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Wyszukiwanie słów kluczowych 

Szukaj słów kluczowych, takich jak "akumulator" i "instalacja", aby znaleźć odpowiedni temat. 

Jeśli do czytania tego dokumentu używasz programu Adobe Acrobat Reader, naciśnij Ctrl+F w 

systemie Windows lub Command+F w systemie Mac, aby rozpocząć wyszukiwanie. 

 

Przejście do tematu 

Zobacz pełną listę tematów w spisie treści. Kliknij na temat, aby przejść do danej sekcji. 

 
Drukowanie tego dokumentu 

Ten dokument obsługuje drukowanie w wysokiej rozdzielczości. 
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Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi 

Legenda 
 

Ważne  Wskazówki i porady  Odnośniki  

 

Uwaga 

1. Zenmuse L1 jest urządzeniem precyzyjnym. Nie wolno upuszczać urządzenia na ziemię i należy 

obchodzić się z nim ostrożnie. 

2. Jeśli wymagane są bardzo dokładne dane chmury punktów, nie zaleca się używania Zenmuse L1 

w warunkach słabej widoczności, takich jak mgła lub deszczowa pogoda. W przeciwnym razie 

zasięg detekcji może zostać zmniejszony, co spowoduje powstanie szumu w chmurze punktów. 

3. NIE WOLNO dotykać elementów optyki urządzenia Zenmuse L1. Kurz i plamy na powierzchni 

optyki mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. Do prawidłowego czyszczenia 

elementów optycznych należy używać sprężonego powietrza lub wilgotnej ściereczki do 

obiektywów. Więcej informacji na temat czyszczenia szybek optycznych można znaleźć w 

rozdziale Przechowywanie, transport i konserwacja. 

4. NIE WOLNO dotykać powierzchni soczewki ręką. Należy uważać, aby nie porysować powierzchni 

obiektywu ostrymi przedmiotami. W przeciwnym razie może to mieć wpływ na jakość zdjęć. 

Powierzchnię obiektywu urządzenia należy czyścić miękką, suchą, czystą szmatką. NIE WOLNO 

używać substancji zawierających alkohol, benzen, rozcieńczalniki, innych substancji łatwopalnych 

ani alkalicznych detergentów do czyszczenia lub konserwacji. 

5. Gdy urządzenie Zenmuse L1 nie jest używane, należy przechowywać je w futerale i w razie potrzeby 
wymienić opakowanie środka osuszającego, aby zapobiec zaparowaniu soczewek z powodu 
nadmiernej wilgotności otoczenia. Jeśli soczewki zaparują, para wodna zwykle rozprasza za jakiś 
czas po włączeniu urządzenia. Zaleca się przechowywanie Zenmuse L1 w środowisku o wilgotności 
względnej mniejszej niż 40% i temperaturze 20±5° C. 

6. NIE WOLNO wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w miejscach 

o słabej wentylacji lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. 

7. NIE WOLNO wielokrotnie włączać i wyłączać urządzenia. Po wyłączeniu zasilania należy odczekać co 
najmniej 30 sekund przed ponownym włączeniem. W przeciwnym razie może to wpłynąć na żywotność 
produktu. 

8. W stabilnych warunkach laboratoryjnych Zenmuse L1 osiąga stopień ochrony IP54 zgodnie z normą 
IEC 60529. Stopień ochrony nie jest jednak stały i może ulec obniżeniu w dłuższym okresie czasu. 

9. Upewnij się, że na powierzchni lub w porcie karty pamięci nie ma cieczy.. 

10. Upewnij się, że gimbal jest bezpiecznie zainstalowany w dronie, a pokrywa gniazda karty microSD jest 
prawidłowo zamknięta. 

11. Przed otwarciem pokrywy gniazda karty microSD upewnij się, że powierzchnia gimbala jest 

sucha. 

12. NIE WOLNO wyjmować ani wkładać karty microSD podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów. 
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Charakterystyka produktu 

Wprowadzenie 

Skaner ZENMUSE L1 został wyposażony w moduł LIVOXTM LiDAR, wysokiej dokładności IMU oraz 

kamerę mapującą RGB na 3-osiowym stabilizowanym gimbalu. W połączeniu z kompatybilnym 

dronem DJI i oprogramowaniem DJI TERRA, Zenmuse L1 oferuje kompletne rozwiązanie, które 

zapewnia pozyskiwanie danych 3D w czasie rzeczywistym, pozwalając  na uchwycenie szczegółów 

skomplikowanych struktur i dostarczenie bardzo dokładnych modeli. 

