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SIGLAS 

 

• DJI GS Pro - Aplicativo Móvel DJI Ground Station Pro 

• DJI GS RTK - Aplicativo Móvel para Estação Terrestre DJI RTK 

• GCP - Ponto de controle de solo 

• GNSS - Sistemas Globais de Navegação por Satélite 

• GSD - Distância de Amostragem de Solo 

• NTRIP - Transporte de Rede RTCM via protocolo de Internet. 

• RTCM - Comissão Técnica de Rádio para Serviços Marítimos 

• P4 RTK - Drone Phantom 4 RTK 

• P4 Pro - Drone Phantom 4 Pro  

• PPK - Cinemática Pós Processada 

• RTK - Cinemática em Tempo Real 

• VRS - Sistema de Referência Virtual 
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RESUMO 

Nos últimos anos, os veículos aéreos não tripulados (VANTs), comumente conhecidos como 

drones, tornaram-se cada vez mais uma ferramenta popular para coleta de dados aéreos em 

construção, agrimensura, mineração, seguros e outros. Utilizando a fotogrametria, essas 

indústrias capturam imagens aéreas e geram informações valiosas a partir de grandes conjuntos 

de dados - possibilitando ver e medir as mudanças que ocorrem ao longo do tempo em locais 

de trabalho, minas, propriedades e etc.. 

A fotogrametria não é uma ciência nova e tem sido usada para mapeamento topográfico, 

arquitetura e engenharia muito antes do advento dos drones. Mas a ascensão da fotogrametria 

orientada pela visão de computadores nos últimos anos tem paralelo no desenvolvimento de 

hardware e software de drones comerciais acessíveis. A simplicidade e a automação das 

soluções atuais permitem que os profissionais integrem esses “robôs voadores” em fluxos de 

trabalho existentes para mapear grandes áreas de terra e gerar modelos 3D de alta resolução. 

Esses dados possibilitam analisar o mundo ao nosso redor com mais precisão e rapidez do que 

os métodos de medição tradicionais, como levantamentos de solo e medições manuais. Neste 

documento, mostramos que os drones podem fornecer precisão dentro de 1% do mundo real. 

Medições ao usar Pontos de Controle de Terra (GCPs) 

Os GCPs são pontos definidos na superfície da Terra que possuem um local georreferenciado 

conhecido. Ao usar os GCPs em conjunto com dados fotogramétricos aéreos, você consegue 

atingir a precisão do nível centimétrico fixando esses pontos no mapa aéreo. Embora exatos, os 

GCPs tendem a ser um processo demorado e, muitas vezes, exigem a colocação durante toda a 

duração de um projeto. Quando o GPS foi usado pela primeira vez na década de 1980, a única 

maneira de obter um posicionamento subcentimétrico com GPS era via pós-processamento com 

os GCPs, o que poderia levar dias inteiros para capturar com precisão. No início dos anos 90, a 

tecnologia Real Time Kinematic (RTK) foi introduzida e permitiu que os topógrafos obtivessem 

posicionamento em nível centimétrico em tempo real, sem necessidade de pós-processamento. 

Neste estudo, o DroneDeploy utilizou maneiras de validar e melhorar a precisão dos mapas 

fotogramétricos com o Phantom 4 RTK (P4 RTK) da DJI, um drone que aplica a tecnologia RTK a 

imagens aéreas. Para testar a precisão do P4 RTK, o DroneDeploy criou um sistema de ponto de 

controle em um edifício, no telhado. Em seguida, 32 voos foram registrados, cada um 

explorando o efeito da altitude de voo, a sobreposição e o número de imagens, na precisão 

resultante do mapa, uma vez que essas imagens foram processadas pelo Mecanismo do 

DroneDeploy. Esses conjuntos de dados foram então usados para calcular a precisão horizontal 

e vertical dos pontos medidos, juntamente com a precisão das medidas lineares. 

