
Paziņojums par Spark  
Dārgie DJI klienti, 

Esam priecīgi paziņot par mazāko dronu, ko esam uzbūvējuši DJI Spark. Spark  ir mini drons, kas sevī iekļauj 
visas DJI tehnaloģijas, ļaujot notvert katru momentu, kad jūtaties iedvesmoti. Ar inteliģentās lidošanas 
kontroles opcijām, mehānisku stabilizatoru un kameru ar neticamu attēla kvalitāti, Spark dod iespēju pārkāpt 
jūsu radošās robežas. 

Spark

Ātrā palaišana 
Ar FaceAware, Spark paceļas no jūsu plaukstas atpazīstot seju.1 Tas paceļas un levitē vienā vietā, dažu 

sekunžu laikā pēc ieslēgšanas.  

Viegla vadība 
Uzņemiet fantastiskus attēlus izmantojot tikai roku žestus, bez pults vai mobilās ierīces.1 

Ērta izveide 
Inteliģentās lidošanas rezīmi un intuitīvā kontrole palīdz izveidot kinematogrāfiskus video attēlus tikai ar dažiem 

pieskārieniem. 

Rediģē un dalies 

DJI GO 4 aplikācija sevī iekļauj automātiskās rediģēšanas paraugus un piedāvā arī lielu filtru izvēli. Veiciet ātru 

video rediģēšanu un tūlītēji dalieties ar video sociālajos tīklos. 



Galvenās funkcijas 

Inteliģentie lidošanas režīmi

QuickShot: Video tikai ar pieskārienu 
Ļaujiet Spark uzņemt profesionālus attēlus jūsu vietā. QuickShots sniedz iespēju uzņemt pārsteidzošus 
kadrus ar sinematogrāfisku kompozīciju. 

TapFly: Lidojiet ar pieskārienu 
TapFly  režīmā,  tikai iztēlojaties kadru un Spark notvers to jūsu vietā.  Pieskarieties jūsu mibilās ierīces 
ekrānam un Spark izmantojot vision tehnoloģiju dosies jūsu izvēlētajā virzienā vai arī tieši uz iezīmēto 
punktu, tai pašā laikā atpazīstos priekšā esošos šķēršļus.  Uzņemiet kadru pēc kadra izmantojot tikai pirksta 
galus.

Koordinācija  

Pieskarieties un lidojiet uz iezīmēto punktu 

saglabājot lidaparāta augstumu.

Virziens  

Turpiniet lidot virzienā ko iezīmējāt ar pieskārienu.

ActiveTrack: Turieties pie mērķa

Ar ActiveTrack, Spark automātiski atpazīst dažādus un dažādu izmēru objektus, atbilstoši tiem un 

ātrumam kādā tie kustās. Tas sekošanu padara daudz vieglāku un uzticamāku. 



Sekošana  

Sekojiet jūsu mērķim no priekšas, aizmugures vai 

pat lidojiet tam apkārt. 

Profils  

Sekojiet objektam no nemainīgas 

perspektīves.

Žesti: Jūsu momenti, notverti

Dziļā žestu atpazīšana ļauj uzņemt "dronies" jeb fotogrāfijas no drona, ar vieglu roku kustību. Ar PalmControl 

režīmu kontrolējiet Spark ar roku kustību. Ja ir vēlme, pulti un mobilo ierīci var atstāt mājās. 

Selfiji

Lai manevrētu ar Spark un uzņemtu foto 

attēlus paceliet rokas un mājiet vai ar pirkstu 

galiem izveidojiet rāmīti.

Plaukstas kontrole

Spark spēj sekot jūsu plaukstas kustībām kā 

arī pacelties no un nolaisties uz jūsu 

plaukstas. 



Augstas-veiktspējas 
kamera
Mehāniskā stabilizatora stabilizēšana: Shake-
Free Shots Spark 2-asu mehāniskais stabilizators 

un UltraSmooth tehnoloģija ievērojami samazina 

kratīšanos un rolling shutter efektu, padarot kadrus 

stabilus un detalizētus.

Spēcīga lēca: Notveriet pasauli kadrā

Visi Spark attēli ir viscaur asi un spilgti ar tikai nelielu 

attēla krāsu novirzi un nelieliem traucējumiem. Spark 

kamerai ir f/2,6 plata lenķa lēca ar 25mm ekvivalentu 

fokusa dziļumu.  Pieci elementi ir sagrupēti vienā 

grupā un ievietoti sakomresētā rāmī.

