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* Secțiunile albastre din această broșură vă vor ajuta să înțelegeți complexitatea operațiilor dronelor și modul în care mediul și tipul misiunii influențează performanța dronei și       

rezultatele. Prin urmare, vă recomandăm să le citiți cu atenție. Pentru orice întrebări, vă rugăm să contacta ți  GISCAD la office@giscad.ro .
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* Acest număr poate varia în funcție de diverși factori cum ar fi suprapunerea imaginilor, modelul camerei și altitudinea. Acest model ia în coniderare doar colectarea 

datelor. Planificarea zborului, configurarea GCP-urilor, prelucrarea datelor și  timpul necesar mutării între zboruri nu sunt luate ăn considerare în acest model. 

 

 

   
 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Cartare rapidă 

WingtraOne reduce timpul aferent 

zborului, eficientizând munca 

depusă, fie prin timp mai mult 

pentru proiectele de teren sau 

pentru analiza mai aprofundată a 

datelor la birou. 
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** Acest nivel de precizie este realizabil în condiții optime, pe suprafețe dure, folosind o stație de bază bine stabilită sau date de corecție dintr-o rețea CORS. Rezultatele 

pot fi validate cu puncte de control de înaltă precizie. Consultați Întrebări frecvente privind precizia de pe pagina următoare pentru mai multe detalii. 
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 Date despre acuratețe 

Vă întrebați exactitatea orizontală absolută de 1 cm (0,4 in) a Wingtra și cum au fost validate rezultatele? Mai jos veți găsi un 

rezumat al celor mai frecvente întrebări pe care le primim legate de acuratețe. Pentru a obține imaginea completă, vă rugăm să 

citiți white paper-ul Wingtra disponibil la wingtra.com/drone-survey-accuracy. 
Ce echipament a fost utilizat pentru efectuarea cercetării? 

Dronă WingtraOne PPK cu o camera foto Sony RX1R II de 42 MP. 

 

Au fost folosite GCP-uri în procesare?  

Nu, nu am folosit GCP-uri pentru procesare, deoarece 

software-ul de fotogrametrie este sensibil la acuratețea și 

distribuția GCP-urilor, adică pot introduce distorsiuni în 

ajustarea imaginilor. 

i 
Țintele de la sol cu locații cunoscute sunt numite fie 

puncte de control la sol (GCP), atunci când sunt 

utilizate pentru georeferențiere, fie puncte de 

verificare, atunci când sunt utilizate numai pentru a 

valida acuratețea după georeferențiere. Punctele de 

control nu au nicio influență asupra livrabilelor.  

Cum a fost validată acuratețea? 
Am efectuat două teste independente în SUA și Elveția. În 

Elveția, am folosit un set de cinci puncte de control de la 

Institutul de Geodezie și Fotogrammetrie al ETH Zurich. În 

scopuri de cercetare, institutul a definit acuratețea pozițiilor 

acestor puncte la 2 mm (0,08 in) orizontală și 4 mm (0,16 in) 

verticală. Acuratețea lor se bazează pe o rețea de înaltă precizie 

care combină măsurători realizate cu stații totale și măsurători 

statice GNSS de lungă durată. Aceste măsurători sunt apoi 

integrate într-un model stochastic care ia în considerare 

acuratețea fiecărui dispozitiv  (Januth, T. (2017), capitolul 3)*. 

În SUA (Phoenix), Wingtra a folosit două antene HiPer V GNSS 

de la Topcon. Una dintre ele a fost instalată ca stație de bază și 

a înregistrat date pentru aproximativ trei ore. Al doilea a fost 

configurat ca un rover folosind datele de corecție de la baza 

locală pentru a măsura cele nouă puncte de verificare. Datorită 

vectorului mic între rover și bază, coordonatele au fost definite 

la un nivel sub-centimetric în raport cu baza. 

 

 

 

 

Ce acuratețe de măsurare folosiți?  

Am folosit eroare medie pătrată (RMSE) pe cinci (ETH), respectiv 

nouă puncte de control (Phoenix) fiind măsurate nu doar pentru 

un singur zbor, ci pentru peste 14 zboruri. 

