
 

Photos          

Our team in 5th place of the AUVSI SUAS Competition! 

This is the first year that our student team participate in the 
Association for Unmanned Vehicle Systems International 
(AUVSI) Annual Student Unmanned Air Systems (SUAS) 
Competition. We are proud of you getting in 5th place! 

 

וזו , זכינו במקום החמישי! כולנו כאן נרגשים: מנחה הסטודנטים, דרור ארצי
בדרך . אונינברסיטאות 84לתחרות נרשמו . לנו כידוע ההשתתפות הראשונה

, הוכחת יכולת טיסה, דוחות, אנליזות -נשרו כמה שכנראה לא עמדו במטלות 
נבחרות  33לקו הטיסה הגיעו . וכל זה במועדים צפופים שהכתיבו החוקים

 .התברגנו במקום מאד מכובד, כאמור, ואנחנו
 

ובכלל זה , שניהם עברו במקביל את כל הבדיקות לפני שקיבלו אישור טיסה. הגענו עם שני מטוסים לתחרות
אנו הקבוצה היחידה שעברה את הבדיקות . בדיקת מערכות ואפילו בדיקת קשר, בדיקת אינטגריטי של המבנה

הסטודנטים עשו  .בהמשך הצגנו בעל פה את הפרויקט לחבר השופטים! טוסיםבפעם הראשונה עם שני המ

 !זאת מצוין
 

כולל התחנה הקרקעית בקו הטיסה במקביל למסלול ואחד , במועד שהוקצה לנו פרשנו את כל המערכת
במועד הנקוב המראנו וביצענו (. גם זה כמובן מול השופטים)הסטודנטים נתן תדריך לקראת ביצוע המשימה 

טיסה אוטונומית  -יסה רצופה של שלושים דקות כשאנחנו מבצעים די טוב את המשימות שלקחנו על עצמנו ט
רגל אל מעגל מטרה ברדיוס  353צה מגובה כולל הטלת בי, זיהוי תמונות ועוד ועוד, פונטס שהוגדרו-דרך ויי

. אחרי יעף למדידת הרוח, הביצה שלנו שוחררה אוטומטית כשהבשילו הפרמטרים שחושבו מראש. רגל 53של 
תוך כדי ביצוע (. כולל מעצם השחרור האוטומטי)כל השופטים התפעלו ביותר . רגל מהמטרה 84פגענו 

סיימנו תוך עמידה בזמנים . בדקו והקליטו את כל הנתוניםהמשימה התמקמו שופטים בעמדת השליטה שלנו ו

  .ריכזנו נתונים כנדרש והעברנו לשופטים תוך עמידה בארבעים הדקות המוקצות. בנחיתה בטוחה
 

אתמול התקיים טקס מרגש של הכרזת המקומות וכאמור התרגשנו עד דמעות להתבשר שהגענו למקום 
דנטים שלנו שנתנו את הכל לאורך שני הסמסטרים והצליחו להעמיד אנחנו יכולים להיות גאים בסטו. החמישי

 !מערכת משולבת עובדת ומתפקדת והפעילו אותה מהקרקע כצוות משומן ומקצועי
  הישג גדול לפקולטה קטנה עם אנשים אדירים
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