ﺷﺮﮐﺖ  DJIاز ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺳﺮی  M200ﺑﺮای
ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ی ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداران ﮐﺎرﺑﺮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻪ  DJIآن را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻬﭙﺎد ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ  3ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﺘﻔﺎوت دارد Matrice 200 ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ  mountﺣﻠﻘﻮی
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ M210 ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ  mountدر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  M210 RTKﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻋﻼوه ﺑﺮ  mountﻫﺎی ﻣﺪل ﭘﯿﺸﯿﻦ ،دو ﻣﺎژول  RTKﻫﻢ
دارد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺎوﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻬﭙﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ  M200ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺜﻞ  UAVﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  DJI Pilotروی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮواز ﻣﺜﻞ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﻮژه ،ﭘﺮواز داﯾﺮه ﺷﮑﻞ روی ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و .ActiveTrack

ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﻨﺎً از  Flighthubﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دورﺑﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪه از راه دور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی  Flightsenseﺳﺎزﻧﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻠﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻬﭙﺎد در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮔﻮاﻫﯽ  IP43در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮواز
آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﺑﺎران ﯾﺎ ﺑﺮف ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎﺗﺮی دوﮔﺎﻧﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺎرژ اﻣﮑﺎن  35دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺮواز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺜﻞ ﻣﺪل  Inspire 2ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺬاب دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮواز را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺳﺮی  M200از اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
 Zenmuse X4Sﯾﺎ  X5Sو ﺣﺘﯽ  XTﯾﺎ  Z30ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮی  30ﺑﺮاﺑﺮ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل و  6ﺑﺮاﺑﺮ زوم
دﯾﺠﯿﺘﺎل دارد.

ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی  ABS-Bﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ،
اﮔﺮ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﻘﻠﯿﻪ ی دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﭘﺮواز در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی  M200ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺧﻠﺒﺎن اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ

ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ  DJIرا در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای

ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﺜﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری از ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

