CEL
Reklama

Prezentacja banerów, skywriting.

Ewolucje powietrzne / efekty specjalne

Dla potrzeb kina i przemysłu telewizyjnego dla celów rozrywkowych.

Fotografia powietrzna /
nagrywanie filmów / video

Produkcja fotografii lotniczych i filmowych / wideoklipów do produkcji filmów
dokumentalnych, reklam / wideoklipów, publikacji drukowanych lub nadawania
wiadomości.

Odstraszanie

Operacje lotnicze mające na celu odstraszanie zwierząt (np.. ptaków) z
konkretnych miejsc.

Rozprowadzanie / rozpylanie

Powietrzne rozpylenie substancji np.. Nawozów, granulatów, nasion oraz innych.

Badanie / odkrywanie

Eksploracja gruntu w celu odkrycia złóż np.. minerałów czy ropy.

Identyfikacja

Proces identyfikacji osób, rzeczy lub działań.

Kontrola

Kontrola zjawisk pod kątem ewentualnych wad, błędów, problemów.

Lokalizacja

Przekazywanie informacji (danych geograficznych) dotyczących działań, wad,
błędów, wypadków, sprzętu, osób, zwierząt gospodarskich lub szczególnych
zjawisk.

Mapowanie

Tworzenie prezentacji graficznych (w tym modeli 3D).

Modyfikacja

Modyfikacja kierunku, pozycji, przeniesienie przedmiotu bezwładnego.

Pomiary

Dokonywanie pomiaru zgodnie z przyjętym standardem.

Monitorowanie

Regularna i systematyczna obserwacja.

Obserwacja

Obserwacja i ocena działalności, osoby, grupy osoby, terenu lub zjawiska.

Patrolowanie

Patrolowanie w celu identyfikacji danej aktywności, osoby, grupy, zjawiska w
określonych ramach geograficznych.

Pomoc humanitarna

Lot przeprowadzany w celach humanitarnych w celu dostarczenia pomocy,
takich jak żywność, odzież, schronienie, medyczne i inne przedmioty podczas i
po katastrofie.

Poszukiwania / akcje ratunkowe

Poszukiwania osób zaginionych.

Namierzanie

Poszukiwanie i analiza oraz interpretowanie położenia geograficznego
dotyczącego zjawisk, oraz ich rejestracja.

Widowiska powietrzne (sky painting)

Tworzenie widowisk powietrznych prz użyciu rozpylonej farby.

Widowiska powietrzne (sky writing)

Tworzenie widowisk powietrznych prz użyciu dymu - skywriting.

Określony cel

Loty obsługujące określony cel [np. komunikacja i przekaźnik WIFI; wytwarzanie
energii elektrycznej w powietrzu].

Namierzanie

Szukanie aktywności, obiektu, osoby, grupy lub zjawiska i rejestrowanie
współrzędnych geograficznych.

Rozpylanie

Rozpylanie substancji płynnych (np.. substancje nawożące).

Obserwacja

Obserwacja działalności, osoby, grupy osoby, terenu lub zjawiska.

Badanie / przegląd sytuacji

Szczegółowa inspekcja georeferencyjnej części powierzchni Ziemi (włącznie
z konstrukcjami) w celu zbadania lub pomiaru wysokości, kątów, odległości,
zjawisk i struktur, nad którymi je przelatują, i ich zapisywania.

Test

Ocena i zapewnienie funkcjonalności i poprawności funkcjonowania.

Namierzanie (śledzenie)

Śledzenie osoby / przedmiotu.

Transport - Towarów

Transport towarów.

Transport - Osób

Transport osób.

Walidacja (potwierdzenie np.. Funkcji)

Potwierdzenie funkcjonalności poprzez zbadanie i dostarczenie obiektywnych
dowodów, że spełnione są szczególne wymagania dotyczące konkretnego
projektowanego zastosowania.

Gaszenie pożarów

Lot dla uwolnienia dużej ilości cieczy z zamiarem wygaszenia pożaru lub
powstrzymania go przed rozprzestrzenianiem się.
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