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Rychlý 
a jednoduchý 
systém pro měření 
zápoje. Snímá širokoúhlé 
fotografie ve vysokém rozlišení 
a současně měří PAR a LAI index. 
Kontinuálně vyhodnocuje Leaf Area 
Index (LAI) a měří Photosynthetically 
Active Radiation (PAR). Samo-nive-
lační digitální fotoaparát ovládaný a 
nastavitelný pomocí dotykového dis-
pleje tabletu. Systém pořizuje snímky 
korunového zápoje, zápoje rostlinných 
pater různých ekosystémů. Vyhod-
nocuje a ukládá záznamy snímkování 
a měření. Nová snímací jednotka se 
spouští fotoaparátu a posílená anténa 
připojená ke čtyřem satelitům poskytu-
je přesné a okamžité údaje o poloze při 
měření LAI.

Měření korunového zápoje stromů
a keřů, měření LAI a PAR
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Inovovaný systém pro měření zápoje rostlinných pater, stromů a keřů…

je kombinací hemisferické digitální kamery, měření PAR záření a kalkulace LAI indexu. Nedestruktivní meto-
da měření a vyhodnocení podmínek na lokalitě. Samo-nivelační fotoaparát snímá fotografie se 150° šířkou. 
Na měřící konzoli je umístěno 24 senzorů PAR záření. Na inovované ergonomické rukojeti je připojen tablet s 
dotykovým displejem a 18 cm uhlopříčkou. Ideální nástroj pro terénní měření.

Objektiv:  rovnoměrně širokoúhlá čočka
Rozlišení:  8 Megapixelů
Ovládání:  18cm tablet - dotykový displej + 6ti tlačítkový keypad, spoušť fotoaparátu
Čas měření:  0,5 sekundy
Fish-eye:  čočka se šířkou záběru 150° 
Rozsah používání:  od 5° C  do 50° C

Charakteristika přístroje:

* samo-nivelační digitální kamera, širokoúhlé snímání 150° fotografií zápoje
* měří fotosynteticky aktivní radiaci (PAR) a vyhodnocuje díky 24 fotodiodám                                                           

i krátkodobé zvýšení radiace (sunfleks).
* nedestruktivní kalkulace LAI indexu pomocí PAR měření
* vypočítává LAI index rostlinného zápoje v různých třídách velikosti, fokus kamery podle výšky porostu
* kalkulace mezer zápoje, natočení úhlu listů a koeficient zápoje
* pro vyhodnocení mezer zápoje není potřeba měřit/snímat nad porostem
* snímky a data z měření je možné zobrazit na tabletu a dále jsou uložena pro následnou analýzu
* plně uživatelsky nastavitelný zenith & azimuth, digitálně
* plně uživatelsky nastavitelný práh - threshold, včetně aplikace metody:                                                             

Otsu Method and Entropy Crossover Technique
* umožňuje měření při zatažené obloze
* možnost nastavení RGB hodnot barev
* lokalizaci místa měření zajišťuje přístroj spojením s GPS, Glonass, Beidou a Gelileo
* posílení signálu antény
* interní kompas pro práci v terénu
* neutrální (šedý) filtr k redukování světla všech vlnových délek (barev).

MĚŘENÍ  ZÁPOJE  ROSTLINNÝCH  PATER
KORUNOVÝ  ZÁPOJ  VEGETACE + LAI + PAR


