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VERTICAL Hobby
• 2006 ensimmäiset drone projektit Oulun yliopiston kanssa

• 2013 Kuluttajadronet

• 2017 4G LTE palvelinpohjaiset dronet

• 2018 Maatalous ja palokunnan dronet

• 2019 5G dronet Elisan kanssa

• 2021 5G hallitut dronet Elisan kanssa



4G LTE droneista 5G droneihin

Walkera Voyager 4 LTE 18 x zoom,   Walkera Voyager 5 LTE  30 x zoom



4G LTE droneista 5G droneihin

Walkera Voyager 4 LTE 18 x zoom,   Walkera Voyager 5 LTE  30 x zoom

• Walkeran 4G palvelin tarkoitettu lähinnä 
viranomaiskäyttöön

• Käytimme droneja kuitenkin 
lääketoimituksissa Helsingissä ja 
ruokatoimituksissa Espoossa Third Space
automation:in kanssa

• Toimituskokeilu Tampereella

• Voitto Drone Tournament 2019 kilpailussa ja 
eniten palkintoja (#1 ja 2 x #2 sija)



5G drone kokeilu Forum Virium:in kanssa
• Walkera QL1500 ja Voyager 5, 5G yhteydellä

• 8K 360 live striimaus, jota pystyi katsomaan VR 
laseilla ja näytöltä.

• Alkunperin piti tehdä Turun pelastuslaitoksen 
kanssa pelastusdrone isoja tapahtumia varten

• Öljynimeytyspuomien lasku Helsingin 
palolaitoksen kanssa

• AI kokeilut rakennustyömailla ja 
parkkipaikkojen valvonnassa



Walkera QL1500
• Tyhjäpaino 23kg, maksimi lentoonlähtopaino 45 kg

• Hyötykuorma 20kg, josta vähennetään bensan paino

• Bensa/sähkö hybridi, lentoaika 100min

• Voi laskeutua pelkän sähkön voimalla

• Lidar esteenväistö, tunnistaa esteet jopa 100m päästä

• Kamerat: 30 x zoom, 4K ja 8K 360

• 5G yhteys, live 8 K 360 kuva Elisan palvelinkeskusten kautta

• Etäohjattava koukku, jolla voidaan pudottaa esim. pelastusliivit tai 
imeytyspuomi



Uudet 5G:n yli hallittavat mallit
• Kevyt 600mm drone turvallisuuspalveluille. Drone

lentää kuvaamaan automaattisesti kohteen, josta 
hälytys

• Y6 600mm heksa sydäniskuri toimituksiin ja 
saaristoon.

• X4 / X8 720mm droonitoimituksia varten

• Pieni 220mm suojattu drone sisälennätykseen

• Open source ja yleiset rajapinnat (USB3.0, HDMI, 
MIPI, ethernet, bluetooth ja WiFi)

• Ensimmäiset solid state akut. -20 pakkasella 80% teho



5G drone toimitus Olympiastadionille
• Teimme automaattisen drone toimituksen 5G 

verkon yli Olympiastadionille

• Dronesta live striimaus stadionin isoille 
screeneille, youtube:een ja pilotille

• EVLOS lento, jossa pilotti oli stadionilla ja 
lähtöpaikassa ja suora puheyhteys välillä



5G drone ohjelmistot  1/2
• Oma ohjelmistomme jolla voidaan hallita yhtä dronea

per PC. Live striimaus useaan kohteeseen.

• Turvallinen yhteys Elisan kautta, kaikki data ja ohjaus 
kulkee yksityisessä internet:ssä

• Walkeran 5G drone ohjelmisto valvonta- ja 
tarkistuslennoille
• Voi hallita useita droneja yhdellä tietokoneella

• Dronepesien ja käyttäjien hallinta

• Täysin automaattiset lennot (lataus, sääasemat)

• Drone voi nousta ja lasketua automaattisesti liikkuvasta 
kohteesta (auto, vene tms.)



5G drone ohjelmistot  2/2
• Olemme hankkineet ensimmäisen avoimen drone

toimitusohjelmiston

• Yhteensopiva 5G drone järjestelmämme kanssa

• Voi käyttää kaikkia avoimeen standardiin perustuvia droneja
(PX4, Pixhawk jne.)

• DJI dronejen rajoitettu hallinta (lähettimen kautta)

• Tilaus-, operaattorin- ja asiakkaanjärjestelmät

• Tilaa dronetoimitus paikasta A paikkaan B

• Operaattori luo turvallisen lentoreitin

• Vastaanottajalle tulee tekstiviesti, jossa linkki, jolla voi seurata 
dronen saapumista reaaliaikaisesti.



Kysymykset
KIITOS !  Kysykää vapaasti tai tulkaa nykimään hihasta. 

antti@vertical.fi  ja 050-5311188.

Facebook: facebook.com/verticalhobby