1/2.3’’ Sensors: Ierakstiet vairāk detaļu

Mazs un kompakts, Spark kamera ietver 1/2.3 collu CMOS sensoru, ļaujot uzņemt stabilus video ar 1080p 

un 12MP foto attēlus. Lieli pikseļi nozīmē, ka Spark ir ļoti jutīgs pret gaismu un ieraksta krāsas ar lielu 

precizitāti. 



Dažādi attēla uzņemšanas režīmi: Daudzpusīga fotogrāfija

Spark sevī ietver visus ierpiekšējos DJI dronu attēla uzņemšanas režīmus, kā arī papildināts ar diviem 

jauniem režīmiem Pano un ShallowFocus. 

Pano 

Spark uzņem horizontāles un vertikālas 
fotogrāfijas automātiski noregulējot stabilizatoru un 
un tā virzienu.

ShallowFocus 

Spark izmanto 3D vision  tehnaloģiju lai uzņemtu 
bildes ar izteiktu atēla dziļumu.

Lidojuma tehniskais 
raksturojums 

Spēcīgs dzinējspēks: Ātrums un precizitāte  
Ar tā aerodinamiku, vieglo un slideno dizainu  

Spark traucas caur gaisu ar minimālu vēja 

pretestību.  Stabilizators un kamera ir vienoti ar 

korpusi, ievērojami paaugstinot stabilitāti. 

Spēcīgs dzinējspēks nodrošina, stabilu lidošanu 

pat vējā līdz 50km/h (Sport Mode) režīmā. 

Advansētā lidošanas kontrole nodrošina 

izklaidējošu un intuitīvu lidošanu.

HD Wi-Fi Video pārraide: Lido tālāk, redzi vairāk 

Intuitīvā HD Wi-Fi tehnoloģija ļauj pārraidīt 720p attēlu 

reālajā laikā līdz pat 2km attālumam.



Levitējiet gaisā: Lidošanas laiks 

Arī ar visām Spark inteleģentajām 

tehnaloģijām, lidošanas laiks nav samazināts. 

Ar pilnu akumulatoru lidošanas laiks var 

sasniegt 16 minūtes, ļaujot uzņemt vairāk 

attēlu.

FPV lidojums: Ieniršana gaisā

Pārslēdzieties uz Sport Mode un atbrīvojiet Spark potenciālu. 

Sport Mode spārslēdz stabilizatoru uz FPV režīmu, lai kamera 

kustētos tā kā Jūs lidojat. Lai izbaudītu FPV lidojumu vēl vairāk 

un ieraudzītu pasauli citādāk, ieteikums lietot DJI Goggles.

Lidojuma drošība
Lidojuma pašvadība: Lielāka informētība 

Spark lidojuma pašvadības sistēma sevī iekļauj 

kameras vadību, vision pozicionēšanas sistēmu, 

3D jūtības sistēmu, dual-band GPS, augstas 

precizitātes inerciālos mērījumus un spēcīgiem 24 

skaitļošanas kodoliem.  Tas ļauj Spark precīzi 

levitēt gaisā jebkurā vietā ar VPS asistentēšanu 

līdz pat 30m augstumam un sajust šķēršļus līdz 

5m attālumam, kā arī droši nosēsties.



Return to Home: Lidojums bez uztraukuma

Tāpat kā visi nesen izlaistie DJI droni, Spark var 

atgriezties iestatītajā mājas punktā ar pietiekamu GPS 

signālu. Ja akumulatora līmenis ir zems, tas zaudē 

signālu vai tiek nospiesta Return to Home (RTH) poga, 

Spark atgriežas mājas punktā izvairoties no šķēršļiem. 

Uz leju vērstā kamera uzņem mājas punkta attēlus un 

atsaucoties uz tiem veic drošu nosēšanos. 

Lidojuma aizsardzība: Lidojiet gudrāk

DJI GEO sistēma ziņos par lidošanas drošibas 

pārkāpumiem, piemēram lidojot tuvu lidostām vai 

stadioniem. Tas sniedz jums informāciju lai ar Spark 

lidotu droši.

Intelligent Flight akumulators: Spēks un 
aizsardzība Labākai veiktspējais Spark izmanto 

augstas enerģijas blīvuma LiPo akumulatorus. 

12 inteleģentās aizsardzības funkcijas palīdz 

nodrošināt drošāku lidojumu. Turklāt Spark 

akumulators aprēķina paredzamo lidošanas 

laika ilgumu, ziņojot par nosēšanās 

nepieciešamību reālajā laikā.



