اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ۲۲۵
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۵
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ذﻫﻦ راه
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد
ً
اﺧﯿﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﮔﺮﯾﻒ اﯾﻮﯾﺸﻦ« از ﭘﻬﭙﺎدی
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ .اﻣﺎ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﻬﭙﺎد »ﮔﺮﯾﻒ  «300ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺮوژی ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  75ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن

داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎری ﺑﺎ وزن  225ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺮای ﭘﺮواز ﮐﺮدن
از ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ  8ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وزن ﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  30ﺗﺎ  45دﻗﯿﻘﻪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.

»ﮔﺮﯾﻒ  «300دارای ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﭘﻬﭙﺎد را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺮده و از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،اﺗﺎﻗﮑﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ را روی ﭘﻬﭙﺎد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻬﭙﺎد را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺎرﻫﺎ ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
را ﺑﺮ روی آن ﺳﻮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای »ﮔﺮﯾﻒ  «300ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان از آن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ »ﮔﺮﯾﻒ اﯾﻮﯾﺸﻦ« اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ »ﮔﺮﯾﻒ  «800ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وزن  800ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﯾﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

