
 

 

 NAuav.irشرکت نگاه آسمان  – )سایز کوچک( بروزترین پهپادهای تصویربردارمقایسه 

 5 4 3 2 1 شماره

 2پرو ورژن  4فانتوم  پرو 2مویک  زوم 2مویک  2مویک ایر  مویک مینی موارد مقایسه ای

 تصویر

 )کوچک به بزرگ(
    

 
 Mavic mini Mavic Air 2 Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Phantom 4 Pro V2 نام انگلیسی

 دارد دارد دارد دارد دارد دوربین

 دارد )سه محوره( دارد )سه محوره( دارد )سه محوره( دارد )سه محوره( دارد )سه محوره( جیمبال )مکانیکی(

 ثابت تاشونده تاشونده تاشونده تاشونده بدنه و بازوها

 GHz  8/5و  4/2دو فرکانسه  GHz  8/5و  4/2دو فرکانسه  GHz  8/5و  4/2دو فرکانسه  GHz  8/5و  4/2دو فرکانسه  دو مدل تک و دو فرکانسه فرکانس ریموت کنترل

 ریموت( دارد )باالی دارد )زیر ریموت( دارد )زیر ریموت( دارد )باالی ریموت( دارد )زیر ریموت( نصب گوشی روی ریموت

 سازگار نیست سازگار است سازگار است سازگار نیست سازگار نیست نصب ریموت اسمارت

 سازگار است سازگار نیست سازگار نیست سازگار نیست سازگار نیست نصب ریموت پالس

 است. GHz 8/5و  4/2و در برخی مدل ها دو فرکانسه  GHz 8/5 هخی مدل ها تک فرکانسریموت کنترل مویک مینی در بر

 د.ندار رابرای انتخاب خودکار بهترین فرکانس  Dualبقیه مدل ها دو فرکانسه بوده و همچنین قابلیت انتخاب حالت دوگانه یا 

 ردد.گوشی همراه بر روی ریموت کنترل در قسمت باال رادیو نصب می شود و در بقیه موارد گوشی همراه در قسمت زیر ریموت کنترل نصب می گ 2تنها در مدل مویک ایر 

 ندارید. و دیگر شما نیازی به نصب گوشی است HDMIریموت کنترل اسمارت تنها مخصوص سری مویک است. ریموت کنترل اسمارت دارای صفحه نمایش و خروجی 

 ندارید.ب گوشی و دیگر شما نیازی به نصاست  HDMIریموت کنترل پالس تنها مخصوص سری فانتوم است. ریموت کنترل پالس دارای صفحه نمایش و خروجی 

 دو پره تاشونده نوع ملخ

 نصب شده

 ، کم صدادو پره تاشونده
 سریع کردنو باز قابلیت نصب

 ، کم صدادو پره تاشونده
 کردن سریعو باز قابلیت نصب

 ، کم صدادو پره تاشونده
 کردن سریعو باز قابلیت نصب

 ، کم صدادو پره ثابت
 کردن سریعو باز قابلیت نصب

 249 570 905 907 1375 (g)وزن 

 213 302 354 354 350 (mm)قطر مورب 

 185در  285در  285 تقریبی 84در  242در  322 84در  242در  322 77در  253در  183 55در  202در  160 (mm)ابعاد 

 تاشونده نیستبازوها  84در  91در  214 84در  91در  214 84در  97در  180 57در  82در  140 (mm)ابعاد بازوهای بسته 

 بزرگتر می شود.بیشتر و وزن و ابعاد  5تا  1مویک مینی سبک ترین و کوچکترین ربات پرنده و به ترتیب از شماره 

 4 4 5 5 6 (m/s) حداکثر سرعت صعود

 3 3 3 3 4 (m/s) حداکثر سرعت نزول

 13 19 20 20 20 (m/s) حداکثر سرعت

 T و Pو  T S و Pو  T S و Pو  T S و Pو  T S و Pو  S حاالت پروازی

محاسبه شده  Sportباال رفتن، پایین آمدن و سرعت پرواز روی سطح افق )رو به جلو و عقب( مدنظر است و این سرعت بر روی حالت پروازی ورزشی  به ترتیب حداکثر سرعت پرواز

حالت پروازی ورزشی است که در این حالت، ربات پرنده بیشترین سرعت را تجربه می کند. در این حالت سنسورهای موانع سنج  Sportحالت پروازی دارند.  3ربات های پرنده است. 

