დრონები გარემოს
დაცვაში
• ტყის მონიტორინგი
• ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგი
• წყლის მონიტორინგი
• ნიადაგის მონიტორინგი

დრონები აქტიურად გამოიყენება გარემოს დაცვის მიმართულებით.
მაგალითად, ნაგავსაყრელის გაზი (LFG) არის ნაგავსაყრელებზე ორგანული
მასალის დაშლის ბუნებრივი ქვეპროდუქტი. LFG შედგება დაახლოებით
50 პროცენტიანი მეთანისგან (ბუნებრივი აირის ძირითადი კომპონენტი),
50 პროცენტიანი ნახშირორჟანგი (CO2) და მცირე არამეთანისაგან.
დრონებით ასევე შესაძლებელია ნაგავსაყრებელბის მონიტორინგი, რისი
მეშვეობითაც იზოგება ოპერატორების დროს და ფული.
პატარა კომპანიამ Bridger Photonics, Inc, მონტანაში, Gas Mapping Lidar™
ხელმძღვანელობით შეიმუშავა საჰაერო სადესანტო დისტანციური
სენსორის ტექნოლოგია, რომელიც იღებს სურათებს და აფიქსირებს მეთანის
ემისიას. მიუხედავად იმისა, რომ GML თავდაპირველად შემუშავებული იყო
ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიისთვის მეთანის გაჟონვის აღმოსაჩენად და
გამოიყენებოდა კონტაქტურად ადგილზე დამაგრებით, Bridger Photonics
კომპანიამ შეიმუშავა უკონტაქტო სენსორი ნაგავსაყრელებზე მეთანოლის
მონიტორინგისათვის. GML განსაზღვრავს აირის კონცენტრაციას მეთანის
გაზის მიერ შთანთქმული ლაზერული სინათლის რაოდენობის მიხედვით.
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დრონები ტყის მართვაში
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დრონები კატასტროფებთან
ბრძოლაში
• სიტუაციის სწრაფი აღქმა
• მეხანძრეებისთვის
• ახალი ამბებისთვის სატელიტური სურათები
• მსხვერპლის სწრაფი მოძებნა
• ინფრასტრუქტურის დაზიანების შეფასება
• დაზიანებული ტერიტორიების მანამდე/შემდგომი
რუკები

დრონებს ასევე გამოიყენებენ კატასტროფებთან ბრძოლისას.
მათი საშუალებით შესაძლებელია სიტუაციის სწრაფი აღქმა და
კატასტროფის შეფასება.
დრონები ეხმარებიან მეხანძრეებს ცხელი წერტილების იდენტიფიცირებაში
და მატერიალური ზარალის შეფასებაში, ჟურნალისტებს შეუძლიათ მათი
გამოყენება რეპოსტაჟის მომსაზებისათვის, გადარჩენილების ძებნაში,
კომუნალური და ინფრასტრუქტურის დაზიანების შეფასებში.
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ქარიშხალი ფლორენსი ჩრდილო კაროლინაში
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დრონები ინფრასტრუქტურის მართვაში
ინფრასტრუქტურის შეფასება
გზების შეფასება
რკინიგზის შეფასება
ელექტრული სისტემების
შეფასება
• მშენებლობის შეფასება
• ნავთობსადენების შეფასება
• მადნების შეფასება
•
•
•
•

ქარხნების
მენეჯერებისთვის,
დრონებს
აქვთ
უნიკალური
შესაძლებლობები, რომლებიც კარგად ერგება ტექნიკურ ინსპექტირებას:
თვალთვალი – მანევრი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს სახურავებზე ან
ფანჯრის რაფებზე დაშვებას, ან სახურავიდან სახურავზე ფრენას, ეს
ყველაფერი კამერებისა და სენსორების დახმარებით ემსახურება
ინფორმაციის შეგროვებას. უპილოტო საფრენი აპარატები იდეალურია
მეთვალყურეობისთვის,
ვერტიკალურად
აფრენისა
და
დაშვების
უნიკალური შესაძლებლობის გამო, მაგრამ მათი სარგებლობა შეიძლება
შეაფერხოს ნისლმა, კვამლმა, ქარმა და სხვა გარემო ფაქტორებმა.
ვიდეოს გადაღება და პირდაპირი გადაცემა – დრონები იძლევა ძნელად
მისადგომი აქტივობების მრავალი კუთხით გადაღების შესაძლებლობას,
რომელთა გადაღება ადრე რთული, საშიში ან ძვირი იყო. დღევანდელ
ვიზუალიზაციის კამერებს შეუძლიათ დიდი ზომის მასშტაბირება
უმცირესი დეტალების საჩვენებლადაც კი.
ლაზერული სკანირება – იძლევა ყველა ტიპის სტრუქტურის ან აქტივის 3-D
მოდელირების შესაძლებლობას. ზუსტი მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და
სამთო საქმიანობები ამ ტექნოლოგიის მომხმარებელთა რიცხვში შედიან.
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Terra Drone Europe, a group company of Terra Drone Corporation, has
successfully completed the 3D survey of an offshore oil rig platform in the North
Sea on behalf of one of the most diversified international oil companies, Shell.

Terra Drone Europe-მა, Terra Drone Corporation-ის კომპანიამ,
წარმატებით დაასრულა ჩრდილოეთ ზღვაში ოფშორული ნავთობის
პლატფორმის 3D კვლევა, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე
დივერსიფიცირებულ
საერთაშორისო
ნავთობკომპანიას,
რომელიც
ცნობიალია Shell-ის სახელით. პლატფორმის კომპლექსი რამოდენიმე
წლიას წინ აშენდა და მარტალია არსებობდა მშენებლობის ნახაზები მაგრამ
არსებული ნახაზები არ ასახავდა ნაგებობის ზუსტ კონსტრუციას. კომპანის
კი სურდა პლატფორმის ზუსტი ნახაზი რათა დაეგეგმა საბურღი
დანადგარის ზუსტი პოზიციონირება.
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დრონები შენობების და ლანდშაფტის
სამგანზომილებიანი მოდელირებისთვის
Before the Michigan Central Station is changed forever by
renovations, drone modeling captured it in 3D.

ასვე დრონი გამოყენებული იქნა მიჩიგანის ცენტრალური სადგურის ძველი
ნაგებობის 3D მოდელის შესანახად, რადგან სადგურის იერსახე რემონტის
შემდეგ საგრძნობლად იცვლებოდა.
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