
 

  Εβδομαδιαίο 
Ενημερωτικό       

Δελτίο ewsletter 

Για αυτό το 
ενημερωτικό 
δελτίο  

Για εσάς που έχετε 

εγγραφεί στο εβδομαδιαίο 

μας ενημερωτικό δελτίο, 

αυτό το μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προβάλλει 

τις υποεκτιμημένες και 

συναρπαστικές ιστορίες 

κάθε εβδομάδα που 

μπορεί να χάσατε, μαζί με 

μια στοχαστική (και 

σύντομη!) άποψη για το 

γιατί έχουν σημασία. Κάθε 

Κυριακή, θα λαμβάνετε ένα 

επιμελημένο μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που 

περιλαμβάνει 5-6 νέες 

ιστορίες επιλεγμένες από 

εκατοντάδες πηγές που 

σας κάνουν να σκέφτεστε 

και σας ενθαρρύνουν να 

είστε πιο ανοιχτόμυαλοι. 

Θα προσπαθήσουμε να 

εστιάσουμε στα ΣμηΕΑ 

αλλά θα συμπεριλάβουμε 

και άλλα νέα τεχνολογίας. 

 

Δεν έχει να κάνει με εμάς. Όλα έχουν να κάνουν με σένα. 

 Ξεκινήσαμε την NextWave Academy για να σας 

βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε τα drones για να 

ωθήσετε την επιχείρησή σας, τον οργανισμό σας ή 

το χόμπι προς τα εμπρός. Στόχος μας είναι να 

βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. 

Οι μαθητές μας κυμαίνονται από ερασιτέχνες 

χειριστές drone, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 

μέχρι οργανισμούς δημόσιας ασφάλειας, όπως η 

αστυνομία και τα πυροσβεστικό σώμα. Όταν 

βλέπουμε τους μαθητές μας να πετυχαίνουν, 

ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει την αποστολή μας. 

Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να 

πετάξουν με ασφάλεια μόνο αν χρησιμοποιηθούν 

υπεύθυνα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

μπορούν να σώσουν ζωές, να μειώσουν το κόστος 

και να αυξήσουν την αποδοτικότητα, αλλά μόνο 

όταν πετούν υπεύθυνα. Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι 

ασχολούνται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 

πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να 

προωθήσουν την ασφάλεια. Δημιουργούμε 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προωθεί την 

ύπαρξη μιας ασφαλούς νοοτροπίας πιλότων πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά τις πτήσεις σας. 

 

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι 

υποψήφιοι πιλότοι θα αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και την ανάλογη πρακτική 

εμπειρία σε όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

να επιλέξουν. 

Στη NextWave Academy το πάθος μας είναι τα 

drones, η σωστή και ασφαλή χρήση τους καθώς 

και η εκπαίδευση τους. Χρησιμοποιώντας την 

ασύγκριτη τεχνολογία elearing και τη μέθοδο 

διδασκαλίας δια ζώσης, θέλαμε να 

δημιουργήσουμε μια διασκεδαστικό, 

συναρπαστικό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 

λάβετε όσο περισσότερα μπορείτε από τα drones 

σας. Με ένα ισχυρό υπόβαθρο αεροπορίας, 

έχουμε πλοηγηθεί στα ρυθμιστικά ύδατα της ΥΠΑ 

και θέλουμε να βοηθήσουμε και εσάς να κάνετε το 

ίδιο. Ας είμαστε όλοι πιο έξυπνοι και ασφαλείς 

μαζί σχετικά με τα ΣμηΕΑ. 

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά. 

Η ομάδα της NextWave Academy 
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Η αίθουσα διδασκαλίας μας 

N ex t Wav e  Ac ad emy  
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Η Ιαπωνία ανησυχεί για την τεχνολογία των πληροφοριών, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και την πνευματική ιδιοκτησία, ανέφερε το Reuters. Η Ιαπωνία επί του παρόντος χρησιμοποιεί 
drones κινεζικής κατασκευής σε διάφορες κυβερνητικές οντότητες, αλλά δεν είναι σαφές εάν θα 
αντικαταστήσει αυτές τις μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση θα δώσει σημαντική ώθηση στους εγχώριους 
κατασκευαστές και προμηθευτές μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα επόμενα χρόνια. 