سومین  Tripodسرعت پروازی در این حالت در حد نرمال است و سنسورهای موانع سنج فعال هستند.   یا حالت موقعیت یابی حالت نرمال پروازی است. Positionخاموش می شوند. 

 ن حالت فعال هستند. حالت پروازی است. در این حالت سرعت پروازی به حداقل ترین مقدار ممکن در آن ربات پرنده خواهد رسید و تمام سنسورهای موانع سنج در ای

 ت پرنده تعریف شده است.نیز همین حاالت پروازی برقرار است ولی با نام های دیگر در نرم افزار این دو ربا 2در مویک مینی و مویک ایر 

 5000 (m) 6000 (m) 6000 (m) 6000 (m) (m) 3000 ارتفاع پرواز از سطح دریا

 (min) 30در حدود  34 (min) 31 (min) 31 (min) (min) 30 حداکثر زمان پرواز شرکتی

 30 (min) 27 (min) 27 (min) 26 (min) (min) 26 حداکثر زمان پرواز واقعی

 10 (m/s) (m/s) 5/10تا  8 (m/s) 5/10تا  8 (m/s) 5/10تا  5/8 (m/s) 8 برابر بادمقاومت در 

 خوب تر خوب خوب متوسط ضعیف تجربیمقاومت در برابر باد 

واقع هر چه سرعت باد افزایش یابد ریسک پرواز منظور از مقاومت در برابر باد و اعداد درج شده به منزله از دست رفتن ربات پرنده در سرعت بادهای بیشتر از اعداد درج شده نیست. در 

 توصیه نمی شود و بهتر است پرواز ربات های پرنده در ایده آل ترین شرایط صورت گیرد. 10باد بیشتر از  استفاده از ربات های پرنده در سرعت .یداری ربات پرنده افزایش می یابدو ناپا

 



 

 

 NAuav.irشرکت نگاه آسمان  –)سایز کوچک(  بروزترین پهپادهای تصویربردارمقایسه 

 5 4 3 2 1 شماره

 2پرو ورژن  4فانتوم  پرو 2مویک  زوم 2مویک  2مویک ایر  مویک مینی موارد مقایسه ای

 تصویر

      )کوچک به بزرگ(
 Mavic mini Mavic Air 2 Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Phantom 4 Pro V2 نام انگلیسی

 درجه سانتیگراد 40تا  0 درجه سانتیگراد+  40تا  -10 درجه سانتیگراد+  40تا  -10 درجه سانتیگراد+  40تا  -10 درجه سانتیگراد 40تا  0 پروازی دمای محیط

 GPS/GLONASS GPS/GLONASS GPS/GLONASS GPS/GLONASS GPS/GLONASS سیستم های ماهواره ای

 سنسور 4 سنسور 5 سنسور 5 دو سنسور * ندارد انع سنجوسنسورهای م

 جلو، عقب، راست، چپ جلو، عقب، راست، چپ، باال جلو، عقب، راست، چپ، باال جلو و عقب ندارد جهات سنسور موانع سنج

دارای سنسور شناسایی کننده موانع زوم از همه جهات  2پرو و مویک  2بیشترین سنسورهای تشخیص موانع را دارد. مویک  2* مویک مینی فاقد سنسور موانع سنج است. مدل مویک 

 زوم، بروزترین فناوری های تشخیص موانع به کار گرفته شده است. 2پرو و مویک  2و مویک  2و در نتیجه ایستادن و متوقف شدن ربات پرنده در آن جهات است. در مویک ایر 

 دارد دارد دارد دارد دارد ینز زیرسا سنسور پایدار

 ندارد دارد دارد دارد ندارد ال ای دی روشنایی زیر

 سایز سنسور دوربین

 )اینچ(

اینچ 3/2تقسیم بر  1  

 کوچکتر از نیم اینچ

 اینچ 2تقسیم بر  1 

 نیم اینچ

 اینچ 3/2تقسیم بر  1

 کوچکتر از نیم اینچ
 اینچ 1 اینچ 1

مگاپیکسل 12 رزولوشن عکس برداری مگاپیکسل * 48و  12   مگاپیکسل 20 مگاپیکسل 20 مگاپیکسل 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