O DroneDeploy descobriu que as distâncias de controle do P4 RTK estavam dentro de 0,27% das 

medições da Unidade comparando com o GPS  RTK, as distâncias dos pontos de controle do P4 

RTK estavam dentro de 0,1% das medições comparando com o P4 Pro utilizando GCP, o P4 RTK 

apresentou precisão vertical relativa de 2cm e precisão horizontal relativa de 1,2cm, os mapas 

em 2D e em 3D não afetaram significativamente a precisão das medições. 
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INTRUDUÇÃO 

Objetivos deste estudo 

Ao analisar os dados do drone, a velocidade e a precisão são essenciais para gerenciar operações 

em um canteiro de obras, monitorar rendimentos em uma fazenda ou inspecionar um telhado 

em busca de danos. 

O principal objetivo deste estudo é comprovar a precisão de medição linear e de elevação do P4 

RTK em relação aos métodos tradicionais de captura baseados com GPS. Usando um receptor 

GNSS baseado em terra. Os resultados fornecem informações sobre a precisão que você pode 

esperar de cada método. O conjunto de dados resultante também pode ser usado para 

determinar se uma missão de mapeamento de drone com o P4 RTK e o DroneDeploy pode 

alcançar a precisão do seu projeto. 

Melhores práticas para coleta precisa de dados 

Neste estudo, também exploraremos as melhores práticas para capturar dados altamente 

precisos com o P4 RTK. Isso incluirá a determinação do tipo de missão que produzirá os melhores 

resultados, seja nos modos de voo Fotogrametria 2D ou Fotogrametria 3D. 

Modelos de drones usados neste estudo 

O modelo primário de drones usado neste estudo é o DJI Phantom 4 RTK, lançado pela DJI em 

outubro de 2018. O drone foi projetado para usar o processamento cinemático em tempo real 

(RTK) para produzir mapas aéreos altamente precisos. Além da unidade RTK, o P4 RTK também 

usa um módulo GNSS redundante que fornece estabilidade de voo adicional ao voar em regiões 

densas com sinal RTK ruim. A DJI reivindica precisão de posicionamento horizontal RTK de 1 

centímetro e precisão de posicionamento vertical RTK de 1,5 centímetro. Em termos de 

medições absolutas em modelos fotogramétricos, a DJI reivindica uma precisão de 5 

centímetros ao voar a 100 metros com GSD de 2,7 centímetros. Este drone pode ser visto na 

Figura 1 mostrada abaixo. 

 

O módulo RTK é integrado diretamente ao Phantom 4 para fornecer precisão de nível 

centimétrico para imagens estáveis de voo e georreferenciadas com precisão. Um novo sistema 

TimeSync foi adicionado para alinhar continuamente o controlador de voo, a câmera e o módulo 
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RTK, garantindo que cada foto use os metadados mais precisos e corrija os dados de 

posicionamento para o centro do sensor CMOS. Este receptor RTK pode ser visto na Figura 2 

abaixo. O P4 RTK também tem a capacidade de se conectar à estação móvel D-RTK 2, NTRIP 

(Rede de Transporte RTCM via protocolo de Internet), ou armazenar os dados de observação 

por satélite a serem usados no cinemático pós-processado (PPK). A estação móvel D-RTK 2 não 

foi utilizado neste estudo, em vez disso, os métodos NTRIP foram usados e são descritos em 

detalhes ao longo deste documento. 

 

Figura 2 – Modulo RTK do Drone P4 RTK 

O DJI Phantom 4 Pro também será usado em conjunto com os GCPs para servir como dados de 

controle. Este estudo usa modelos DJI porque eles são o maior fornecedor de hardware drone 

comercial no mundo e são usados por profissionais da indústria em construção, mineração, 

agrimensura, seguros e outros. O Phantom 4 Pro foi mostrado no estudo anterior para produzir 

os mapas fotogramétricos mais precisos no momento da escrita, em comparação com outros 

modelos de DJI. É o drone mais popular usado no DroneDeploy, com mais de 23.000 voos por 

mês, e fornecerá à base de clientes da DroneDeploy a percepção da precisão dessa nova solução 

de hardware da DJI. 
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NA PRÁTICA 

Precisão de Medição Linear do Phantom 4 Pro 

Nosso estudo anterior analisou a precisão da medição linear usando o DJI Phantom 4 Pro em 

conjunto com os GCPs. O drone Phantom 4 RTK faz parte da série de drones Phantom 4 e utiliza 

a mesma câmera do Phantom 4 Pro. Nesse estudo, demonstramos que as medidas lineares 

relativas eram precisas dentro de 1,1% das medições manuais feitas no solo. Os erros médios 

de medição mostraram que a margem de erro aumentaria proporcionalmente à altitude de voo, 

com um coeficiente de correlação médio de 0,42. Houve uma melhora de 0,35% na precisão das 

medições para mapas voando a uma elevação de 20 metros em comparação com aqueles que 

voaram a 30m, 60m ou 120m de altitude. Muito disso pode ser atribuído à qualidade das 

imagens e permitir que um operador humano identifique o centro desses GCPS, o que pode ser 

difícil em mapas de baixa resolução. 

