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Η Βασική Ιδέα/Κίνητρα

Τα μη επανδρωμένα Οχήματα (UAVs) ανοίγουν το δρόμο σε πληθώρα εφαρμογών

δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος:

• Έλεγχος κυκλοφορίας, μεταφορά εμπορευμάτων, γεωργία ακριβείας, video streaming, εύρεση και

διάσωση, συλλογή δεδομένων Internet of Things (IoT),…

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο, το μειωμένο κόστος των αισθητήρων και

εξαρτημάτων ελέγχου κάνουν προσιτή τη χρήση των UAVs σε πολλές εφαρμογές

Ένα σταθερό, αξιόπιστο ασύρματο δίκτυο θα διευκολύνει την ευρεία αποδοχή των UAVs

καθώς επιτρέπει:

• Την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία/πτήση με απομακρυσμένο BVLOS έλεγχο/χειρισμό

προσφέροντας χαμηλή απόκριση (low latency)

• To υψηλό εύρος μετάδοση δεδομένων (high bandwidth) προσφέροντας αυξημένη χωρητικότητα
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Η Σύνοψη

Φιλοδοξεί να οδηγήσει την συνεργασία των UAV κάθετων 
αγορών και των 5G δικτύων σε θέση win-win. 

Χτίζει πάνω στις 5G πλατφόρμες που διατίθενται από τα ICT-
17 έργα καθώς και  κάποιες πανεπιστημιακές υποδομές.

• Με στόχο να τις αναπτύξει με λειτουργίες που αφορούν UAV 
δοκιμές. 

Επιδεικνύει Network Slicing σαν μηχανισμό που εξασφαλίζει 
αξιόπιστες UAV υπηρεσίες πάνω σε κοινόχρηστες 5G
υποδομές.

Χτίζει ένα νέο επίπεδο λογισμικού που αυτοματοποιεί την 
εκτέλεση δοκιμών με τη χρήση ενός ανοικτού API που επιτρέπει 
τη διαχείριση της εκτέλεσης δοκιμών

Διευκολύνει την εκτέλεση δοκιμών πάνω σε 5G κοινόχρηστες 
υποδομές, απλοποιώντας/αποκρύπτοντας χαμηλού επιπέδου 
λεπτομέρειες 
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Επικύρωση των 5G KPIs που απαιτούν 

τα σενάρια χρήσης UAV μέσω δοκιμών 

σε 5G υποδομές

Μελέτη των UAV απαιτήσεων με τη 

χρήση 5G eMBB, uRLLC and mMTC

Συστάσεις για βελτιώσεις στα 5G 

πρότυπα



Οι προκλήσεις 

Ποια είναι τα νέα στοιχεία που πρέπει να προστεθούν στις ICT-17 πλατφόρμες για να
διευκολύνουν την εκτέλεση των UAV σεναρίων και την επιβεβαίωση των ζητούμενων
KPIs;

Ποια υφιστάμενα 5G στοιχεία χρειάζονται βελτίωση για να υποστηρίξουν UAV σενάρια;

Πώς να διευκολύνουμε τις κάθετες UAV βιομηχανίες ώστε να κάνουν δοκιμές;

Πώς να απλοποιήσουμε τις διεπαφές (API) με τις ICT-17 5G υποδομές για την εκτέλεση
δοκιμών;

Ποια είναι τα 5G KPIs που πρέπει να επιτευχθούν για να έχουμε επιτυχημένες δοκιμές;

Πώς να μετρήσουμε την επίδοση των UAV υπηρεσιών πάνω στις ICT-17 υποδομές;

Πώς να υλοποιήσουμε ένα ασφαλές network slice όπως απαιτούν οι UAV εφαρμογές;

Με ποιο τρόπο οι UAV εντολοδόχοι θα παρακολουθούν, διαχειρίζονται και λαμβάνουν
μετρήσεις για τη χρήση των Network Slices που χρησιμοποιούν στα πειράματά τους;
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Η Βασική Αρχιτεκτονική
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Οι Υποδομές του Έργου
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ICT-17 5G Υποδομές
• Αθήνα/Ελλάδα (5GENESIS)