Η κινεζική εταιρεία DJI διοικεί το μερίδιό του λέοντος στην αγορά των μη επανδρωμένων εμπορικών 
αεροσκαφών και δεν αναμένεται να υποστεί μεγάλες απώλειες εσόδων λόγω της απόφασης της Ιαπωνίας. Η 
κυβέρνηση της Ιαπωνίας, η οποία λειτουργεί περίπου 1.000 drones σύμφωνα με την Ιαπωνική Ένωση 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης UAS, απέχει πολύ από το να είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της DJI και άλλες 
κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο θα συνεχίσουν να επενδύουν στα προϊόντα της. Η DJI έχει σχεδιάσει ειδικά 
μια "κρατική έκδοση" ορισμένων από τα drones της, τα οποία κατασκευάζονται ειδικά για να μπορούν να 
λειτουργούν με ασφάλεια. Τα μοντέλα δεν συνδέονται στο Internet, για παράδειγμα. 
Εάν η κυβέρνηση της Ιαπωνίας πάει στην αγορά για νέους προμηθευτές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πιθα
νότατα θα εστιάσει την προσοχή της στην ασφάλεια. 

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη για "διατήρηση της Ιαπωνίας ασφαλο
ύς" και όχι για ενίσχυση των κατασκευαστών αεροσκαφών της Ιαπωνίας. 

 

H Ελλάδα στον 
χάρτη των εξ 
αποστάσεως 
επιθεωρήσεων 
 

 
 
 
 
Ο ιταλικός νηογνώμονας RINA 
έδωσε πιστοποίηση στην 
ελληνική εταιρεία παροχής 
drones για επιθεωρήσεις, 
NextWave Hellas, σύμφωνα 
με την οποία εγκρίνει τις νέες 
πρακτικές επιθεώρησης της 
εταιρείας. 
 
Πρόκειται για την πρώτη 
τέτοιου είδους πιστοποίηση 
στην Ελλάδα, τη στιγμή που η 
παγκόσμια ναυτιλία αναζητά 
ταχύτερες και καινοτόμες 
λύσεις στον τομέα των 
επιθεωρήσεων λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού. Η 
εν λόγω πιστοποίηση βάζει 
και την Ελλάδα στον χάρτη 
των εξ αποστάσεως 
επιθεωρήσεων, που φαίνεται 
πως έχουν πολύ μεγαλύτερη 
απήχηση απ’ ό,τι ήταν 
αναμενόμενο.. 
 
 
Ο διευθυντής του Τμήματος 
Marine Southern Europe & 
Africa Area Operations του 
RINA, Κώστας 
Παπαλεξόπουλος, δήλωσε: 
«Εν μέσω πρωτόγνωρων 
συνθηκών, η βιομηχανία μάς 
καλεί να παράσχουμε τις 
υπηρεσίες μας από απόσταση 
και είμαι περήφανος που 
παρέχουμε την πρώτη 
πιστοποίηση για Τεχνικές 
Επιθεωρήσεων εξ 
Αποστάσεως (RIT) στην 
Ελλάδα. Με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και ειδικών 
εξοπλισμών, οι επιθεωρήσεις 
θα πραγματοποιούνται με 
μεγαλύτερη ασφάλεια, 
παρέχοντας παράλληλα στους 
πελάτες μας πιο οικονομικές 
λύσεις».  

Απαγόρευση 
χρήσης drone: Η 
Ιαπωνία θα 
αναστείλει την 
προμήθεια 
κινεζικών UAV 

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας 
θα σταματήσει να αγοράζει εμπορικά drones από κινεζικές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της DJI, λόγω “ανησυχιών για την ασφάλεια”. 

Drone l ight show αυτο το 
Σαββατο στο Bingemans, 

 
Τα drone θα ανάψουν τον ουρανό πάνω από το 
Bingemans το Σάββατο, στο πλαίσιο μιας μοναδικής 
εμπειρίας ψυχαγωγίας στο πάρκο ψυχαγωγίας του 
Κίτσενερ.Περισσότερα από 100 drone θα πετάξουν 
πάνω από το Grand για να παρέχουν ένα 
συγχρονισμένο φωτεινό σόου στο χώρο της 
εκδήλωσης. “Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα 
προσθέσουμε μια ακόμα εμπειρία ψυχαγωγίας στο 
χώρο εκδηλώσεων On The Grand”, ανέφερε ο Μαρκ 
Μπίνγκμαν σε δελτίο τύπου. Τα σόου του Drone Light 
εξακολουθούν να είναι μια πολύ νέα εμπειρία για 
τους περισσότερους ανθρώπους και δεν μπορούμε 
να περιμένουμε να δείξουμε στην περιοχή μας πόσο 
θεαματικές μπορούν να είναι. Με τη λήξη της 
κινηματογραφικής περιόδου που διανύουμε, είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε μια ακόμα 
ασφαλή εμπειρία ψυχαγωγίας στην κοινότητά μας”. 