Descobrimos que o processamento com pontos de controle de solo reduziu o erro médio de 

medição para menos de 12 cm, uma melhoria de quase 10x, para todos os comprimentos de 

controle. Os erros de medição dos mapas com GCP também mostraram uma redução similar de 

10x no desvio padrão do erro, significando que os dados com GCP não são apenas mais precisos, 

são mais consistentes e, portanto, confiáveis para aplicações em que um maior grau de precisão 

é necessário. 

Procedimentos cinemáticos em tempo real (RTK) e cinemáticos pós-processados (PPK) 

Cinemática é um termo comum usado nos métodos tradicionais de levantamento de GPS, onde 

os receptores estão em movimento. Para processar dados RTK, você precisará de uma estação 

base RTK e um rover RTK, neste caso, o Phantom 4 RTK. Para o posicionamento relativo, o 

método comum usado no levantamento é a técnica “Stop and Go”. O processamento de RTK, 

por outro lado, não requer pós-processamento para obter um posicionamento preciso. Um 

rádio no receptor de referência - uma estação base local ou uma estação base da rede - 

transmite sua posição para o rover em tempo real. Isso permite o levantamento no campo e 

elimina a necessidade de verificar a qualidade da medição durante o pós-processamento. Um 

diagrama do fluxo de trabalho RTK pode ser visto na Figura 3. 

Os levantamentos PPK são semelhantes aos levantamentos RTK, mas as posições não são 

corrigidas em tempo real. Geralmente, envolve colocar uma estação base estacionária sobre um 

ponto de controle conhecido ou um monumento para permitir a localização geográfica. Os 

dados do GPS são então coletados simultaneamente pela estação base e pelo drone enquanto 

ele voa. Esses dados são então baixados da estação base e do rover (drone) e pós-processados 

usando um software de GPS. Essas imagens podem ser enviadas para o mecanismo de mapa do 

DroneDeploy para processamento. 
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Ao escolher entre os métodos RTK ou PPK, você precisa escolher entre produtividade e precisão 

das imagens resultantes. O fluxo de trabalho RTK pode ser uma maneira muito rápida de obter 

imagens precisas, mas depende de uma conexão em tempo real para produzir mapas precisos. 

Uma solução PPK leva mais tempo para ser configurada, mas depende de seus dados de backup 

de sinal para garantir a precisão posicional do voo. 

Diretrizes para produzir mapas precisos de drones com o Phantom 4 RTK 

Nosso estudo anterior mostrou, como esperado, que voar mais baixo produz mapas de maior 

qualidade, e que a câmera de maior resolução a bordo da série de drones Phantom 4 fornece 

mapas melhores que seus predecessores. Seguiremos as mesmas diretrizes para voar mapas 

usando o P4 RTK para fornecer consistência entre os mapas RTK e os mapas P4 Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRONE VISUAL 

TELEFONE: (11) 3090 1326 | WHATSAPP: (11) 95925-7400 

EMAIL: CONTATO@DRONEVISUAL.COM 

METODOLOGIA 

Estabelecendo um Método de Validação de Dados usando GCPs e Pontos de Controle 

Para testar a precisão do Phantom 4 RTK, o DroneDeploy configurou um sistema de ponto de 

controle no mesmo local de teste usado no estudo anterior. Os pontos de verificação, os GCPs, 

as distâncias de controle e o respectivo layout são mostrados na Figura 4 abaixo. 

