ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد ﻓﻮق ﺳﺒﮏ و ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Parrotﺑﻪ
ﻧﺎم  Discoآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۴
ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻬﭙﺎد ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺎﻫﺮ  Quadcopterﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی
ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮره را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از دو ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ
 Parrotاﻣﺮوز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم  Discoرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ی ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺎل
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻮا ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻘﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ.
ﭘﻬﭙﺎد دﯾﺴﮑﻮ ﺷﺮﮐﺖ  Parrotاوﻟﯿﻦ ﭘﻬﭙﺎپ ﺑﺎﻟﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن را ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز ﺧﻮدﮐﺎر و ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
)ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ ،ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺳﻨﺞ ،ﺑﺎروﻣﺘﺮ ،ﭘﯿﻠﻮت و ﺟﯽ ﭘﯽ اس( ﭘﺮواز آن را ﺑﻪ ﻃﻮر
داﺋﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮدش ارﺗﻔﺎع ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن را در دﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻃﻮل ﭘﺮواز ،ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد از ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﭘﻬﭙﺎد
ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﺮواز در آوردن دﯾﺴﮑﻮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی آن
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺴﮑﻮ  ۷۰۰ﮔﺮم وزن دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﮐﺜﺮ ﭘﻬﭙﺎد ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺎل ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  Quadcopterﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺗﺮی آن ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ دﯾﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻗﺎدر
اﺳﺖ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ در ﻫﻮا ﺑﻪ ﭘﺮواز اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎم  SkyControllerو ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭘﺮواز در آورد .ﮔﺰﯾﻨﻪ ی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺮوازی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺧﻮد دﯾﺴﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ از وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻨﺎوری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ درﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮق
در اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردﻧﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ آن ﮔﺰﯾﻨﻪ ی دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺮﮐﺖ  Parrotﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎل ﻫﺎی دﯾﺴﮑﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﺎی ﮐﻤﺘﺮی اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﯿﻦ ﻓﺮود از ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﻮد .وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮود اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ آن روی ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﻬﭙﺎد ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻦ  ۱۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در دﻣﺎﻏﻪ ی  Bebopﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد؛ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻟﺮزش ﮔﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری .ﻣﺜﻞ  ،Parrotﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ
دورﺑﯿﻦ آن در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Bebopاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه ی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری وای ﻓﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺳﯿﮕﻨﺎل آن در ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﻬﭙﺎد ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﻬﭙﺎد ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
 Parrotدﯾﺴﮑﻮ را »اوﻟﯿﻦ ﭘﻬﭙﺎد آﻣﺎده ی ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺑﺎل ﺛﺎﺑﺖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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