 

Această acuratețe este valabilă pentru fiecare punct al norului 

de puncte? 

Datorită calității variabile a fotogrametriei, putem califica 

punctele de control validate doar pentru a atinge acest nivel de 

acuratețe și nu toate punctele din norul de puncte. Unele 

puncte individuale pot avea o acuratețe diferită, care poate fi 

observată ca zgomot în norul de puncte (de exemplu, pe asfalt 

sau aproape de apă).  

 

Pe ce GSD se bazează acuratețea? 
0.8 cm (0.3 in). 

Cum extrageți poziția punctelor de control? Ortofoto, nor de 

puncte, DEM sau un amestec între cele de mai sus? 
Punctele de control sunt măsurate manual în triangulația 

aeriană și fac parte din punctele de legătură (= nori de puncte 

grosieri). Aceasta este metoda obișnuită bazată pe un software 

obișnuit de fotogrametrie. 

Această acuratețe este relativă la un sistem de 

coordonate global sau local? 
Toate calculele au fost făcute în WGS84 și CH1903 +, acesta din 

urmă fiind un sistem local, dar derivat din CHTR95 și ETRS89, 

care sunt sisteme globale. 

Aceasta acuratețe este valabilă pe cotă, plan sau 3D? 

Acuratețea de 1 cm (0,4 in) se referă la acuratețea orizontală. Ca 

și în cazul tuturor soluțiilor de cartografiere aeriană, acuratețea 

absolută verticală (RMS) pentru WingtraOne RX1R II cu PPK este 

ușor mai slabă, adică până la 3 cm (1,2 in). 

De unde pot obține mai multe detalii? 
Puteți citi white paper-ul sau să descărcați datele brute de la 

wingtra.com/drone-survey-accuracy/. Sau ne puteți contacta 

la office@giscad.ro pentru întrebări viitoare. 

        

 

https://drive.google.com/file/d/1W6lvV0x9l5-QweMSDdqLcg8TkurHPFRm/view
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Hardware 

Tipul dronei Decolare și aterizare pe verticală (VTOL) 

Greutatea maximă la lansare 4.5 kg (9.9 lb) 

Greutate (goală) 3.7 kg (8.1 lb) 

Greutatea maximă a încărcăturii 800 g (1.8 lb) 

Anvergura aripilor 125 cm (4.1 ft) 

Dimensiuni ale WingtraOne 125 × 68 × 12 cm (4.1 × 2.2 × 0.4 ft) (fără stativ central) 

Dimensiuni ale Pilot Box 57 × 37 × 20 cm, 8.6 kg (1.8 × 1.2 × 1.0 ft, 19 lb) 

Capacitatea bateriei Două baterii 99 Wh (e nevoie de o pereche)  

Tipul bateriei Baterii Li-ion cu tehnologie smart, compliant UN3481 

Comunicații radio Antene bi-direcționale care pot transmite în linie dreaptă până la 
10 km (6 mi), obstacolele reducând raza 

Receptor GPS Redundant, utilizând GPS (L1, L2), GLONASS (L1, L2), Galileo (L1) și BeiDou (L1) 
Raza de frecvență: 1227.6 MHz / 1242.9375-1251.6875 MHz / 1561,098  
MHz / 1575,42 MHz / 1598.0625-1609.3125 MHz / 1602,00 MHz 

Dimensiuni ale cutiei de transport de tip 
hardcase (opțional) 

137 x 67 x 23 cm (54 x 26 x 9 in) 

Greutatea cutie de transport de tip hardcase 18,6 kg (41 lb) 
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 03 SPECIFICAȚII TEHNICE WINGTRAONE GEN II 

Operare 
Viteza în zbor Viteza operațională de croazieră  16 m/s (35.8 mph) 

Urcare / în modul avion  6 / 3 m/s (13.4 / 6.7 mph) 
Urcare / în modul elicopter 6 / 2.5 m/s (13.4 / 5.6 mph) 

Rezistență la vânt Vânt constant maxim 12 m/s (27 mph) 
Vânt în rafală maxim 18 m/s (40 mph) 
Vânt constant maxim măsurat la sol 8/ms (19 mph) 

Consultați pagina 5 pentru informații detaliate despre modul în care 
WingtraOne este operată în vânt. 