Specifikācija 

LIDAPARĀTS

Pacelšanās svars 300 g 

Izmērs 143×143×55 mm 

Diognāles distance 
(propellerus neskaitot) 

170 mm 

Max Pacelšanās ātrums 3 m/s  Sport Mode bezvējā

Max Nolaišanās ātrums 3 m/s  Auto Landing Mode 

Max ātrums 50 km/h  Sport Mode bezvējā

Maximālais lidošanas 
augstums v.j.l.

4,000 m

Max lidojuma laiks 16 minutes (bezvējā ar konstantu 20 km/h ātrumu)

Max levitēšanas laiks 15 minutes (no wind) 

Operēšanas darbības 
temperatūra 

0° to 40° C

Satalīt pozicionēšanas 
sistēma

GPS/GLONASS 

Levitēšanas precizitāte Vertikālā:  
+/- 0.1 m (kad Vision Positioning aktivizēts) vai +/-0.5 m 

Horizontālā:  
+/- 0.3 m (kad Vision Positioning aktivizēts) vai +/-1.5 m 

Raidītāja stiprums (EIRP) 2.4 GHz 
FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm 
5.8 GHz 
FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm 

Operēšanas frekvence 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.825 GHz 

STABILIZATORS
Kontrolēšanas diapazons Pitch: -85° līdz 0°

Stabilizācija 2-asu mehānisks (pitch, roll)

3D SENSING SYSTEM 

Šķēršļu atpazīšana (0.2 - 5 m) 

Operēšanas vide Virsmai jābūt lielākai par 20x20 cm un bez atstarošanās iespējas, ar 
koeficientu >20% (piem. siena, koki, cilvēki) 

VISION POZICIONĒŠANAS SISTĒMA 

Ātruma diapazons ≤36 km/h pie 2 m virs zemes

Augstuma diapazons 0 - 8 m

Operēšanas diapazons 0 - 30 m 

Operēšanas vide Segums ar skaidru virsmu, iespējama izkliedēta atstarošanās >20% 
adekvāta atstarošanās gaismas (lux>15) 



KAMERA 

Sensors 1/2.3" CMOS 

Effective pixels: 12 MP 

Lēca FOV 81.9° 25 mm (35 mm format equivalent) f/2.6 

(shooting range: 2 m to ∞) 

ISO Diapazons Video: 100-3200 

Photo: 100-1600 

El. Shutter ātrums 2-1/8000 s 

Attēla izmērs 3968×2976 

Fotogrāfēšanas režīmi Single Shot 

Burst Shooting: 3 frames 

Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 bracketed frames at 0.7 EV bias 

Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Video izškirtspēja FHD: 1920×1080 30p 

Max Video Bitrate 24 Mbps 

Atbalstīto failu sistēma FAT32 (≤ 32 GB) 

Foto formāts JPEG 

Video formāts MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) 

Wi-Fi 

Operēšanas frekvence 2.4 GHz /5.8 GHz 

Max pārraides Distance 100 m(Distance), 50 m(augstums) (bez traucējumiem) 

PULTS 

Operēšanas frekvence 2.412-2.462 GHz; 5.745-5.825 GHz 

Max Pāraides distance 2.412 - 2.462 GHz (unobstructed, free of interference) 
FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.3 mi (500 m); SRRC: 0.3 mi (500 
m) 5.745 - 5.825 GHz (unobstructed, free of interference)  
FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.18 mi (300 m);  SRRC: 0.7 mi 
(1.2 km) 

Operēšanas temperatūras 
diapazons

0° līdz 40° C 

Akumulators 2970 mAh 

Raidītāja spēks (EIRP) 2.4 GHz 
FCC: ≤26 dBm; CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm 
5.8 GHz 
FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm; SRCC: ≤26 dBm 

Operēšanas strāva 950 mAh @3.7 V 

Atbalstāmās mobilās 
ierīces izmērs

Platuma diapazons: 6.5-8.5 mm 
MaX garums: 160 mm 

LĀDĒTĀJS 

Input 100-240 V; 50/60 Hz; 0.5 A 

Output 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A 



INTELLIGENT FLIGHT AKUMULATORS 

Ietilpība 1480 mAh 

Voltāža 11.4 V 

Max uzlādes voltāža  13.05 V 

Akumulatora tips LiPo 3S 

Enerģija 16.87 Wh 

Svars Aptuveni 95 g

Uzlādes temperatūras 
diapazons

0° to 40° C 