 

O sistema era composto de 7 GCPs diferentes, de 1'x 1', colocados em nosso site de teste. Esses 

pontos foram colocados em diferentes altitudes, latitudes e longitudes na superfície para 

capturar melhor os diferentes cenários. Além disso, quatro pontos de controle foram colocados 

no telhado e as distâncias entre cada um foram medidas com uma fita métrica para estabelecer 

o comprimento entre os pontos. Eles foram marcados e medidos usando uma unidade Trimble 

RTX GPS para identificar a latitude, o comprimento e a elevação de cada um dos pontos. Essas 

distâncias de controle demonstram a variação na latitude, longitude e elevação entre os voos 

Phantom 4 Pro e P4 RTK. 

Capturando dados aéreos 

Para capturar os dados aéreos, o DroneDeploy voou mais de 30 voos individuais usando o 

aplicativo DJI Phantom 4 RTK e DJI GS RTK para os voos RTK, e o aplicativo Phantom 4 Pro V2.0 

e DJI GS Pro para o P4 Pro com os voos GCP. SmartNet, um serviço de correções de terceiros foi 

usado para o controlador RTK em conjunto com um hotspot móvel. O SmartNet permite 

correções RTK de rede de alta precisão e alta disponibilidade para qualquer aplicativo, usando 

qualquer constelação e, ao mesmo tempo, sendo aberto para qualquer um usar. O SmartNet 

permite precisões de nível centimétrico ligadas a um dado comum. 
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Figura 5 – Planejamento dos pontos de controle 

Um total de 20 voos foram pilotados com o P4 RTK a 30 metros acima da superfície do telhado, 

nos modos de fotogrametria 2D e 3D e depois processados com o Mecanismo de mapa do 

DroneDeploy. Da mesma forma, 12 voos foram pilotados com o Phantom 4 Pro e processados 

com GCPs com o Mecanismo de mapa do DroneDeploy para servir como controle para comparar 

os resultados. Um dos mapas aéreos processados com pontos de verificação e GCPs pode ser 

visto na Figura 5 acima. Pequenas variações no planejamento de voo, iluminação e altitude 

foram introduzidas para simular um ambiente do mundo real ao coletar esses dados. 

Capturando dados de ponto de controle de solo para controle 

Para capturar os GCPs para o controle, o DroneDeploy marcou o 

centro geográfico dos alvos colocados no telhado com um Trimble 

Catalyst. Os pontos-alvo tinham um desvio padrão horizontal de 

0,24 cm e um desvio padrão vertical de 0,49 cm entre os 7 pontos 

de controle no solo e pontos de verificação marcados no local do 

teste. 

 

Esses pontos também foram usados para servir como pontos de controle ao medir a precisão 

do P4 RTK em relação às medidas do GCP. O Trimble Catalyst, mostrado na Figura 6 abaixo, foi 

escolhido devido a sua simplicidade, baixo custo e desempenho GNSS altamente preciso. Em um 

estudo independente conduzido pela Geo Job UAV no início de 2018, eles deduziram que “as 

coordenadas do catalisador estavam dentro de 0,25 a menos de 1 polegada dos resultados do 

pesquisador”. Com a integração com o software Trimble UAV Ground Control, ele também 

forneceu uma maneira simples de capturar dados de ponto de controle a serem usados com 

soluções de VANTs. 
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O Trimble Catalyst é um receptor de posicionamento RTK GNSS "como um serviço" e pode ser 

usado com qualquer smartphone Android convencional. A configuração de hardware consiste 

em qualquer dispositivo Android moderno, a antena Trimble Catalyst DA1 e um pólo de pesquisa 

padrão. Seu smartphone é usado no lugar de um registrador de dados tradicional e é conectado 

à antena por meio do cabo USB fornecido. 

Devido à sua simplicidade, alto grau de precisão e aceitação entre a base de clientes do 

DroneDeploy, pudemos usar o Trimble Catalyst para garantir com segurança a precisão da 

validação em relação ao P4 RTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRONE VISUAL 

TELEFONE: (11) 3090 1326 | WHATSAPP: (11) 95925-7400 

EMAIL: CONTATO@DRONEVISUAL.COM 

RESULTADOS 

P4 RTK Entregue com 2 cm de precisão vertical relativa e 1,2 cm de exatidão horizontal relativa 

Cada um dos 4 pontos de verificação, foram marcados e medidos com a unidade GPS da Trimble. 

