


MAAILMA ESIMENE MÄRKAMATU DROON 

BIOONIKA 

TERE TULEMAST PARDALE 

Juba alates 60-test on miljonid lapsed 

mänginud kummipaela abil lennutatavate 

lindudega. Me võlgneme selle 
edasiarenduse eest tänu tööstuslikule Van 

Ruymbeke perekonnale, kelle noorim liige 

on lennundustehnik Edwin. Edwin unistas 

elektrimootori ühendamisest väikese 

linnuga, et muuta see raadio teel 
kontrollitavaks seadmeks.  Väljakutseks 

selle juures oli sama kaalu säilitamine, mis 

oli võimatu enne korrektuursete mootorite 

ilmumist esimestes väikesemõõtmelistes 

mobiiltelefonides. Peale sadu tunde 
teoreetilisi arvestusi, suutis ta lõpuks 

inspiratsioonipuhangu ajel ühel õhtul 

mootori linnuga ühendada. Saatuse 

soosingul lendas esimene prototüüp 

kaugelt paremini kui oodatud, pannes aluse 
lihtsa laste mängulinnu arenemistee 
alguseks nüüdseks biooniliseks linnuks.  

Bioonika on inseneriteaduse tüüp, mis leiab 
inspiratsiooni elusloodusest ning kasutab 
looduse leiutisi. Mõelge sellest kui neljanda 
tööstusrevolutsiooni sädemest. Biooniline 
lind jäljendab nii kotka majesteetlikku 
liuglemist kui ka pääsukese dünaamilisi 
tiivalööke. Peagi suudab see jäljendada ka 
koolibri paigallendu ja muutub nii maailma 
kõige mitmekülgsemalt kasutatavaks 
drooniks.   



LINNUSÕBRALIK SISERUUMIDES LENDAMINE 

KINNITAGE TURVAVÖÖ 

Sellest väikesest Prantsuse Riviera Marseille 

ettevõttest algatas Edwin Indiegogo kaudu 

rahvakampaania et arendada lind 

ühendatavaks kõikide kasutatavate 

nutitelefonide tüüpidega. Nii koguti väheste 
algvahenditega rohkem kui 60 riigis asuvate 

fännide abil kokku 155 000 USD. Seda 

summat kasutati nüüd esimese bioonilise 

linnu tootmiseks ja linnu kontrollimisel 

kasutatava nutitelefonide äpi 
arendamiseks. Äpp on saadaval nii App 

Store kui Google Play keskkonnas. 

Biooniline lind on nüüdseks ka 

kõrgtehnoloogia spetsialistide tähelepanu 

all, tänu viisile kuidas see on droonide 
maailma mõjutanud, pakkudes alternatiivi 

mida keegi ei osanud nii vara oodata – see

on tuleviku droon, pärit homsest kus 

droonide lend on märkamatu, vaikne ja 

biooniline.  

Bioonilist lindu on võimalik lennutada ka 
siseruumides, kui selle sabaasend on seatud 
aeglasele reziimile. Kinnises ruumis on 
võimalik esitada akrobaatilisi manöövreid, 
kasutades vaid sõrmeotsi. Kuid olge 
ettevaatlik, sellised manöövrid panevad 
enamasti ka kõige laisema kassi põnevusest 
karglema! See on ka suurepärane aeg 
praktiseerida bioonilise linnu juhtimise 
peensusi, istudes ise samal ajal mugavalt 
diivanil.   

Biooniline lind pakub unikaalset 
kasutuskogemust- see lendab nagu lind... 
koos teiste lindudega! Bioonilise linnu 
atraktiivsus varblaste ja pääsukeste seas 
loob taevatantsu mis on droonipilootidele 
seninägematu. Kuid vaadake ette! 
Biooniline lind köidab ka röövlindude 
tähelepanu ning nad ei kõhkle ründamast. 
Õnneks ei ole vaja kahjustuste pärast 
muretseda, kuna biooniline lind on loodud 
väga vastupidavaks.  



LENNUÄPP 

LÕÕGASTUGE 

Biooniline lind on loodud kasutades 

mikrotehnoloogiat ning kaalub vähem kui 

10 grammi. Linnul on ultrakompaktne 
struktuur, patenteeritud revolutsiooniline 

mehhanism, elektroonika mis on 

vähendatud kirjamargi suuruseks, ning selle 

tootmisprotsess on sama täpne kui kellade 

valmistamine. Ainult materjalid nagu need 
mida on kasutatud bioonilises linnus, 

võimaldavad sellise väljapaistva tulemuse –
vedelkristallpolümeerid, süsinikkiud, 

isemääriv polüatsetaal ning ®Mylar. Peale 

linnu jälgimist, patenteeris Edwin ka 
unikaalse juhtsüsteemi mis kasutab kiirete 

manöövrite teostamiseks tiibade 

deformatsiooni. Avatud alal on 

kasutusvahemik 100 meetrit, seda tänu 

antennile mis on loodud ja optimiseeritud 
laboris linnu jälgimiseks pilvedes. Iga 

biooniline lind on väikeste partiidena 
toodetud prototüüp    

Rakendus kasutab nutitelefonide ja tahvelarvutite ühenduseks Bluetooth 4.0 
protokolli. Samas asukohas on võimalik kasutada mitut lindu, ilma et need 
üksteist häiriksid. Linnu kontrollimine on lihtne, selleks peate vaid ühendatud 
nutiseadet kallutama.   