این عدد نصف شده و نیم اینچ است. در دو محصول دیگر  2اینچ و بزرگتر از سنسور دوربین دیگر محصوالت است. در مویک ایر  1پرو  2و مویک  2پرو ورژن  4سایز سنسور در فانتوم 

سنسور دوربین بزرگتر باشد، دامنه پویایی بهتر، فوکوس و شارپ نمودن سوژه راحت تر و در نتیجه زوم این عدد کوچکتر از نیم اینچ است. هر چقدر سایز  2به نام مویک مینی و مویک 

 کیفیت عکس باالتر است و همچنین نویز تصویر در محیط های تاریک کمتر است

اما این گونه ارزیابی لزوماً درست  (بهتر خواهد بودیفیت تصویر کهر چقدر عدد مگاپیکسل بیشتر باشد )باشد: است این عبارت می شکل نادرست مصطلح شده به یکی از مواردی که

 ها نشانه بهتر بودن دوربین نخواهد بود. باشد و لزوماً افزایش تعداد پیکسلها تنها یکی از عوامل متعدد تأثیرگذار در کیفیت تصویر مینبوده و تعداد پیکسل

 مگاپیکسلی قرار داده شده است. 48که در گوشی های همراه نیز وجود دارد یک حالت عکاسی  Quad Bayerبه کمک فناوری چهارگانه پیکسل ها  2ر مویک ایر * د

 84° 77°در حدود  °48 (48 mm) (mm 24) 83°  °84 °83 )درجه(زاویه دید دوربین 

میلیمتر 24 فاصله کانونی لنز دوربین میلیمتر 24   میلیمتر 24میلیمتر /  8/8 میلیمتر 28 میلیمتر 24-48 

8/2اف  (ثابت) اپرچر )دیافراگم( 8/2اف ( ثابت)   ثابت 
میلیمتر 24در  8/2اف   

میلیمتر 48در  8/3اف   
 11تا اف  8/2اف ( متغیر) 11تا اف  8/2اف ( متغیر)

 ندارد ندارد زوم اپتیکال ایکس 2 ندارد ندارد قابلیت زوم دوربین

متر تا بی نهایت( 1)دارد  ندارد  قابلیت فوکوس دستی  متر تا بی نهایت( 1)دارد  متر تا بی نهایت(نیم )دارد  متر تا بی نهایت( 1)دارد  

 الکترونیکی / مکانیکی الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی الکترونیکی نوع شاتر دوربین
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 NAuav.irشرکت نگاه آسمان  –)سایز کوچک(  بروزترین پهپادهای تصویربردارمقایسه 

 5 4 3 2 1 شماره

 2پرو ورژن  4فانتوم  پرو 2مویک  زوم 2مویک  2مویک ایر  مویک مینی موارد مقایسه ای

 تصویر

      بزرگ()کوچک به 
 Mavic mini Mavic Air 2 Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Phantom 4 Pro V2 نام انگلیسی

 محدوده ایزو ویدیو
 خودکار 3200تا  100

 دستی 3200تا  100
 6400تا  100 3200تا  100 6400تا  100

 خودکار 3200تا  100

 دستی 6400تا  100

 دوده ایزو عکسمح
 خودکار 1600تا  100

 دستی 3200تا  100

 مگاپیکسل 12در عکس 

 خودکار 1600تا  100

 دستی 3200تا  100

 خودکار 3200تا  100

 دستی 12800تا  100

 خودکار 3200تا  100

 دستی 12800تا  100

 خودکار 3200تا  100

 دستی 6400تا  100

 مگاپیکسلی 48در عکس 

خودکار 1600تا  100  

 دستی 3200تا  100

ثانیه 8000تقسیم بر  1تا  8 ثانیه 8000تقسیم بر  1تا  4 سرعت شاتر الکترونیکی  ثانیه 8000تقسیم بر  1تا  8 ثانیه 8000تقسیم بر  1تا  8 ثانیه 8000تقسیم بر  1تا  8 