Timp maxim de zbor Pânp la 59 min 
Consultați pagina următoare sau knowledge.wingtra.com/flight-time pentru 
timpul de zbor în diferite condiții. 

Temperatură -10 la +40 °C (14 la 104 °F) 

Altitudinea maximă de decolare 
deasupra nivelului mării 

2500 m (8200 ft); cu elice pentru atitudini înalte este posibilă decolarea de la 

altitudini de până la 4800 m (15,700 ft) și zborul până la 5000 m (16,400 ft) 

deasupra nivelului mării 

Vreme IP54, nu este recomandat zborul în ceață, ploaie sau ninsoare 

Necesitatea punctelor de control la sol Nu (cu opțiunea PPK); 
Este recomandată utilizarea a 3 puncte de verificare a acurateții. 

Acuratețea aterizării automate < 2 m (< 7 ft)  
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Rezultate 

Cea mai are acoperire posibilă într-un zbor, la 
120 m (400 ft) altitudine deasupra punctului de 
lansare* 

RX1R II  
a6100 

210 ha (520 ac) 1.5 cm (0.6 in)/px GSD 
240 ha (600 ac) 2.4 cm (0.9 in)/px GSD 

Cea mai are acoperire posibilă într-un zbor, la 3 
cm/px (1.2 in/px) GSD* 

RX1R II  
a6100 

400 ha (988 ac) 234 m (768 ft) altitudine 
310 ha (766 ac)) 153 m (503 ft) altitudine 

Cel mai mic GSD RX1R II  
a6100 

0.7 cm (0.3 in)/px at 55 m (180 ft) altitudine 
1.2 cm (0.47 in)/px at 61 m (201 ft) altitudine 

Acuratețea cartării cu PPK (fără GCP-uri) Acuratețe absolută (RMS) 
cu RX1RII 
Acuratețe relativă 

Orizontal până la 1 cm (0.4 in) 
vertical până la 3 cm (1.2 in) 
până la 0.003 % 

Acuratețea cartării fără PPK (fără GCP-uri) 

Tabletă & Software 

Acuratețe absolută (RMS) 
Acuratețe relativă  

3 la 5 m (9.8 to 16.4 ft) 
până la 0.15 % 

Software pentru planificarea & controlul 
zborului WingtraPilot  

Tabletă (oferită în kit) 

Conexiune de date 

Samsung Galaxy Tab Active 3, rezistentă la apă și praf, certificat MIL-STD-810, cu 
WingtraPilot preinstalat 

Numele modulului WingtraOne Telemetry 2.4 

Funcția principală Conexiune de telemetrie pentru operare la distanță 

Domeniul frecvențelor de lucru 2.4016-2.4776 GHz 

Lățime de bandă ocupată 6.0MHz 

Mod operare FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Rata de transmisie normală 57.6 kb/s 

Puterea de transmisie (EIRP) 19,8 dBm 

Raza maximă testată  10 km (6 mi) linie de vedere indirectă 
Rețineți că obstacolele reduc raza de acțiune 

Distanța între canale 1,0Mhz 

Număr de canale 76 

Lățimea de bandă a canalului Inferioară 400kHz 
Superioară 280kHz 

  Tipul de modulare GFSK 

i  
În cazul multor obstacole care blochează linia vizuală sau misiunile BVLOS, puteți crește parametrul de expirare a 

pierderii conexiunii radio în WingtraPilot. Acesta definește timpul maxim în care se poate pierdere conexiunea de 

telemetrie până când misiunea este întreruptă. În acest caz, misiunile vor rula neîntrerupt chiar dacă conexiune de 

telemetrie este pierdută. 
* suprapunere latelarlă: 60% 
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  03 SPECIFICAȚII TEHNICE WINGTRAONE GEN II 

Baterie 

Numele modulului Wingtra Battery 2 

Nume comercial Baterie Lithium-ion  

Numărul modelului 10.00342.02 

Capacitatea bateriei 99 Wh (este necesară o pereche de baterii) 

Tipul bateriei Li-ion, tehnologie smart battery, Compliant UN; potrivit pentru bagaje 
de mână 

