
Uzun süreli batarya ömrü (0.5 saat), yüksek hız-

da uçuş ve daha fazla alan kapsama 

       FOTOGRAMETRİK ÖLÇÜM PAKETİ DJI  –  DATUMATE 

 
Haritalama, inşaat, teknik altyapı hizmetleri ve fotogrametri gibi 

profesyonel işlerde görüntü alımını sağlayan geniş ve kapsamlı bir 

settir 

İŞİNİZİ BÜYÜTMEK VE ÜRETİMİNİZİ ARTIRMAK 

İÇİN KOMPLE BİR SETTİR 

Tam otomatik, bir uçtan diğer uca alansal 

ve planlı uçuş 

Akıllı engel algılayıcı ile kolay kullanım 

Aktif engel tanıma ve engelden kaçınma özelliği 

ile güvenli bir uçuş ve veri toplama operasyonu 

Hızlı uçuş güzergahı belirleme 

Profesyonel ölçümler için mutlak doğruluk 

DJI-DATUMATE FOTOGRAMETRİK ÖLÇÜMLERDE NEDEN GEREKLİDİR? 

Saha ölçümlerinde, kavşaklar, topografya, endüstriyel tesisler, köprüler, demiryolları, kamu 

altyapısı gibi profesyonel çalışmalarda doğru ve güvenilir sonuçlar edinmenize yarayan, yük-

sek teknolojik uçuş teknolojisine sahip entegre bir sistemdir 
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DJI-Phantom 4 Drone 

DJI Phantom 4, heryere kolayca taşınabilen etkili, yüksek kalitede  ve  quadrotor bir ka-

mera Dronudur. Pil başına 30 dakikalık uçuş süresi ve saatte 72km/h bir hızla kısa süre-

de büyük bir alanı kaplar ve arazide Phantom 4 , aktif engellerden uzak durma özelliği-

ne sahiptir. Güzergah üzerinde bulunan ve çarpışma özelliği olan objelerden uzak du-

rur. Georeferanslı resim çekebilme özelliği de güvenilir görüntüleme ve model oluştu-

rulmasına katkı sağlar. Coğrafi resim etiketlemede daha güvenilir görüntüler alabilmek 

ve bağlantılar kurabilmek için doğru bir modeldir. 

DatuFly™ Dronlar İçin Profesyonel Görüntüler 
DatuFly™ kolay uçuş planlaması yapan ve otomatikleştirilmiş olarak bir bölgenin 

ya da nesnenin yüksek çözünürlüğünü sağlayan bir tablet uygulamasıdır. İş türü 

optimizasyonu ve özerk fotoğraf çekimi ile ideal, profesyonel bir ölçüm uygulama-

sıdır. Resimlerin pratik, geniş kapsamlı ve karşılaştırmalı   bir şekilde alınmasını  

sağlar. 

      DatuSurvey™, Uygulaması İle Sahada Kesin Ve Doğru  Çizimler 

Harita Mühendislerinin ofis çalışmalarını otomatikleştiren, daha pratik bir hale 

dönüştüren, kapsamlı planlamaya yönelik bir yazılımdır. DatuSurvey, Drone ve 

kamera tabanlı görüntüleri doğru,  coğrafi referanslamalı 2D haritalar ve 3D mo-

dellere dönüştürerek insanlar için risk arz eden arazilerde, saha çalışması ihtiya-

cını ortadan kaldırır ve sonuçları hızlandırır. 

www.datumate.com 
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