Η North Star Drone Show, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω 
από την παράσταση, λέει ότι προσφέρουν μια αλλαγή 
από τις παραδοσιακές εκθέσεις φωτός, καθώς είναι 
απαλλαγμένες από την ατμοσφαιρική ρύπανση, το 
θόρυβο και τη ρύπανση του νερού και επίσης μειώνουν 
τον κίνδυνο κινδύνου πυρκαγιάς.“Η εστίασή μας είναι να 
παρέχουμε εκπομπές που παίρνουν ανάσα και τα οποία 
θέτουν ένα νέο μπαρ στην οπτική ψυχαγωγία”, είπε ο 
Τζεφ Κλάρμο, Βόρειος Σταρ Ντρόουν Σόου. 
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 DJI Mini 2: το νέο drone με υποστήριξη 
4K σε δυνατή προσφορά! 
Η DJI ανακοινώνει νέα προϊόντα διαρκώς και πρόσφατα η εταιρεία παρουσίασε μια άλλη συσκευή – το DJI Mini 2. 
Όπως υποδηλώνει το όνομα, το προϊόν διαδέχεται το Mavic Mini – το μικρότερο drone της εταιρείας, αλλά η 
εταιρεία φαίνεται να έχουν αφαιρέσει την επωνυμία Mavic. 
Όντας ένα προϊόν δεύτερης γενιάς, το νέο DJI Mavic Mini 2 κυκλοφόρησε με μερικές νέες και βελτιωμένες 
δυνατότητες. Υποστηρίζει τώρα λήψη βίντεο 4K στα 30fps, μια αναβάθμιση σε σύγκριση με τον προκάτοχό του 
που υποστήριζε εγγραφή 2.7K. 

Η εταιρεία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο αισθητήρα κάμερας 1 / 2.3 ιντσών 12MP που είχε και το αρχικό 
μοντέλο. Η νέα αυτή έκδοση προσφέρει επίσης υποστήριξη για ζουμ 4Χ, όπου το ζουμ 2Χ είναι χωρίς απώλειες. 
Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν λήψη σε μορφή RAW. Η DJI αντικατέστησε επίσης τη λειτουργία 
“enhanced Wi-Fi” με το δικό της OcuSync 2.0 για μετάδοση ή ροή βίντεο. Με αυτό τον τρόπο, η μέγιστη εμβέλεια 
διπλασιάστηκε από 4km σε 10km. Στο τμήμα λογισμικού, μαζί με το QuickShot, υποστηρίζει πλέον λειτουργίες 
όπως QuickTransfer, Enhanced Photo και Trimmed Download. 

Όσον αφορά τον χρόνο πτήσης, η εταιρεία αναφέρει ότι μπορεί να πετάξει για περίπου 31 λεπτά με μία μόνο 
φόρτιση, σχεδόν το ίδιο με το αρχικό μοντέλο, με τελική ταχύτητα 35.8 μίλια / ώρα. Ζυγίζει 249 γραμμάρια, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα χρειαστεί να πάρουν άδεια από την FAA. 

 Geneinno’s T1 underwater drone 
Σε σύγκριση με τα πραγματικά ROV (απομακρυσμένα οχήματα), τα 
λιγότερο ακριβά υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη τείνουν να 
απευθύνονται κυρίως στους οικολόγους. Το drone Geninno T1 Pro, 
ωστόσο, έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί ορισμένες εργασίες 
υποθαλάσσιας κλίμακας.Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο T1 Pro 
είναι ο διάδοχος του υφιστάμενου υποβρυχίου T1 του Geninno, 
παλαιότερα γνωστού ως Τιτάνας. Όπως αυτό το μοντέλο, είναι 
εξοπλισμένο με έξι προωθητήρες τέσσερις κατακόρυφους, δύο 
οριζόντιους μαζί με μια κάμερα 4K/30fps και δύο προβολείς LED που 
ανάβουν συνολικά 3.000 lumen. Ενώ η βάση T1 περιορίζεται σε μέγιστο 
βάθος κατάδυσης 150 m (492 ft), το Pro κατεβαίνει στα 175 m (574 ft). 
Έχει μέγιστη ταχύτητα προώθησης 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (6,8 ft/s) 
και μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να λειτουργεί για τέσσερις ώρες 
με μία 3ωρη φόρτιση της μπαταρίας 9.000-mAh/97,2-Wh. 