 ثانیه 8000تقسیم بر  1تا  8 شاتر مکانیکی ندارد شاتر مکانیکی ندارد شاتر مکانیکی ندارد شاتر مکانیکی ندارد سرعت شاتر مکانیکی

 اندازه و رزولوشن عکس

 4:3نسبت 

مگاپیکسل 48در عکس   

 3000x4000ابعاد 

 پیکسل 

 3648x5472ابعاد 

 پیکسل

 3:2نسبت 

 3000x4000ابعاد 

 پیکسل 

 پیکسل 3648x5472ابعاد 

 4:3نسبت 

 6000x8000ابعاد  16:9نسبت 

 پیکسل

 پیکسل 3648x4864ابعاد 

 16:9نسبت 

 پیکسل 3078x5472ابعاد  2250x4000ابعاد 

 است از بروزترین فناوری ها و حاالت عکس برداری هوشمند بهره می برد. Djiبا توجه به اینکه جدیدترین محصول شرکت  2مویک ایر 

 حاالت عکاسی

 تک شات

مگاپیکسل 48و  12 تک شات  

 تک شات
 تک شات تک شات

(ای )ثانیه عکاسی با فاصله  

2/3/5/7/10/15/20/30/06  

فریم 3/5/7 پشت سرهم  

مگاپیکسل 12در عکس   

 عکاسی با تکنیک براکتینگ

 عکاسی با تکنیک براکتینگ خودکار با بهترین نوردهی

 عکسبرداری هوشمند خودکار با بهترین نوردهی

 عکاسی با تکنیک براکتینگ

 خودکار با بهترین نوردهی

 عکاسی با تکنیک براکتینگ

 خودکار با بهترین نوردهی
 تشخیص صحنه

Hyperlight 

 فریم 3/5/7پشت سرهم 

 HDRعکس  

 عمودی با سایز HDRپاناروما 

3328x8000 پیکسل 
 فریم 3/5پشت سرهم 

 3/5/7/10/14سرهم پشت 

 پاناروما واید با سایز فریم

6144x8000 پیکسل 

(ای )ثانیه عکاسی با فاصله  

2/3/5/7/10/15/20/30/60 
 

(ای )ثانیه عکاسی با فاصله  

2/3/5/7/10/15/20/30/60 

 JPEGبا فرمت 

5/7/10/15/20/30/60 

 RAWبا فرمت 

 درجه با سایز 180پاناروما 

3500x8192 پیکسل 

(ای )ثانیه عکاسی با فاصله  

2/3/5/7/10/15/20/30/60 

 JPEGبا فرمت 

5/7/10/15/20/30/60 

 RAWبا فرمت 

(ای )ثانیه عکاسی با فاصله  

2/3/5/7/10/15/20/30/60 

 
 پاناروما کروی با سایز

4092x8192 پیکسل 



 

 

 

 

 NAuav.irشرکت نگاه آسمان  –)سایز کوچک(  بروزترین پهپادهای تصویربردارمقایسه 

 5 4 3 2 1 شماره

 2پرو ورژن  4فانتوم  پرو 2مویک  زوم 2مویک  2ایر مویک  مویک مینی موارد مقایسه ای

 تصویر

      )کوچک به بزرگ(
 Mavic mini Mavic Air 2 Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Phantom 4 Pro V2 نام انگلیسی

