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PREDSTAVITEV

Prva specializirana trgovina z droni in opremo za snemanje iz zraka

OneDrone.SPOT Ljubljana

..V Ljubljani je te dni odprla vrata prva specializirana trgovina za brezpilotne letalnike, opremo za snemanje iz zraka in druge sodobne
tehnologije v regiji. V njej boste našli tako že sestavljene drone najbolj znanih blagovnih znamk (dji, 3DR, Yuneec, Parrot, ...) kot tudi
veliko delov in opreme za samogradnjo..
Kakorkoli jim že rečemo: droni, brezpilotni letalniki, multikopterji, UAS, UAS, SUAS ... dejstvo je,
da gre za eno najbolj vročih novih tehnologij v
zadnjih letih. In če gre verjeti napovedim, gre tudi za eno od tehnologij, ki bodo v prihodnosti
najbolj spremenile naš način življenja.
Tehnologija pravzaprav ni nova; vsi že desetletja
poslušamo o ameriških brezpilotnih letalih, ki
sejejo strah po svetovnih kriznih žariščih. Vendar
je bila še nekaj let nazaj zaradi visokih cen rezervirana bolj ali manj le za vojaško uporabo. Z
razmahom sodobnih igralnih konzol in pametnih telefonov pa so napredni senzorji (žiroskopi,
elektronski kompasi, pospeškometri, moduli
GPS in drugi) postali dostopni praktično vsem.
Priložnost so prvi zagrabili nadobudni modelarji, ki so v svojih garažah razdirali kontrolnike konzol Nintendo VII, prilagajali programsko opremo
in z njimi upravljali prve multikopterje. Prvi sistemi so bili še precej nerodni in namenjeni predvsem izkušenim krotilcem, v zadnjih dveh letih
pa so novonastala specializirana podjetja na trg
poslala vrsto naprednih sistemov, ki jih (z malo
vaje in veliko zdrave pameti) lahko varno upravlja malodane vsak.

Revolucija v fotografiji in videu
Na področju fotografije in videa so droni v zadnjih dveh letih omogočili pravo revolucijo. Posnetki iz zraka, ki so bili še nekaj let nazaj rezer-

virani za najdražje hollywoodske produkcije, so
zdaj dostopni praktično vsem. Že za dobrih
tisoč evrov je mogoče iz zraka snemati v
sodobni videotehnologiji 4K in posnetke brez
težav uporabiti za televizijsko (in celo kino)
produkcijo.

pri nadzoru in upravljanju prometa ter preiskovanju kaznivih dejanj; geodetom pomagali
pri izdelavi natančnih tridimenzionalnih posnetkov zemljinega površja v realnem času in
drugo. Skratka: droni postajajo naši vsakodnevni spremljevalci.

Druge možnosti uporabe

Droni tukaj in zdaj

V prihodnjih letih se napoveduje ogromen
razmah uporabe dronov na precej bolj specializiranih področjih. V kmetijstvu bodo nadzorovali posevke, odkrivali bolezni rastlin in upravljali namakalne sisteme; v logistiki prenašali pakete; pomagali policiji in varnostnim službam

Doslej so bili droni in deli zanje na voljo
večinoma le na spletu (www.onedrone.com),
odslej pa si lahko sisteme in opremo najboljših
blagovnih znamk (DJI, 3Drobotics, Yuneec, Parrot, Team Blacksheep, ImmersionRC, FatShark,
Sky Hero, Emax) v živo ogledate in jih preizkusite
tudi v trgovini in demo centru na Cesti Andreja
Bitenca 36 v Ljubljani. Vabljeni!
(P. R.)
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Cesta Andreja Bitenca 36
1210 Ljubljana Šentvid
www.onedrone.com
Delovni čas:
pon., sre., čet., pet.: 15.00–19.00,
sob.: 9.00–12.00
(v drugih terminih po predhodnem
dogovoru na tel. 041 688 150).
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