Μπορεί να διαρκέσει οκτώ ώρες εάν τοποθετηθεί μια προαιρετική δεύτερη μπαταρία. Αυτή η μονάδα μπαταρίας περιλαμβάνει 
έξι επιπλέον λυχνίες LED μπροστά, κατασκευάζοντας τη συνολική πιθανή έξοδο φωτός στα 9.000 lumen. 
Μερικά από τα άλλα προαιρετικά εξαρτήματα – τα οποία είναι συνδεδεμένα σε μια τροφοδοτούμενη θύρα επέκτασης στο 
κάτω μέρος του drone – περιλαμβάνουν έναν νέο και βελτιωμένο βραχίονα λαβής. Μονάδα ηχητικού συντονισμού 360 μοιρών 
πλευρικό προωθητήρα για την πλευρική κίνηση της κάμερας με μέτωπο προς τα κάτω με δύο λυχνίες LED· αισθητήρας 
ποιότητας νερού που μετρά το pH, το διαλυμένο οξυγόνο, το άζωτο αμμωνίας και την αγωγιμότητα του νερού Και ένα λέιζερ 
που μετρά το μέγεθος των υποβρυχίων αντικειμένων προβάλλοντας δύο ακτίνες λέιζερ ακριβώς σε αυτά. 

 

Η εταιρεία drone Skydio προσέλαβε τρία 
στελέχη σε προϊόντα και μηχανικά μετά 

τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης της 
σειράς C των 100 εκατομμυρίων 

δολαρίων ως μέρος της στρατηγικής της 
εταιρείας να επεκταθεί πέρα από τις 

καταναλωτικές εφαρμογές και στις 
αγορές της επιχείρησης και του δημόσιου 
τομέα. Στις προσλήψεις περιλαμβάνονται 

ο Roy Goldman, ο οποίος ήταν 
διευθυντής ανάπτυξης λογισμικού στην 

Tesla για πέντε χρόνια και πρόσφατα 
κατείχε παρόμοια ανώτερη θέση στην 

Carbon. Η εταιρεία προσέλαβε την 
Goldman για να διευθύνει τη διαχείριση 

προϊόντων της Skydio. Η εταιρεία 
προσέλαβε επίσης τον Ryan Reading, ο 

οποίος προηγουμένως εργαζόταν στη 
Samsara, όπου ήταν αντιπρόεδρος της 

μηχανικής και πιο πρόσφατα γενικός 
διευθυντής της ασφάλειας του στόλου, 

για να ηγηθεί τώρα της μηχανικής 
λογισμικού. Ο Μάικ Ρος, ο οποίος 

ηγήθηκε της ομάδας προϊόντων 
τηλεματικής στη Σαμσάρα, προσλήφθηκε 
ως ανώτερος διευθυντής της διαχείρισης 

προϊόντων. 
Η Skydio συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια 

δολάρια νωρίτερα αυτό το έτος για να 
χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση 

ανάπτυξης προϊόντων για την επιχείρηση, 
το δημόσιο τομέα και τις αμυντικές 

αγορές. Και τα δύο μοντέλα 
τηλεκατευθυνόμενων προς τους 

καταναλωτές χρησιμοποιούν τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης για να πετάξουν 

χωρίς ανθρώπινο χειριστή. Το αυτόνομο 
σύστημα είναι σε θέση να εντοπίζει 

αντικείμενα και ανθρώπους, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα πιθανές 

συγκρούσεις με αντικείμενα, 
συμπεριλαμβανομένων δέντρων, 

γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων 
εμποδίων.Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτό το 

καλοκαίρι μια νέα πλατφόρμα μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών X2 

σχεδιασμένη για εταιρική χρήση. Η Skydio 
είχε πει προηγουμένως ότι το drone X2, 
το οποίο περιλαμβάνει ενσωματωμένη 

κάμερα υπερζουμ 360 μοιρών, μια 
κάμερα θερμικής απεικόνισης ανάλυσης 
FLIR 320×256, διάρκεια ζωής μπαταρίας 

35 λεπτών χρόνου πτήσης και μέγιστη 
ακτίνα 6,2 μιλίων, θα αποσταλεί το 

τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

H drone startup Skydio περνει 
απο την Tesla και την Samsara 

βετεράνους υπαλλήλους για 
την ώθηση τις επιχείρησης 

Λαμβάνετε αυτό το mail επειδή έχετε συνενέσει γραπτώς. Μπορείτε να 
διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ 
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https://nextwavehellas.emlnk.com/lt.php?notrack=1&s=60ffbc101278fdd03244ed8e0eae3c04&i=1A3A1A6
mailto:info@nextwavehellas.com
https://nextwavehellas.emlnk.com/lt.php?notrack=1&s=60ffbc101278fdd03244ed8e0eae3c04&i=1A3A1A1
https://nextwavehellas.emlnk.com/lt.php?notrack=1&s=60ffbc101278fdd03244ed8e0eae3c04&i=1A3A1A2
https://nextwavehellas.emlnk.com/lt.php?notrack=1&s=60ffbc101278fdd03244ed8e0eae3c04&i=1A3A1A3
https://nextwavehellas.emlnk.com/lt.php?notrack=1&s=60ffbc101278fdd03244ed8e0eae3c04&i=1A3A1A5
http://www.nextwaveacademy.gr

