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Dünyanın en yalın RTK GNSS çözümü





RTK Donanımlı İnsansız Hava Araçları

İnsansız hava araçlarını yüksek hassasiyetli konumlandırma sistemleriyle donatmak, onları kaliteli 
ölçme araçlarına dönüştürür. RTK, drone tarafından toplanan görsel verileri coğrafi olarak 
etiketleyebilir. Baz istasyonu, gezici birime ham GPS verileri gönderir. Ham veriler, herhangi bir 
zamanda insansız hava aracının tam konumunu belirlemek amacıyla işlenir ve hassas sonuçlar 
üretir.



Haritalama ve ölçme başta olmak üzere, insansız hava aracı operasyonlarında hassasiyet kilit bir 
unsurdur. Operatörler, insansız hava araçlarını RTK teknolojisiyle donatarak, insansız hava aracının 
yerini santimetre hassasiyetle belirleyebilir. Ayrıca RTK, yakalanan görsel verilere coğrafi 
etiketleme de sağlamaktadır. Bir başka deyişle, RTK teknolojisi coğrafi verilerin yüksek 
hassasiyetle yakalanmasına yardımcı olur. Bu gelişmiş yeteneklerle, RTK donanımlı insansız hava 
araçları endüstriyel uygulamalar için ideal araçlar haline gelir.



Kendi RTK Ağınızı Oluşturun Düzeltme Verisi Alın

Bir insansız hava aracını santimetre seviyesinde hassas yapmak için ihtiyaç duyulan tek şey, iki veya daha 
fazla G2 modülünü birleştirebilen veya yerel NTRIP hizmet sağlayıcısına abone olabilen harici 
kaynaklardan düzeltme verileri almaktır. Her kullanım durumu için 30'a kadar gezici ünite kullanmak 
mümkündür.

Öngörülen 2-3 saati beklemek istemiyorsanız ve 
internet bağlantınız varsa, Geodo Mobil 
Uygulaması aracılığıyla Tusaga-Aktif üzerinden 
anında düzeltme verilerini iletebilir ve işlemleri 
başlatabilirsiniz.

Kendi RTK ağınızı oluşturmak için bir G2 
modülünü baz, ikinci bir G2 modülünü ise gezici 
olarak kurmanız gerekir. Yaklaşık 2-3 saat sonra 
temel alıcı santimetre düzeyinde hassas olacaktır. 
Bu noktadan itibaren baz modülünden düzeltme 
verileri almak, gezici modülün RTK modunda 
çalışmasını sağlar.



İnsansız Hava Aracınız Nerede Olduğunu Bilsin!

Daha uzun uçuş süreleri Daha hızlı iş bitirme

Artırılmış insansız 
hava aracı güvenliği

Daha az veri işlemi
İnsan kaynaklı 

hataların azalması

Elektrik hatları veya radyo kulelerine 
yakın uçuşlarda RF ve EMF parazit 

koruması

Coğrafi olarak daha 
tutarlı veriler

Daha az yer kontrol noktası



RTK Kiti
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