Indicator stare de încărcare Indicator SoC integrat pe 5 nivele 

Încărcare inteligentă Echilibrarea automată a celulelor 

Conținut nominal de energie 99 Wh 

Tensiunea nominală 14.4 V 

Încărcare nominală 7.5 A, 16.8 V cutoff 

Descărcare nominală 35 A, 12 V cutoff 

Tipul celulelor Samsung_INR_18650_25R 

Configuratia 4s 3p 

Timp de încărcare 1 h 

Descărcare continuă maximă 35 A 

Dimensiunile bateriei 80 × 60 × 75 mm (3.15 × 2.36 × 2.95 in) 

Greutatea bateriei 604 g (1.3 lb) 

Temperatura de operare (lansare) 10°C-40°C (50°F-104°F) 

Temperatura de operare (în zbor) 10°C-60°C (50° F-140°F)   
Drona se va întoarce automat acasă în cazul în care temperatura maximă a 
bateriei este depășită în timpul zborului. 

Temperatură de stocare (90% recuperarea capacității) 0°C - 25°C (32°F - 77°F) 

Protecție la șocuri Da 

Protecție la supratensiune Da 

Protecție de subtensiune Da 

Protecție la temperatura Da 

Protecție la scurtcircuit Da 
Fișa cu date de securitate a materialelor (MSDS) Disponibil la cerere 
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Încărcător baterii 

Nume modul Încărcător Wingtra 

Tipul încărcătorului Încărcător dual AC/DC lithium-ion 

Tensiunea de intrare AC 110-120 V / 220-240 V (cu comutare manuală), 50 / 60Hz 

Putere de intrare AC 350 W 

Tensiunea de intrare DC 11 - 18 V (opțional, de ex. pentru încărcare de la mașină) 

Putere de intrare DC 300 W (putere redusă posibilă) 

Moduri Încărcare / Depozitare / Echilibru 

Cicluri de încărcare Ciclu standard CC-CV litiu-ion 

Timp de încărcare 1 h 

Curent maxim de încărcare 7.5 A 

Tensiunea finală de încărcare 16.4 V (4.1 V per cell) 

Curent maxim de descărcare 0.6 A 

Tensiunea finală de descărcare 3.7 V (30 % încărcare) 

Ieșiri suplimentare USB 5V / 2.1 A 

Dimensiuni 190 × 140 × 70 mm (7.5 × 5.5 × 2.75 in) 

Greutate 

Modul WiFi Onboard 

1170 g (2.6 lb) 

Funcția principală Transmiterea ID-ului la distanță 

Standard WiFi 802.11a/b/g/n/ac 

Frecvență 2.4 GHz and 5 GHz frequency bands 

Viteză 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac), 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) 
 

 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE CAMERELOR 
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Încărcătură modulară Da, cu un singur conector USB-C 

Alimentare Bateriile dronei (până la 45 W) 

Protecția încărcăturii Da, integrare fără întreținere cu carcasă completă în corpul principal al dronelor, 
protecție la șocuri și aterizări VTOL netede 

Încărcături • Sony RX1R II cu lentilă de 35 mm, senzor full-frame, 42 MP, nadiral RGB 
• Sony a6100 cu lentilă 20 mm, senzor APS-C de 24 MP, nadiral RGB 
• Sony a6100 Oblică cu lentilă 12 mm, senzor APS-C de 24 MP, oblic RGB 
• MicaSense Altum, senzor multispectral și termal de înaltă rezoluție 
• MicaSense RedEdge-MX, senzor multispectral 

Echipat PPK      Toate dronele sunt echipate cu o placă și antenă GNSS de înaltă precizie pentru a oferi 

o precizie centrimetrică cu metoda cinematică cu post-procesare (PPK) 
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Camere RGB nadirale 

 

 Sony RX1R II 
Cea mai precisă și populară 

Sony a6100 
Cea mai accesibilă 

Specificații tehnice 42 MP, senzor full-frame, lentilă 35 mm, 
configurație nadirală 

24 MP, senzor APS-C, lentilă 20 mm, 
configurație nadirală 

Greutatea încărcăturii (incl. 
montură) 590 g (1.27 lb) 550 g (0.73 lb) 

