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PAKSOY
E-BULTEN
ÖLÇÜMLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDE!

PARROT ANAFI
DRON ÇÖZÜMLERİ

S A Y I 13

Anafi AI
Anafi USA
Anafi Thermal
Anafi Extended
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PARROT ANAFI AI
Parrot Anafi ailesinin son üyesi Anafi Ai'yi daha yakından inceleyelim

898 gram ağırlığı ile oldukça kompakt bir kullanıma sahiptir. 60 sn de
uçuşa hazır olup, 32 dk uçuş süresi ve 16m/sn yatay hızı vardır. Deniz
seviyesinin 5000 m üzerinde uçuşlar yapabilir. IPX3 standardında yağmura
dayanıklıdır.
4G robotik insansız hava aracı olması sebebiyle, Uçuşlarda mesafe
sınırlaması ortadan kalkıyor. Artık 5-8 km mesafelerde kullanıma ve
bağlantı kesintilerine son veriyor. GSM üzerinden sinyal aldığınız her
yerden bağlantı yapılabiliyor.

Wifi iletişiminde herhangi bir kesinti yaşanması durumunda otomatik gsm
üzerinden haberleşmeye otomatik geçer ve görüş alanında olmasa bile
iletişim sağlanır. Gsm kulelerinin yakınında parazit olmadığından kesintiye
de uğramayacaktır.
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Parrot, dronlarının günlük işler için faydalı,
kullanımı
kolay
ve
karmaşık
görevlere
uyarlanabilir olduğuna inanmaktadır.

48 MP'lik Kamerası ile haritalama için 1 cm hassasiyetli fotoğraflar
çekilebilmektedir. 4K 60 fps ile akıcı videolar ve HDR10 özelliği ile gerçekçi
renklerde fotoğraflar çekmek mümkün. 6x zoom özelliği ve 1080 p de 4 x
kayıpsız , 4k UHD de ise 2x kayıpsız zoom yapılabilmektedir.
Otonom uçuş sayesinde fotogrametri için planlı uçuşlar yapabilir, İş
bitiminde akılı eve dönüş ile kalkış noktasına iniş yapabilir.
Kullanıcı izni olmadan herhangi bir veri paylaşımı kesinlikle olmaz. 4G için
güçlü kimlik doğrulama, dijital olarak imzalanmış resimler ve sürekli
güvenlik kontrolü yapabilir.
Kameranın her iki yanında bulunan sensörler sayesinde akılı izleme yapar
ve engellere çarpmadan yoluna devam edebilir.

MAYIS-HAZİRAN 2022 | SAYI 13

PARROT ANAFI USA
İlk müdahaleler ve profesyonel
işletmeler için tasarlanmış bir
drondur.
Arama
kurtarma,
yangın
tespiti,
askeri
operasyonlarda kullanabilir.
32x
büyütme
ile
gelişmiş
görüntüleme sistemi, 4K HDR
video
çekimi,
320x256
çözünürlük termal flir kamera ile
arama kurtarmada ve güneş
enerji santrallerinde hasar tespiti
yapılabilir,

-90 ile +90 arasında kamera
hareketi, ayrıca 55 sn de uçuşa
hazırsınız,
kalkış
için
gps
gerekemez. Kapalı alanlarda uçuş
yapabilir ve uçuşa yasak bölge
kısıtlaması olmadan uçuşlarınızı
gerçekleştirebilirsiniz, sınıfının en
sessiz çalışan dronu, 500 gr
ağırlığında olup, planlı uçuş işlemi
yapabilirsiniz. 32 dk uçuş süresi ile
geniş alanlarda uçabilirsiniz.
AES-XTS algoritması ve 512 bit
anahtar uzunluğu ile SD kart
şifreleme
sayesinde
dron
kaybolursa fotoğraf ve videoların
tam korunması sağlanır.
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Uzaktan kumanda ile ANAFI USA arasındaki bağlantıyı şifrelemek, kimlik
doğrulaması yapmak için güvenli WPA2 Wi-Fi bağlantısı kullanır.

Zorlu şartlarda elden kalkış ve ele iniş özelliği ile sizi yarı yolda bırakmaz.
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TERMAL & RGB Görüntüleme
Tam olarak senkronize çalışan iki farklı sensöre sahip. Bu
sensörlerden ilki FLIR radyometrik termal sensörü ikincisi ise Sony
sensörüdür.
FLIR radyometrik termal sensör ile 160x120 çözünürlüklü termal görüntü
alınabilir. Sony Sensörünün ise 21MP CMOS RGB foto çekimi, 4K HDR
video kayıt özelliği bulunmaktadır. Termal görünümde bindirilmiş
thermal & RGB görüntüler sunar. Termal ya da RGB formatlarda videolar
kaydeder ya da fotoğraflar çeker. Video kalitesi termal görüntüde
1440x1080p iken RGB görüntüde 4K HDR. Arıca 3-eksenli hibrit
dengeleme sağlarken, (2-eksenli mekanik dengeleyici ile birleşik 3eksenli dijital dengeleme) Kamera tilt hareketi ile +/-90° toplamda 180°
hareket özgürlüğü sunar. Zoom özelliği
termal görünümde 3x kayıpsız dijital
zoom yapmanıza ve zorlu şartlarda elden
kalkış ve ele iniş özelliği olanak sağlar.
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Parrot Anafi Extended 320 gr ağırlığı ile, insansız hava aracı
standartlarına takılmadan uçuş yapabilme imkanı sunar. 21
Megapiksel'lik kamerası ve 4K HDR video çekimi ile haritalama
işlemlerinde kullanılabilir. -90 ile +90 arasında kamera tilt hareketi ile
ister haritalama ister hobi amaçlı uçuşlar yapabilirsiniz. 25 dakika uçuş
süresi, power bank den şarj olabilme özelliği ve Frefligh ve pix4d capture
gibi ücretsiz yazılımlar ile uçuş imkanı sağlar. Ayrıca Type C bağlantısı ile
daha hızlı ve güvenilir bağlantı seçeneği de sunmaktadır. 3D modelleme
için en pratik drondur. Hazırlık aşaması maksimum 30 saniyedir. Parrot
Anafinin diğer dronlarında da olduğu gibi, zorlu şartlarda elden kalkış ve
ele iniş özelliği, projelerinizde sizin en büyük yardımcılarınızdan biri
olacak.
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AYIN TERİMİ
Temlik Hakkı [İng: right of aliniation]: Bir kimsenin sahibi olduğu bir

menfaat veya eşyayı bir başkasına devretme hakkı.
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