ﭘﻬﭙﺎد Lily

اﯾﻦ روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮدران اﺳﺖ؛ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮلﺷﺎن راﺣﺖ و راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮواز
دادنﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ روﺑﺎتﻫﺎی
ﺧﻮدﮐﺎر .ﻫﺪف ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ  GoProﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎ ﻧﺎم  Lilyﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .ﭘﻬﺒﺎدی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن
را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده و رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﻟﯿﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺘﻮﺋﯿﻦ ﺑﺎﻻرﺳﮑﻮ و ﻫﺎﻧﺮی ﺑﺮادﻟﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑِﺮﮐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﯿﺎب  GPSﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ در ﺟﯿﺒﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﭻاش ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﭘﻬﺒﺎد از ﻓﻨﺎوری دﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ او را دﻗﯿﻖﺗﺮ در ﻓﺮﯾﻢ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪا ﻫﻢ
ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﭘﻬﭙﺎد دﯾﮕﺮی از ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آرﻣﯿﭽﺮﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺻﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮادﻟﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﻪﭼﻨﺪان اﯾﺪهآل ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ درﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ «.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دادهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺣﺲﮔﺮ
رﻫﯿﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻫﺴﺘﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  1080Pﺑﺎ  60ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﮑﺲﻫﺎی  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﻟﯿﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺖ را دارد،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﮐﺸﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دورﺑﯿﻦ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ و روی ﭘﺎﯾﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺿﺪآب ﺑﻮدن آن ) (IP67ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  4در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﮐﻨﺎر ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﯾﺎک ﯾﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮجﺳﻮاری ﺧﻮد روی
آب ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺮاداﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺿﺪآب ﮐﺮدن آن و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  20دﻗﯿﻘﻪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  499دﻻر ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
دﮐﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻟﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮردن ﻓﻮرا
ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮواز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺑﮕﺮدد .اﯾﻦ ﻓﺮود ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آرﻣﯿﭽﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻟﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ دورﻧﻤﺎ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﺑﻪ
 Airdogو  Hexo+دارد ﮐﻪ در  CESاﻣﺴﺎل دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢ اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮواز ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ اپ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﭼﺮﺧﺸﯽ و ﺳﻠﻔﯽ  360درﺟﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻫﯿﺪ.

اﻣﺎ ﻫﺮدو ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻪ در  CESدﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮواز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺶ در وﺳﻂ
آب ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻟﯿﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ "ﺣﺲ و اﺟﺘﻨﺎب"
ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ،ﺗﻠﻪﮐﺎﺑﯿﻦﻫﺎ و ﯾﺎ رﻓﻘﺎی ﻣﻮجﺳﻮارﺗﺎن ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ دﻫﺪ .ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ از آن در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف اﮐﺜﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺧﻮرهﻫﺎی ﮔﺠﺖ و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻرﺳﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ« .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ورزش ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد را ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
==========================
شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

جالبترین پهبادهای دنیا
اینتل در آسمانها به دنبال چه میگردد
ویدیو :شکار پهباد توسط پلیس ژاپن
ویدیو :ساختن یک پل طنابی معلق توسط دِرونها
یک دوربین پروازی با یک نخ
این روبات پرنده خودران است؛ کافی است پرتابش کنید!
ویدیو :پرواز دِرون بدون دخالت انسان و شناسایی خودکار موانع
خودرانهای اسپرت هایبریدی که مجهز به پهباد هستند  +گالری عکس
 :CES 2016دِرونی شش پرهای مجهز به حسگر مافوق صوت برای شناسایی موانع  +تصویر
کوادکوپتر خود را پرواز دهید و سلفی بگیرید!
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