Cel mai mic GSD posibil 0.7 cm/px  
0.28 in/px 

1.2 cm/px  
0.47 in/px 

Acoperirea maximă la ce mai mic 
GSD* 

Până la 90 ha (230 ac) la 
55 m (179 ft) altitudine de zbor 

Până la 120 ha (300 ac) la 61 m 
(233 ft) altitudine de zbor 

Aceperirea maximă la 120 m 
(400 ft)* 

Până la 210 ha (520 ac) la 1.5 
cm (0.61 in) GSD 

Până la 240 ha (600 ac) la  
2.4 cm (0.9 in) GSD 

Acuratețea orizontală absolută 
(RMS) cu PPK (fără GCP-uri) Până la 1 cm (0.4 in) Până la 2 cm (0.8 in) 

Acuratețea verticală absolută 
(RMS) cu PPK (fără GCP-uri) Până la 3 cm (1.2 in) Până la 4 cm (1.6 in) 

Tipul senzorului Full frame APS-C 

Dimensiunea x a senzorului 35.9 mm (1.41 in) 23.5 mm (0.93 in) 

Dimensiunea y a senzorului 24 mm (0.94 in) 15.6 mm (0.61 in) 

Mega pixel 42.4 24.2 

Tipul diafragmei Diafragma tip frunză Plan focal 

Pixel în x 8000 6000 

Pixel în y 5320 4000 

Distanța focală a lentilei 35 mm (1.38 in) 20 mm (0.79 in) 

Distanța focală  
(35mm echivalent) 35 mm (1.38 in) 29.8 mm (1.17 in) 

Câmp vizual Vertical 37.8° 42.6° 

Câmp vizual Orizontal 54.3° 60.9° 

Timp minim de declanșare 0.6 s 1.0 s 

   Distanța minimă de declanșare 9.6 m (31 ft) 16 m (52 ft) 

 

 

* suprapunere laterală 60% 
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SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE CAMERELOR 

Cameră oblică RGB 

 

Camera oblică Sony a6100 
Cameră pentru cartarea 3D 

Specificații tehnice 24 MP, senzor APS-C, lentil de 12 mm, 
configurație oblică scăzută 

Greutatea încărcăturii (incl. montură) 730 g (1.61 lb) 

Cel mai mic GSD posibil 1.6 cm/px 
0.63 in/px 

Acoperirea maximă la ce mai mic 
GSD* 

Până la 70 ha (180 ac) la  
49 m (161 ft) altitudine de zbor 

Aceperirea maximă la 120 m (400 
ft)* 

Până la 180 ha (450 ac) la  
3.9 cm (1.54 in) GSD 

Acuratețea orizontală absolută 
(RMS) cu PPK (fără GCPs) Până la 2 cm (0.8 in) 

Acuratețea verticală absolută (RMS) 
cu PPK (fără GCPs) Până la 4 cm (1.6 in) 

Tipul senzorului APS-C 

Dimensiunea x a senzorului 23.5 mm (0.93 in) 

Dimensiunea y a senzorului 15.6 mm (0.61 in) 

Mega pixel 24.2 

Tipul diafragmei Plan focal 

Pixel în x 6000 

Pixel în y 4000 

Distanța focală a lentilei 12 mm (0.47 in) 

Distanța focală  
(35mm echivalent) 18 mm (0.71 in) 

Unghi de înclinare frontală (off-nadir) 15° 

Câmp vizual Orizontal 90° (-45° ... 45°) 

Câmp vizual Vertical 66° (-18° ... 48°) 

Timp minim de declanșare 1.0 s 
   Distanța minimă de declanșare     16 m (52 ft) 

* suprapunere laterală 80% 
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Privire de ansamblu asupra GSD-ului camerelor RGB 
 Sony RX1R II 

Cea mai precisă și populară 
Sony a6100 
Cea mai accesibilă 

Camera oblică Sony a6100 
Cameră pentru cartarea 3D 

GSD la 120 m altitudine de zbor 1.5 cm/px (0.61 in/px) 2.4 cm/px (0.93 in/px) 3.9 cm/px (1.54 in/px) 