 کیفیت و رزولوشن ویدیو

2.7K 
2720x1530 
25/30 fps 

4K Ultra HD 

3840x2160 
24/25/30/48/50/60 fps 

4K 

3840×2160 

24/25/30p 

4K 

3840×2160 

24/25/30p 

H.265 

C4K 

4096×2160 

24/25/30p @100Mbps 

2.7K 

2688x1512 
24/25/30/48/50/60 fps 

4K 

3840×2160 

24/25/30p @100Mbps 
2.7K 

2720×1530 

24/25/30p @65Mbps 

48/50/60p @80Mbps 

Full HD 

1920x1080 
24/25/30/48/50/60/120/240 fps 2.7K 

2688×1512 

24/25/30/48/50/60p 

2.7K 

2688×1512 

24/25/30/48/50/60p 

Full HD 

1920×1080 

24/25/30p @50Mbps 

48/50/60p @65Mbps 

120p @100Mbps 
HD 

072×1280 

24/25/30p @25Mbps 

48/50/60p @35Mbps 

120p @60Mbps 

Full HD  
1920x1080 

25/30/50/60 fps 

4K Ultra HD HDR 

3840x2160 
24/25/30 fps 

H.264 

C4K 

4096×2160 
24/25/30/48/50/60p @100Mbps 

2.7K HDR 

2688x1512 
24/25/30 fps 

Full HD 

1920×1080 

24/25/30/48/50/60/120p 

Full HD 

1920×1080 

24/25/30/48/50/60/120p 

4K 

3840×2160 
24/25/30/48/50/60p @100Mbps 

2.7K 

2720×1530 

24/25/30p @80Mbps 

48/50/60p @100Mbps 

Full HD HDR 

1920x1080 
24/25/30 fps 

Full HD 

1920×1080 

24/25/30p @60Mbps 

48/50/60 @80Mbps 

120p @100Mbps 
HD 

072×1280 

24/25/30p @30Mbps 

48/50/60p @45Mbps 

120p @80Mbps 



 

 

 

 شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان -تهیه و تنظیم: محمد چیتگرها 

 Instagram.com/iranHelicamاینستاگرام:  - NAuav.irوب سایت: 

 99تیرماه  29آخرین ویرایش: 

 

 NAuav.irشرکت نگاه آسمان  –)سایز کوچک(  بروزترین پهپادهای تصویربردارمقایسه 

 5 4 3 2 1 شماره

 2پرو ورژن  4فانتوم  پرو 2مویک  زوم 2مویک  2مویک ایر  مویک مینی موارد مقایسه ای

 تصویر

      )کوچک به بزرگ(
 Mavic mini Mavic Air 2 Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Phantom 4 Pro V2 نام انگلیسی

 Mbps 120 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 40 حداکثر بیت ریت ویدیو

  MP4 فرمت ویدیو
H.264/MPEG-4 AVC 

MP4/MOV  

H.264/MPEG-4 AVC 
H.265/HEVC 

MP4 / MOV 
MPEG-4 AVC/H.264 

HEVC/H.265 

MP4 / MOV 
MPEG-4 AVC/H.264 

HEVC/H.265 

MP4/MOV 
 AVC/H.264 
HEVC/H.265 

 JPEG JPEG/DNG (RAW) JPEG/DNG (RAW) JPEG/DNG (RAW) فرمت عکس
JPEG, DNG (RAW) 

JPEG + DNG 
 ندارد گیگابایت 8 گیگابایت 8 گیگابایت 8 ندارد حافظه داخلی

 قابلیت اتصال حافظه خارجی
 میکرو اس دی

 گیگابایت 256

 میکرو اس دی

 گیگابایت 256

 اس دی میکرو

 گیگابایت 128

 میکرو اس دی

 گیگابایت 128

 میکرو اس دی 

 گیگابایت 128

 FAT32（≤32 GB） پشتیبانی از فایل های سیستمی

exFAT（>32 GB） FAT32 and exFAT FAT32（≤32 GB） 

exFAT（>32 GB） 
FAT32（≤32 GB） 

exFAT（>32 GB） 
FAT32（≤32 GB） 

exFAT（>32 GB） 
 

آن را در مشخصات هر ربات پرنده درج  Djiکه شرکت هر ربات پرنده، برد پروازی مختلف است. در ادامه برای  ه انتقال تصویر در آنهاو همچنین فاصل ربات های پرندهبرد پروازی 
مستقیم بر روی کاهش برد پروازی دارند.  نموده است لیست شده است. برد پروازی رابطه مستقیمی با فضا و محیط پروازی شما دارد. موانع، نویز و تداخل کننده های محیطی تاثیری

