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  ؟ چیست گیمبال

 

 تصَیر در کِ هکاًیکی ّای کن استذی برخالف.   دارد هی ًگِ پایذار هختلف هحَر 3 در را دٍربیي کِ باضذ هی استابیلیسر یا کن استذی ًَػی گیوبال

 از استفادُ با سازد هی پایذار( یاٍ ٍ تیلت ، پي) هحَر 3 در را دٍربیي کِ باضذ هی براضلس هَتَر 4 یا 3 بِ هجْس دستگاُ ایي ضذ هی لرزش باػث ًیس

 ٍ فیلوبرداری تسریغ باػث بلکِ داضت ًخَاّذ تصاٍیرٍجَد رد لرزضی گًَِ ّیچ ٍ ضَد هی برابر چٌذیي تصَیربرداری کیفیت تٌْا ًِ دستگاُ ایي

 ای قطؼِ گیوبال بکطیذ تصَیر بِ زیبایی بِ را خَد حرکتی ّای پالى تواهی تَاًیذ هی هحذٍدیتی بذٍى دستگاُ ایي با.  ضذ خَاّذ ّا ّسیٌِ کاّص

 با دٍربیي قراردادى هَازی ّوچٌیي ٍ تصَیر در هَجَد ّای لرزش گرفتي گیوبال، ػولکرد. ضَد هی ًصب پرًذُ ربات یک زیر قسوت در کِ است

 بِ بچرخاًذ هختلف جْات بِ را دٍربیي کِ دّذ هی را قابلیت ایي خلباى بِ گیوبال ّوچٌیي. است پرًذُ ربات جْت تغییر ٌّگام در افق راستای

 ،، هاًذ هی باقی ضذُ تٌظین زاٍیِ در تصَیر ربات ضذى کج یا ٍ چرخص با ٍ ضَد هی حفط هطخصی زاٍیِ در در تصَیر( Gimbal) گیوبال ٍسیلِ

 سِ گیوبال در ٍلی دّذ زاٍیِ تغییر تَاًذ هی x ٍ y هحَر دٍ در دٍربیي هحَرُ دٍ گیوبال در ، هحَرُ سِ ٍ هحَرُ دٍ ، ّستٌذ ًَع دٍ ّا گیوبال

 . بچرخذ ًیس خَدش دٍر بِ تَاًذ هی دٍربیي هحَرُ

 

 هاًت ،Gimbal گیوبال ًام بِ ای قطؼِ ای، حرفِ َّایی تصَیربرداری برای پرًذُ ّای ربات سازی بْیٌِ در حیاتی ٍ هْن بسیار جاًبی قطؼات از یکی

 قطؼات ٍ کٌترلر براضلس، هَتَرّای آى، بِ دٍربیي اتصال جْت پالتفرم یک ضاهل گیوبال. است دٍربیي ًصب جایگاُ ٍاقغ در گیوبال. است دٍربیي

 ًْایت در ٍ افق راستای با دٍربیي خَدکار کردى هَازی هختلف، جْات بِ دٍربیي چرخص ٍاقغ در گیوبال کار.  است پرًذُ ربات بِ آى اتصال بِ هربَط

 ٍ گیوبال اتصال هحل خَد باالیی صفحِ در لرزضگیر دهپرّای دارای هؼوَال ّا گیوبال. است هَتَر ارتؼاضات ٍ فرین در هَجَد ّای لرزش گرفتي

 کار ّستٌذ،( استابیالیسر) َّضوٌذ کٌترلر دارای هؼوَال ّا گیوبال. ّستٌذ دٍربیي بِ هَتَرّا ارتؼاش ٍ لرزش اًتقال از هاًغ دهپرّا ایي. اًذ پرًذُ ربات

 جْت تغییر قصذ ضوا کِ ٌّگاهی در هثال برای. است پرًذُ ربات جْت تغییر ٌّگام در افق راستای با دٍربیي سطح کردى هَازی ٍاقغ در استابیالیسر

 بِ ّن دٍربیي باضیذ، بستِ خَد ربات بِ سادُ گیرُ یک با هستقیوا را خَد دٍربیي ضوا اگر ضَد، هی هتوایل سوت آى بِ ربات داریذ، را خَد ربات

 در باضذ، استابیالیسر سیستن دارای ٍ باضذ ضذُ ًصب گیوبال داخل در ضوا دٍربیي اگر اها. ضذ خَاّذ سوت آى بِ هتوایل ٍ کج ضوا پرًذُ ربات ّوراُ

 بذٍى ٍ ای حرفِ تصاٍیری تْیِ در قابلیت ایي ٍجَد ضَد هی افق راستای با هَازی خَدکار ٍ آًی صَرت بِ دٍربیي سطح ربات، جْت تغییر ٌّگام

 . اًذ هختلف ّای گیوبال دارای هختلف ّای دٍربیي. است حیاتی ٍ هْن بسیار لرزش

 تارٍت هحَرُ 2 دٍربیي براضلس گیوبال
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 DJI Zenmuse H4-3Dفاًتَم هخصَظ دٍربیي گیوبال

 

 Walkera G-2D هحَرُ دٍ ٍالکرا براضلس دٍربیي گیوبال

 

 است ضذُ ًصب فرین سیستن ریل رٍی بر آى، کیت در هَجَد جاًبی قطؼات با گیوبال ایي کٌیذ، هی هطاّذُ تصَیر در کِ طَر ّواى

 

 هاًت ایي. است فاًتَم زیر در ًصب برای هخصَظ صفحِ دارای هاًت ایي. است ضذُ ًصب فاًتَم پرًذُ ّای ربات زیر در گیوبال ّویي  تصَیر در

 .است آل ایذُ گیوبال یک فاًتَم ّای ربات برای

 

 