Altitudine de zbor 120 m (400 ft) 120 m (400 ft) 120 m (400 ft) 

Suprapunere frontală maximă 88% 83% 90% 

Acoperire maximă* 210 ha (520 ac) 240 ha (600 ac) 180 ha (450 ac) 

Cel mai mic GSD posibil 0.7 cm/px (0.28 in/px) 1.2 cm/px (0.47 in/px) 1.6 cm/px (0.63 in/px) 

Altitudine de zbor 55 m (180 ft) 61 m (200 ft) 49 m (160 ft) 

Suprapunere frontală maximă 74% 67% 75% 

Acoperire maximă* 90 ha (230 ac) 120 ha (300 ac) 70 ha (180 ac) 

1.5 cm/px GSD 1.5 cm/px (0.59 in/px) 1.5 cm/px (0.59 in/px) - 

Altitudine de zbor 117 m (380 ft) 77 m (250 ft) - 

Suprapunere frontală maximă 88% 73% - 

Acoperire maximă* 210 ha (520 ac) 150 ha (380 ac) - 

3.0 cm/px GSD 3 cm/px (1.18 in/px) 3 cm/px (1.18 in/px) 3 cm/px (1.18 in/px) 

Altitudine de zbor 234 m (770 ft) 153 m (500 ft) 92 m (300 ft) 

Suprapunere frontală maximă 94% 87% 87% 

Acoperire maximă* 400 ha (990 ac) 310 ha (770 ac) 140 ha (350 ac) 

6.0 cm/px GSD 6 cm/px (2.36 in/px) 6 cm/px (2.36 in/px) 6 cm/px (2.36 in/px) 

Altitudine de zbor 468 m (1540 ft) 306 m (1010 ft) 184 m (600 ft) 

Suprapunere frontală maximă 95% 93% 93% 

Acoperire maximă* 780 ha (1930 ac) 600 ha (1480 ac) 280 ha (690 ac) 

8.0 cm/px GSD 8 cm/px (3.15 in/px) 8 cm/px (3.15 in/px) 8 cm/px (3.15 in/px) 

Altitudine de zbor 624 m (2050 ft) 409 m (1340 ft) 245 m (800 ft) 

Suprapunere frontală maximă 95% 95% 95% 

Acoperire maximă* 1020 ha (2530 ac) 790 ha (1960 ac) 370 ha (920 ac) 

Cel mai mare GSD posibil 25 cm/px (9.84 in/px) 25 cm/px (9.84 in/px) 25 cm/px (9.84 in/px) 

Altitudine de zbor 1950 m (6400 ft) 1277 m (4190 ft) 766 m (2510 ft) 

Suprapunere frontală maximă 95% 95% 95% 

   Acoperire maximă* 2380 ha (5890 ac) 2140 ha (5290 ac) 1050 ha (2600 ac) 

* suprapunere laterală de 60% pentru Sony RX1R II și Sony a6100, suprapunere laterală de 80% pentru camera oblică Sony a6100 
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SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE CAMERELOR 

Camere multispectrale 

 

 MicaSense RedEdge-MX 
Liderul industriei 
senzorilor multispectrali 

MicaSense Altum  
Senzor multispectral și termal de înaltă 
rezoluție 

Specificații tehnice 5 senzori multispectrali   
(R, G, B, RE, NIR), lentil de 5.5 mm, 
configurație nadirală 

5 senzori multispectrali (R, G, B, RE, NIR) + bandă termală, 
lentil de 8 mm, configurație nadirală 

Greutatea încărcăturii (incl. 
montură) 380 g (0.84 lb) 570 g (1.26 lb)  

Cel mai mic GSD posibil 6.7 cm/px   
2.6 in/px 

3.0 cm/px  
1.18 in/px 

 

Acoperirea maximă la ce mai mic 
GSD* 

Până la 140 ha (350 ac) la 98 m 
(321 ft) altitudine zbor 

Până la 90 ha (230 ac) la  
70 m (229 ft) altitudine zbor 

 

Aceperirea maximă la 120 m 
(400 ft)* 

Până la 170 ha (430 ac) la  
8.2 cm (3.2 in) GSD 

Până la 150 ha (380 ac) la  
5.1 cm (2.03 in) GSD 

 

