ﺷﺮﮐﺖ  ۳D Roboticsﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﻬﭙﺎدی
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺳﺎزد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺮز اﻧﻔﺠﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺷﮑﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.

 3D Roboticsﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻬﭙﺎد در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی  Autodeskو ﺳﻮﻧﯽ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از درون  Soloرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ دارد( و ﻣﺪل ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻼود

اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺳﻮﻟﻮ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﭘﺮو ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ از
دورﺑﯿﻦ  UMC-R10Cﺳﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﻣﺎه آورﯾﻞ و در ﺟﺮﯾﺎن

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در
داﺧﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﻟﻮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻬﭙﺎد اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮود روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ اس دی آن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد آن داده
ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﻼود اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی  FORGEﺷﺮﮐﺖ  Autodeskاز ﻗﺒﻞ روی آن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار
داده ﺷﻮد.
دوﻣﯿﻨﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﮐﻮﺋﮏ از ﺷﺮﮐﺖ  Autodeskاﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ
زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن
ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ  3D Roboticsاﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎزه ﺳﻮﻧﯽ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮارﺗﯽ
و ﻣﻮﻟﺘﯽ اﺳﭙﮑﺘﺮال ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد و در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﮑﻦ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورﯾﺰی ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  Autodeskﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻬﭙﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SkyCatchﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد ﮐﻪ از درون ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد
را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  SkyCatchﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در ژاﭘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﮕﺬارد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎن ﮔﯿﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺼﺎرف ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ  DJIﻓﻌﻼ
ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و اﺧﯿﺮا ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﺳﭙﺮی آﻓﺖ ﮐﺶ روی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺮﯾﺲ اﻧﺪرﺳﻮن از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺷﺮﮐﺖ  3D Roboticsو ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای راﻫﯿﻢ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺎرف ﺗﺠﺎری ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﺟﺪول را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ«.

اﻧﺪرﺳﻮن ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺮﮐﺖ  DJIﺑﺮ ﺑﺎزار درون ﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﺳﻠﻄﻪ آن ﺑﺮ ﺑﺎزار

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