A Tabela 3 abaixo mostra a precisão vertical dos pontos de verificação, tanto no mapa 

processado pelo RTK quanto no mapa do P4 Pro com GCPs. O erro da unidade GPS é mostrado 

para entender o erro de medição vertical do Trimble Catalyst. Cerca de 30 medições foram 

capturadas e calculadas para cada GCP e ponto de verificação. 

A partir dessas medições, obtemos cerca de 3,3 cm de precisão vertical relativa e 2,01 cm de 

precisão horizontal relativa. A precisão vertical relativa média de todos os pontos de verificação 

no mapa do P4 RTK foi de 2,00 cm. A precisão vertical relativa média do P4 Pro com GCPs, para 

comparação, foi de 1,95 cm. 

 

 

Com o P4 RTK, obtivemos precisão horizontal relativa de 1,20 cm. Com o P4 Pro e os GCPs, 

obtivemos precisão horizontal relativa de 0,90 cm. Neste estudo, mostramos que o P4 RTK pode 

alcançar precisão vertical relativa de 2,00 cm e precisão horizontal relativa de 1,20 cm quando 

voado a 100 pés (33m). Também é importante observar que as medições de precisão do P4 RTK 

foram obtidas usando as ferramentas de anotação e medição do DroneDeploy. O GSD dos mapas 

resultantes é em média de 1,0 cm/px. 

Por que isso é importante? 

A determinação de elevações precisas é uma parte essencial de muitos projetos de construção 

civil, como estradas, pontes e projetos rodoviários. As linhas de inclinação, as estruturas de 

drenagem e outros recursos de rodovia são projetados com planos de base conhecidos 

existentes e elevações finais ou planos de projeto. Seções preliminares e finais também 

determinam grandezas volumétricas. Além disso, elevações precisas são críticas para garantir a 

confiabilidade do mapeamento fotogramétrico e produtos ortofotograficos dentro do 

DroneDeploy e outros softwares fotogramétricos. 

Devido à sua importância em todas as outras fases do desenvolvimento do projeto, as medições 

verticais são estabelecidas em um ponto de controle, conhecido como GCPs. Devido ao 

considerável efeito a jusante de medições verticais imprecisas, este é um componente crítico da 

pré-construção, e a redução do erro resultante é de extrema importância. 

Distâncias de controle do P4 RTK é de 0,1% de diferença comparado com o P4 Pro + GCP 

No estudo de Precisão de Medição Linear de Plataformas de Drone DJI e Fotogrametria, 

demonstramos que usar um Phantom 4 Pro com GCPs produziria uma margem de erro de cerca 

de 0,64%. Usando um Phantom 4 RTK, conseguimos produzir uma margem de erro de cerca de 

0,27% em comparação com medições “reais”. Na Tabela 2, comparamos a precisão do P4 RTK 

em relação ao P4 Pro. Em média, as medições P4 RTK estão dentro de 1,09 cm, ou 0,10%, das 
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medições P4 Pro processadas com GCPs. Esses resultados mostram que, usando um drone 

Phantom 4 RTK, um usuário pode esperar - em média - uma precisão de 1,09 cm em mapas 

processados por RTK no DroneDeploy, quando comparado a mapas similares carregados com o 

Phantom 4 Pro e processados com GCPs. 

 

 

 

Por que isso é importante? 

A precisão de medição linear é uma métrica importante a ser considerada por causa de suas 

aplicações no mundo real. Embora seja importante observar a exatidão horizontal e vertical de 

um único ponto, muitos projetos de construção civil observam as linhas de inclinação, a 

drenagem ao longo de uma estrada, a volumetria dos estoques ou a área de material - todos 

baseados na precisão dos pontos. medições de ponto. 

Esse processo envolve entender a mudança na precisão ao medir a variação entre os pontos. 

Por exemplo, uma precisão horizontal ou vertical de ± 2 cm pode equivaler a uma precisão de 

medição linear de ± 4 cm entre 2 pontos. Isso fornece uma compreensão mais tangível de como 

a precisão pode afetar as medições de uma estrada, ponte, rodovia ou outro projeto de 

construção civil. 

