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UŽTIKRINTAS SPRENDIMAS 
KIEKVIENAM DARBUI 



 

 

 

 

 

 

 

  

BET KOKIOMIS 

ORO SĄLYGOMIS 

 



 

  

  

mdMapper1000 
paketas apima: 
 

md4-1000 
 

Tvirtas, galingas, stabilus 
Ir patikimas. Universali 
platforma Jūsų verslui. 

 

 
 

Sony a6300 & Nadir gimbalas 
 

24 megapikselių kamera su 
pasirenkamu, lengvasvoriu, nadir 

gimbalu, kuris nufotografuoja 
reikalingas nuotraukas.   

 
 

Pakrovėjas & skrydžio 
baterija 

 
Viena md4-1000 skrydžio 

baterija ir pakrovėjas 
ilgiausiam skrydžiui. 

 
 

mdWaypoint 
 

Skrydžio planavimo 
modulis skirtas paruošti ir 

atlikti autonominius 
skydžius su orlaiviu. 

 
 

mdLandingAssistant 
 

Įvykdyti automatinį nusileidimą. 
Atlikite skrydžio misiją ir 
nusileiskite su minimalia 
operatoriaus pagalba.  

 
 

Skaitmeninis duomenų 
ryšys 

 
Patogiai sujungti 
mikrodroną su  
skaitmeniniais 

prietaisais. 

 
 

mdRC 
 

Profesionali telemetrija ir RC 
valdymas kada tik beprireiktų 

rankinio valdymo. 

mdCockpit planšetės 
sistema 

 
Paprastai pirštu apibraukite 

kartografuojamą vietą, 
paleiskite droną ir stebėkite 
skrydžio progresą Android 

planšetėje. 

 

Tvirta transportavimo 
dėžė 

 

Transportuokite savo 
droną į bet kurį žemės 

kampelį.  

 

MdAkademija 
 

Ateikite į sertifikuotus mokymus 

ir tapkite savo srities ekspertu. 

mdMAPPER 
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Vystykite savo verslą 

 

Išplėskite savo galimybes ir skrydžio laiką su 

mdMapper1000. Populiariausiai parduodamą 

md4 ‑ 1000 UAV vartotojai įvertino ir įžvelgia 

didesnio orlaivio pranašumus. 

Ilgiausia skrydžio trukmė rinkoje. Dėl įspūdingo 

orlaivio stabilumo renkame tik tikslius duomenis. 

Atsparumas dideliam vėjui, blogam orui, 

aukštoms temperatūrom, didelėms įtampoms, ir 

stipriems magnetiniams laukams. Su 

mdMapper1000, Jūs kilsite iki Jūsų klientų 

sunkiausių kartografavimo užduočių kiekvieną 

kartą. 

 



S. Žukausko g. 17, LT-08234 Vilnius 

 Tel.: +370 699 29377 

El. paštas.: info@geonovus.lt 

www.geonovus.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dabartiniai kameros modeliai. Gali būti pakeisti analogais arba geresnėmis kameromis priklauso nuo gamintojo. 

 

 

 

  

  mdMapper200 mdMapper1000 mdMapper1000DG 
Skrydžio parametrai Padengiama teritorija (@120m) 30 ha 60 ha 80 ha 

 Foto kameros modelis* Sony DSC-QX10 Sony a6300 Sony RX1RII 

 Nuotraukos formatas JPEG RAW + JPEG RAW + JPEG 

 G.S.D. cm/pixel (@120m) 3.2 cm 2.4 cm 1.6 cm 

 G.C.P. (kontūrženkliai) Taip Taip Ne 

 Persidengimas 
(Išilginis/skersinis) 80% / 60% 80% / 60% 60% / 40% 

Duomenų 
apdorojimas 

Metodas 
Aero trianguliacija Aero trianguliacija Optimizuota aero 

    trianguliacija ir GNSS 

    Inercinis sprendimas 

 Geo orientacija GPS/ Aero 
trianguliacija 

GPS/ Aero 
trianguliacija 

Aukšto tikslumo 
sensorius (INS) 

 Pozicija GPS UAV GPS UAV Aukšto tikslumo 

    sensorius (GNSS) 

 Tikslumas 2.5 cm (X,Y) ir 2.5 cm (X,Y) ir 2.5 cm (X,Y) ir 

  5 cm (Z) su GCP 5 cm (Z) su GCP 5 cm (Z) be GCP 

Privalumai  Mažų teritorijų 
kartografavimas 

Didelių zonų 
kartografavimas 

• Nereikia GCP 

• Efektyvaus 
skrydžio 

planavimas – 
apima didesnes 

teritorijas 

• Produktyvus 
duomenų 

apdorojimas 
(mažiau 

nuotraukų) 

1000 

mdMAPPER 1000: Pasiekite daugiau – net esant nestabilioms 

oro sąlygoms. 

Šis orlaivis yra atsparus, paruoštas 

produktyviam darbui. Md4-1000 UAV gali 

dirbti įvairiose aplinkos sąlygose, nuo 

stiprių vėjų ar magnetinių laukų, aukštoje 

temperatūroje ar prie auštos įtampos 

trukdžių. Taip pat šis kopteris pasižymi 

ilgiausiu skrydžio laiku palyginti su rinkoje 

esančiomis alternatyvomis. 

• Būkite produktyvesni vykdydami ilgesnius 

skrydžius ore. mdMapper1000 vidutinis 

skraidymo laikas 30-45 min. (priklausomai 

nuo sąlygų). 

• Skriskite blogomis oro sąlygomis, 

neatidėliokite projektų – netgi dienomis kai 

stipriai lyja. 

• Kopteris suderinamas su įvairiais sensoriais: 

3D skenavimui, geodezijai, žemės ūkiui, 

miškotvarkai, aplinkosaugai, ar turto 

inventorizacijai. 

1000 
200 1000DG 
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