متر عنوان شده، این عدد بدین معنی نیست که این برد قطعی است و کاربر میتواند این  2500یا  4000مویک مینی عدد  توضیحات این قسمت بدان معنی است که وقتی برای مثال برد
و یا ... معرف استانداردهای حاکم  FCCیا  CEکم تر از اعداد درج شده است. )به دالیل باال( استانداردها رادیویی برای مثال  برد پروازی را تجربه کند. معموال برد و فاصله پروازی بسیار
  در ایران مقایسه شود. CEحاکم است و بردهای پروازی حدودی باید با توجه به استاندارد  CEبر مناطق و کشورهاست. معموال در کشور ایران استاندارد 

 پروازی ربات های پرندهو فاصله مقایسه برد 

 فاصله )برد( پروازی

 و فاصله )برد( انتقال تصویر

 FCCاستاندارد  MR1SS5مدل 

 کیلومتر 10

 FCCاستاندارد 

 کیلومتر 10

 FCCاستاندارد 

 کیلومتر 10
 

 GHz 4/2در فرکانس 

FCC 7 کیلومتر 

CE 4 کیلومتر 

SRRC 4 کیلومتر 

 GHz 8/5تک فرکانسه 

 در استاندارد رادیویی

FCC 4000 استاندارد  مترCE 

 کیلومتر 6

 CEاستاندارد 

 کیلومتر 6

 CEاستاندارد 

 در استاندارد رادیویی کیلومتر 6

SRRC 2500 متر 

 SRRCاستاندارد  MR1SD25مدل 

 کیلومتر 6

 SRRCاستاندارد 

کیلومتر 6  

 SRRCاستاندارد 

کیلومتر 6  

 GHz 8/5در فرکانس 

FCC 7 کیلومتر 

CE 2 کیلومتر 

SRRC 5 کیلومتر 

 GHz 4/2و  8/5دو فرکانسه 

 GHz 4/2در فرکانس 

  MIC/CEدر استاندارد 

 MICاستاندارد  متر 2000

 کیلومتر 6

 MICاستاندارد 

کیلومتر 6  

 MICاستاندارد 

کیلومتر 6  GHz 8/5در فرکانس  

 CEدر استاندارد 

 متر 500

 سیستم ریموت کنترل 

 و انتقال تصویر
Enhanced Wi-Fi OcuSync 2.0 OcuSync 2.0 OcuSync 2.0 OcuSync 2.0 



 

 

 

 شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان -چیتگرها تهیه و تنظیم: محمد 

 Instagram.com/iranHelicamاینستاگرام:  - NAuav.irوب سایت: 

  99تیرماه  29آخرین ویرایش: 

 NAuav.irشرکت نگاه آسمان  –)سایز کوچک(  بروزترین پهپادهای تصویربردارمقایسه 

 5 4 3 2 1 شماره

 2پرو ورژن  4فانتوم  پرو 2مویک  زوم 2مویک  2مویک ایر  مویک مینی موارد مقایسه ای

 تصویر

      )کوچک به بزرگ(
 Mavic mini Mavic Air 2 Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Phantom 4 Pro V2 نام انگلیسی

 میلی آمپر ساعت 5870 میلی آمپر ساعت 3850 میلی آمپر ساعت 3850 میلی آمپر ساعت 3800 میلی آمپر ساعت 2600 ظرفیت باطری پرنده

 گرم 468 گرم 297 گرم 297 گرم 198 گرم 100 وزن باطری پرنده

 وات 160 وات 80 وات 80 وات 38 وات 24 قدرت شارژ باطری

 App Dji Fly Dji Fly Dji Go 4 Dji Go 4 Dji Go 4نرم افزار 

 QuickShot حاالت پروازی هوشمند

Dronie 
Rocket 

Circle 

Helix 

 Return to Home 
 

QuickShot 
Dronie 
Rocket 

Circle 

Helix 

Boomrang 

Asteroid 

 

Hyperlaps 8K 

FocusTrack 

 Active Track 3.0 

Spotlight 2.0 
 Point of Interest 3.0 

 Return to Home 

QuickShot 
Dronie 
Rocket 

Circle 

Helix 

Boomrang 

Asteroid 

 