Distâncias de medições do P4 RTK é de 0,27% de diferença comparando com o Catalyst da 

Trimble 

Depois que os mapas P4 RTK foram processados no DroneDeploy, as distâncias de controle 

foram marcadas e medidas em todos os mapas usando as ferramentas de medição do 

DroneDeploy. A comparação entre as medições do mapa P4 RTK e as medições do mundo real 

pode ser vista na Tabela 1 abaixo. O erro médio dos mapas P4 RTK chegou a 3,65 cm, ou cerca 

de 0,27% das medições do mundo real. Para comparação, usando GCPs, um usuário pode 

esperar uma precisão de 3 cm e, usando uma unidade de GPS, como um Trimble Catalyst, um 

usuário pode esperar uma precisão de 3cm 

Observando apenas a precisão XY dos pontos de controle, o P4 RTK oferece 1,2 cm de precisão 

horizontal relativa. Esses resultados mostram que, usando um drone Phantom 4 RTK, um usuário 

pode esperar, em média, uma precisão de medição linear de 3,65 cm em mapas processados 

por RTK no DroneDeploy. Nota: As medições do mundo real foram feitas usando uma fita 

métrica. 
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Voos em 2D e 3D não afetaram significativamente a precisão das medições 

Um total de cinco voos 2D e cinco de fotogrametria 3D foram feitos usando o aplicativo DJI GSR 

com o P4 RTK. Os resultados deste estudo podem ser vistos na Tabela 4 abaixo. O erro de 

medição linear médio para os voos 2D foi de cerca de 3,57 cm ou 0,26%. O erro de medição 

linear médio para os voos 3D foi de cerca de 3,73 cm ou 0,28%. O erro de medição linear médio 

para voos do P4 Pro foi de cerca de 3,53 cm ou 0,26%. Com uma margem de erro de 0,16 cm 

entre os voos 2D e 3D, não temos uma variação estatisticamente significativa na precisão da 

medição linear. Ao voar com o P4 RTK para missões de alta precisão, escolher 2D ou 3D 

dependeria das necessidades do usuário, voando em 2D para terrenos relativamente planos e 

voando em 3D para estruturas, edifícios ou outros objetos altos. 
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CONCLUSÃO 

A precisão de medição RTK do Phantom 4 pode atender aos requisitos de classificação de 

pesquisa 

O grau de precisão que seria esperado em determinados projetos depende da aplicação final e 

do uso pretendido dos dados da pesquisa. A precisão aceitável poderia estar a 30 cm ou mais 

do local pesquisado. Em certos projetos, o erro máximo aceitável poderia ser de 5 a 7 cm ou 

menos. De acordo com o Comitê do Sistema Global de Navegação por Satélite da USGS, é 

responsabilidade do agrimensor conhecer os requisitos de precisão da pesquisa e combinar isso 

com a precisão de seu receptor em combinação com a precisão das informações de correção 

recebidas com base na qualidade e localização da correção. 

Hoje, as empresas podem alcançar precisão horizontal relativa de menos de 3 cm usando os 

métodos de pesquisa tradicionais. Isso permite que eles realizem pesquisas precisas, licitações, 

operações de classificação e gerenciamento de projetos de grande escala com facilidade. A 

maioria dos mapas de classificação do questionário fornece tradicionalmente uma precisão de 

3 cm na direção XY e uma precisão de 9 cm na direção Z. Neste estudo, mostramos que o 

Phantom 4 RTK pode fornecer precisão vertical relativa de 2 cm e precisão horizontal relativa de 

1,20 cm com mapas processados no DroneDeploy Map (em média). 

Com base nesses resultados, o DroneDeploy recomenda usar o Phantom 4 RTK para criar mapas 

precisos para a medição de distâncias ponto a ponto. Além de obter resultados precisos, na 

maioria dos casos, o uso do Phantom 4 RTK para pesquisa reduzirá os custos associados aos 

métodos tradicionais, incluindo os gastos com mão de obra, hardware e software. Isso também 

vem com os benefícios gerais que nossos clientes obtêm, como maior produtividade, tempo 

mais rápido para insights, melhor colaboração e maior segurança no local de trabalho. No 

entanto, o uso de alguns pontos de controle de controle de solo (1-2 GCPs) ainda é recomendado 

para garantir a precisão e fornecer a responsabilidade por qualquer medida. 
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