• Σοφία-Αντίπολις/Γαλλία (5G EVE)

Επιπλέον περιοχές:
• Πανεπιστήμιο Oulu 5GTN/Φιλανδία

• Πανεπιστήμιο Aalto X-Networks/Φιλανδίας



Σενάριο 1/UTM - Διαχείριση Κυκλοφορίας UAV

Η συνεχή αύξηση των drones στον εναέριο χώρο επιτάσσει συστήματα command 

& control που να είναι σε θέση να διαχειρίζονται BVLoS πτήσεις
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Συστήματα οπτικοποίησης και 

ανάλυσης προς υποστήριξη των 

χειριστών των drones και των 

σχεδιαστών πτήσεων.

Γαλλία, Φιλανδία



Σενάριο 2/Δημόσια Ασφάλεια-Σώζοντας Ζωές

Φυσικές ή Υποκινούμενες καταστροφές που βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια 
ασφάλεια, απαιτούν άμεση και αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση. Η 
χρήση των UAVs έχει ζωτική σημασία καθώς μπορεί να δώσει λύσεις σε 
περιπτώσεις που οι πρώτες βοήθειες και τα επανδρωμένα οχήματα 
αδυνατούν
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Υψηλής ανάλυσης εικόνες και 
3D αποτύπωση

Αναγνώριση σημείων 
ενδιαφέροντος

Ένα σμήνος από UAV 
καλύπτει έδαφος πιο 
γρήγορα και αποτελεσματικά

Γαλλία, Φιλανδία



Σενάριο 3/Επίβλεψη Κατάστασης

Χρησιμοποιώντας UAVs εξοπλισμένα με IoT ή άλλες συσκευές επίβλεψης 

επιτυγχάνεται γρήγορη αποτύπωση της κατάστασης, είτε εκτελώντας επιθεώρηση 

υποδομών,  είτε συλλέγοντας πληροφορίες από αισθητήρες στο έδαφος
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Eπίβλεψη Υποδομών

• Όπως μεγάλης εμβέλειας γραμμών ρεύματος

• επιχειρήσεις ανεύρεσης και διάσωσης σε  νερό

• 3D Χαρτογράφηση του 5G QoS

Συλλογή IoT δεδομένων

Τοποθεσία UE σε non-GPS 

περιβάλλοντα

Φιλανδία



Σενάριο 4/Συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων

Σε μεγάλες συγκεντρώσεις τα κινητά δίκτυα αντιμετωπίζουν υπερβολικά 

υψηλές απαιτήσεις χωρητικότητας  που οδηγούν σε υποβαθμισμένη 

υπηρεσία. Η on-demand χρήση σμήνους UAVs εξοπλισμένα με 5G small

cells μπορεί να δώσει λύση
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Οι πτήσεις πάνω σε πολυσύχναστες περιοχές απαιτούν εξαιρετικά 

αξιόπιστο έλεγχο των Drones (τόσο σε πτητική ικανότητα όσο και σε 

διάρκεια της μπαταρίας)

Ελλάδα



Η Ελληνική Συμμετοχή
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5GENESIS@Αthens

5GPPP Phase 3

Ευρωπαϊκό Πιλοτικό 5G 

Δίκτυο

Αναπτύσσουμε το Σενάριο 4 

• χρησιμοποιώντας το πιλοτικό  δίκτυο 5GENESIS

Σε Συνεργασία με:

UTM Frequentis DroneRadar

UAS Unmanned Life

C2 CafaTech Hepta

Drones DJI Hepta

Airboss

Service
RobotExperts

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, COSMOTE, Δήμος  Αιγάλεω, Ιnfolysis



Τα Drones της Ελληνικής Δοκιμής
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Περισσότερες Πληροφορίες
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5GDRONES

@5gdrones

info@5gdrones.eu
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