Acuratețea orizontală absolută 
(RMS) cu PPK (fără GCP-uri) Până la 8 cm (3.1 in) Până la 4 cm (1.6 in) 

 

Acuratețea verticală absolută 
(RMS) cu PPK (fără GCP-uri) Până la 15 cm (5.9 in) Până la 8 cm (3.1 in) 

 

Tipul senzorului 5 senzori individuali:   
Roșu, Verde, Albastru, Rededge, 
Near-infrared 

5 senzori individuali:   
Roșu, Verde, Albastru, 
Rededge, Near-infrared 

senzor termal 

Dimensiunea x a senzorului 4.8 mm (0.19 in) 7.02 mm (0.28 in) 1.92 mm (0.08 in) 

Dimensiunea x a senzorului 3.6 mm (0.14 in) 5.25 mm (0.21 in) 1.44 mm (0.06 in) 

Mega pixel 5 × 1.22 5 × 3.2 0.0192 

Tipul diafragmei  

 
Diafragmă electronică Diafragmă electronică Diafragmă electronică 

Pixel în x 1280 2046 160 

Pixel în y 960 1544 120 

Distanța focală a lentilei 5.5 mm (0.22 in) 8 mm (0.31 in) 1.77 mm (0.07 in) 

Distanța focală 

(35mm echivalent) 40 mm (1.57 in) 40 mm (1.57 in) 32 mm (1.26 in) 

Câmp vizual Vertical 36.2°  36.3° 44° 

Câmp vizual Orizontal 47.1°  47.4° 57° 

Timp minim de declanșare 1 s 1 s 1 s 

   Distanța minimă de declanșare 16 m (52 ft) 16 m (52 ft) 16 m (52 ft) 

* acoperire laterală 70% 
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Privire de ansamblu asupra GSD-ului camerelor multispectrale 
 MicaSense  RedEdge-MX MicaSense   

Altum multispectral 
MicaSense  Altum 
termal 

GSD la 120 m altitudine de zbor 8.2 cm/px (3.22 in/px) 5.1 cm/px (2.03 in/px) 81 cm/px (32 in/px) 

Altitudine de zbor 120 m (400 ft) 120 m (400 ft) 120 m (390 ft) 

Suprapunere frontală maximă 80% 78% 78% 

Acoperire maximă* 150 ha (380 ac) 130 ha (330 ac) 130 ha (330 ac) 

Cel mai mic GSD posibil 6.7 cm/px (2.62 in/px) 3 cm/px (1.18 in/px) 47 cm/px (19 in/px) 

Altitudine de zbor 98 m (320 ft) 70 m (230 ft) 70 m (230 ft) 

Suprapunere frontală maximă 75% 63% 63% 

Acoperire maximă* 120 ha (300 ac) 80 ha (200 ac) 80 ha (200 ac) 

6.0 cm/px GSD - 6 cm/px (2.36 in/px) 95 cm/px (37 in/px) 

Altitudine de zbor - 140 m (460 ft) 140 m (460 ft) 

Suprapunere frontală maximă - 81% 81% 

Acoperire maximă* - 160 ha (400 ac) 160 ha (400 ac) 

8.0 cm/px GSD 8 cm/px (3.15 in/px) 8 cm/px (3.15 in/px) 127 cm/px (50 in/px) 

Altitudine de zbor 117 m (380 ft) 187 m (610 ft) 187 m (610 ft) 

Suprapunere frontală maximă 79% 86% 86% 

Acoperire maximă* 150 ha (380 ac) 210 ha (520 ac) 210 ha (520 ac) 

Cel mai mare GSD posibil 50 cm/px (19.69 in/px) 50 cm/px (19.69 in/px) 791 cm/px (312 in/px) 

Altitudine de zbor 733 m (2410 ft) 1166 m (3820 ft) 1166 m (3820 ft) 

Suprapunere frontală maximă 95% 95% 95% 

   Acoperire maximă* 850 ha (2110 ac) 1140 ha (2820 ac) 1140 ha (2820 ac) 

* suprapunere laterală 70% 
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