Hyperlaps  

 Active Track 2.0 

Point of Interest 2.0 

Waypoint 2.0 

DollyZoom 

Cinematic mode 

 Return to Home 

QuickShot 
Dronie 
Rocket 

Circle 

Helix 

Boomrang 

Asteroid 

 

Hyperlaps  

 Active Track 2.0 

Point of Interest 2.0 

Waypoint 2.0 

Cinematic mode 

 Return to Home 

Point of Interest 

 Active Track 

 Waypoint 

 Gesture Mode 
 TabFly 

 Draw Mode 
 Terrain follow 

 Follow me mode 
 Home lock 
 Course lock 

Return to Home 

 

 

 مویک مینی

 حاالت تعقیب سوژه 

 را ندارد Active Trackیا 

 

 

 
 راهنمای حاالت پروازی هوشمند

QuickShot  حرکات آماده خودکار پروازی شامل: از مجموعه ای Dronie ،دورشدن و نزدیک شدن عمودی از سوژه Rocket ،دورشدن و نزدیک شدن مورب از سوژه Circle چرخش

دورشدن یا نزدیک شدن به سوژه و در نتیجه ساختن پانارومای Asteroid حرکت بیضی شکل به دور سوژه، Boomrang چرخش و همزمان افزایش ارتفاع از سوژه،  Helixدور سوژه، 

نسخه یک آن  2پرو ورژن  4در فانتوم  و 2زوم نسخه  2پرو و مویک  2نسخه سه آن و در مویک  2حالت تعقیب سوژه است. که در مویک ایر  Active Trackدرجه است.  360کروی 

 نیز وجود دارد. 2است. این مدل در مویک  8Kدارای حالت هایپرلپس با رزولوشن  2همان تصاویری است که گذر زمان را به نمایش در می آورد. مویک ایر  Hyperlapsد. وجود دار

 Point of Interest ،چرخش به دوره سوژه انتخابی به صورت خودکار Spotlight  ،قفل بر روی سوژه با حرکت دادن دلخواه اهرم ها و استیک ها Waypoint  نقطه گذاری بر روی

مشخص کردن یک سوژه با انگشت  TapFlyبرگشت به خانه به صورت خودکار، Return to Home بزرگنمایی پس زمینه،   DollyZoomنقشه و پرواز خودکار ربات پرنده به آن نقاط، 

کشیدن مسیر پروازی با انگشت بر روی صفحه نمایش و حرکت کردن ربات پرنده بر روی آن مسیر،  Draw Modeگر و حرکت رو به جلو و رو به عقب از آن سوژه، بر روی نمایش

Gesture Mode  میگیرد در نتیجه به ترتیب ربات پرنده بر روی سوژه انسانی در مقابل دوربین دستان خود را باال گرفته و یا دستان خود را به عالمت گرفتن عکس در مقابل دوربین

این  در  Terrain follow، حرکت نرم ربات پرنده بدون ایست ناگهانی در هنگام رها کردن استیک و اهرم ها Cinematic modeسوژه قفل کرده و یک فریم عکس از سوژه می گیرد. 

 وجود داشته و هم اینک در مدل های جدیدتر حدف شده است. 2پرو ورژن  4این مد فقط در فانتوم  حالت با افزایش ارتفاع سطح زیرین پروازی، ارتفاع پرواز ربات پرنده هم افزایش می یابد.

Follow me mode ی خود را به حالت در این حالت ربات پرنده ریموت کنترل خود را دنبال می کند. این حالت جاActiveTrack  .داده استHome lock  در این حالت ربات پرنده به دور

و  در این حالت دیگر راستای پروازی ربات پرنده در هنگام پرواز اهمیتی ندارد Course lockداده است.   Point of Interestنقطه خانه یا هوم به صورت خودکار می چرخد. این مد جای خود را به حالت 

 2پرو ورژن  4ده داشته باشد. این مد فقط در فانتوم نیازی نیست هدایت کننده همیشه خود را در پشت پرنده قرار دهد تا اهرم های جلو، عقب، چپ و راست عملکرد صحیحی نصب به عملکرد ربات پرن

 وجود داشته و هم اینک در مدل های جدیدتر حذف شده است.


