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POMIARY NOWEJ GENERACJI

DJI zaprojektowało technologię w dronach od podstaw, rewolucjonizując swoje systemy, aby osiągnąć nowy standard dokładności
pomiarów przy użyciu dronów - oferując klientom dane z DJI Phantom 4 RTK z centymetrową dokładnością, przy użyciu mniejszej 
liczby punktów kontrolnych.

Pozioma dokładność 
pozycjonowania RTK

1 cm + 1 ppm
Pionowa dokładność 
pozycjonowania RTK 

1.5 cm + 1 ppm
 Bezwzględna dokładność 

pozioma modeli 
fotogrametrycznych

5 cm

 Moduł RTK Aplikacja GS RTK OcuSyncMatryca 1” CMOS Stacja mobilna 
D-RTK 2 

TimeSync



CENTYMETROWA DOKŁADNOŚĆ 
POZYCJONOWANIA

Nowy moduł RTK jest zintegrowany bezpośrednio z dronem 
DJI Phantom 4 RTK, dostarczając w czasie rzeczywistym dane 
o pozycjonowaniu na poziomie centymetra w celu zwiększenia 
absolutnej dokładności pozyskiwanych danych.

Phantom 4 RTK przechowuje dane z obserwacji satelitarnych do 
wykorzystania w PPK, które można przeliczyć za pomocą usługi 
DJI Cloud PPK. Phantom 4 RTK może pracować ze stacją mobilną 
D-RTK 2 lub korzystać z poprawek sieci stacji referencyjnych 
np.: TPI NETpro lub inne.

DOKŁADNE DANE DZIĘKI TIMESYNC 

Aby w pełni wykorzystać możliwości modułów pozycjonowania 
w dronie DJI Phantom 4 RTK, stworzono nowy system TimeSync, 
który nieustannie synchronizuje pracę kontrolera lotu, kamery 
i modułu RTK.

Ponadto TimeSync zapewnia, że każde zdjęcie zawiera 
najdokładniejsze informacje o przybliżonych elementach 
orientacji zewnętrznej.



KAMERA

Zintegrowana kamera jest wyposażona w 1-calową matrycę 
CMOS, o rozdzielczości 20 Mpx oraz mechaniczną migawkę. 
Redukuje przy tym efekt ''rolling shutter'' i pozwala planować 
loty bez obawy o rozmycie na zdjęciach. 

Wysoka rozdzielczość kamery umożliwia DJI Phantom 4 RTK 
osiągniecie piksela terenowego na poziomie (GSD) 2,74 cm  
przy wysokości lotu 100 m. 

SYSTEM TRANSMISJI OCUSYNC

DJI Phantom 4 RTK gwarantuje stabilną i niezawodną transmisję 
obrazu HD z odległości nawet do 7km*. Pozwala to na objęcie 
nalotem znacznie większego terenu niż dotychczas. 

*Bez przeszkód, bez zakłóceń, FCC.



DEDYKOWANA APLIKACJA DO PLANOWANIA 
LOTÓW

Aplikacja DJI GS RTK w połączeniu z aparaturą sterującą  
z wbudowanym ekranem zapewniają użytkownikom łatwy 
proces planowania i zarządzania automatycznymi lotami.

Aplikacja DJI GS RTK oferuje inteligentne funkcje lotów za 
pomocą wielu trybów planowania misji: fotogrametria (2D i 3D), 
lotu po punktach (waypoints), lot z uwzględnieniem wysokości 
terenu, naloty liniowe oraz tradycyjny swobodny lot. 
Użytkownicy mogą również importować pliki KML / KMZ, aby 
jeszcze bardziej uprościć proces planowania misji.

KOMPATYBILNOŚĆ Z APLIKACJAMI INNYCH 
PRODUCENTÓW

DJI Phantom 4 RTK pozwala korzystać z zewnętrznych aplikacji 
dla dronów za pomocą aparatury sterującej z SDK. 
Użytkownicy mogą podłączyć kompatybilne urządzenie  
z systemem Android lub iOS i zainstalować dowolną 
kompatybilną aplikację obsługującą DJI Mobile SDK, aby 
wykorzystać pełną moc swojego Phantoma 4 RTK.



KOMPATYBILNOŚĆ ZE STACJĄ 
MOBILNĄ D-RTK 2

Dzięki stacji mobilnej D-RTK 2, uzyskasz 
poprawki z sieci w czasie rzeczywistym. 
Stacja mobilna D-RTK 2, może być też 
wykorzystywana jako standardowy 
odbiornik GNSS do pomiarów.

ZINTEGROWANE 
ROZWIĄZANIE POMIAROWE

DJI Phantom 4 RTK jest w pełni 
przystosowany do  fotogrametrii  
z niskiego pułapu. W połączeniu  
z oprogramowaniem DJI Terra jest to 
kompleksowe, wydajne i precyzyjne 
rozwiązanie bez użycia GCP.



Dron

Masa całkowita 1391 g

Maksymalny pułap 6000 m

Maksymalny czas lotu 30 minut

Zakres temperatury pracy 0° to 40°C

Zakres dokładności zawisu

RTK włączony: Pionowa: ±0.1 m; Pozioma: ±0.1 m 

RTK wyłączony
Pionowo: ±0.1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ; ±0.5 m (z pozycjonowaniem GNSS)
Poziomo: ±0.3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ; ±1.5 m (z pozycjonowaniem GNSS)

Przesunięcie obrazu

Położenie środka kamery względem centrum fazowego anteny D-RTK zgodnie z 
położeniem drona (36, 0  i 192 mm) zostało zastosowane do współrzędnych obrazu 
w danych Exif. Dodatnie punkty osi x, y oraz z drona wskazują odpowiednio przód, 
prawą stronę i dolną część drona.

GNSS

Moduł GNSS o pojedynczej częstotliwości i dużej czułości
GPS+BeiDou+Galileo (Azja)

GPS+GLONASS+Galileo (EU)

Wielozakresowy, wielosystemowy system GNSS 
RTK o wysokiej precyzji

Częstotliwości: GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Galileo: E1/E5a

Kamera

Matryca 1" CMOS / 20 Megapixeli

Obiektyw
Kąt widzenia 84°, 8.8 mm/ 24 mm (odpowiednik formatu 35 mm),  
f/2.8 - f/11, auto focus at 1 m - ∞

Zakres ISO Wideo: 100-6400(ręczny), 100-3200(auto); Zdjęcia: 100-12800(ręczny), 100-3200(auto)

Szybkość migawki
Elektroniczna: 8–1/8000 s

Mechaniczna: 8–1/2000 s

Maks. wielkość obrazu
3:2: 5472×3648

4:3: 4864×3648

Obsługiwanie karty SD
MicroSD, Maks. pojemność: 128 GB. Class 10 albo UHS-1,  
prędkość nagrywania ≥ 15 MB/s

SPECYFIKACJA
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