 
 
 
 

1. Złącze gimbala 

2. Silnik osi Pan 

3. Sensor LiDAR 

4. Kamera mapująca RGB 

5. Pomocniczy pozycjonujący  
czujnik wizyjny 

6. Slot na kartę pamięci microSD 

7. Silnik osi Tilt 

8. Silnik osi Roll 

 
 



7 © 2021 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Instalacja 
 

MATRICETM 300 RTK 

 

 

1. Zdejmij osłonę gimbala i soczewki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Naciśnij przycisk blokady gimbala znajdujący się na dronie aby zamontować gimbal. 

3. Wyrównaj białą kropkę na gimbalu z czerwoną kropką na porcie drona i zamontuj gimbal. 

4. Obróć blokadę gimbala do pozycji zablokowanej, ustawiając czerwone kropki w jednej linii. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upewnij się, że złącze gimbala w dronie jest prawidłowo ustawione podczas montażu. 

W przeciwnym razie nie będzie można zamontować kamery. 

Zdemontuj Zenmuse L1, naciskając przycisk na dronie, aby odłączyć gimbal.  

Aby uniknąć poparzeń, NIE WOLNO bezpośrednio dotykać obudowy kamery podczas 

włączania zasilania. 

Demontuj Zenmuse L1 tylko po wyłączeniu zasilania drona. 

Podczas transportu lub przechowywania należy odłączyć gimbal od drona. W przeciwnym 

razie może dojść do skrócenia żywotności wibroizolatorów lub nawet do ich uszkodzenia. 

Przed startem upewnij się, że pokrywa slotu karty SD jest prawidłowo zamknięta. W 

przeciwnym razie może ona przeszkadzać w ruchu ramienia gimbala i spowodować 

przeciążenie silnika. 

 

Kompatybilny dron 

Instalacja na dronie 
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Sterowanie za pomocą aparatury 

Jako przykład poniżej przedstawiono aparaturę do drona Matrice 300 RTK. Wyreguluj pochylenie 

gimbala za pomocą lewego pokrętła obrót wyregulujesz za pomocą prawego pokrętła. Naciśnij spust 

migawki lub przycisk nagrywania, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film. Przełącz przycisk 5D, aby 

wyregulować wartość naświetlania (EV). Dostosowywany przycisk C1 może być używany do zmiany 

położenia gimbala, a dostosowywany przycisk C2 może być używany do przełączania między 

ekranem głównym i zewnętrznym. 

 
 
 

 
5 

6 7 

1 4 

2 3 

 
 
 

 
1. Lewe pokrętło 

Przekręć, aby wyregulować nachylenie gimbala. 

2. Przycisk nagrywania 

Wciśnij aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie wideo. 

3. Przycisk migawki 

Wciśnij aby wykonać zdjęcie. Tryb fotografowania może być ustawiony jako pojedynczy lub 

interwałowy w aplikacji DJI Pilot. Pojedyncze zdjęcia mogą być również wykonywane podczas 

nagrywania wideo. 

4. Prawe pokrętło 

Przekręć, aby wyregulować obrót gimbala. 

5. Przycisk 5D 

Domyślne funkcje przycisku 5D są wymienione poniżej i mogą być dostosowane w aplikacji DJI Pilot. 

Lewy przycisk: Zmniejszenie wartości ekspozycji 

Prawy przycisk: Zwiększenie wartości ekspozycji 

6. Przycisk konfigurowalny C2 

Domyślną funkcją jest przełączanie pomiędzy ekranem głównym a zewnętrznym. Funkcja tego 

przycisku może być dostosowana w aplikacji DJI Pilot. 

7. Przycisk konfigurowalny C1 

Domyślną funkcją jest wypoziomowanie gimbala. Funkcja tego przycisku może być dostosowana 

w aplikacji DJI  Pilot. 
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Sterowanie w aplikacji DJI Pilot 

Interfejs z ekranem dotykowym może być używany do robienia zdjęć lub nagrywania filmów i ich  

przeglądania. Użytkownicy mogą utworzyć misję lotu, aby nagrać dane chmury punktów w aplikacji  

DJI Pilot. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Może być konieczna aktualizacja interfejsu. Upewnij się, że zaktualizowałeś aplikację do najnowszej wersji. 

 
 
 

1. Wideo HD na żywo 

Wyświetla aktualny obraz z kamery. 

2. Rodzaj widoku 

Wyświetla bieżący widok, w tym widok z kamery, widok chmury punktów oraz widok z podziałem (side-
by-side). 

3. Parametry kamery 

Wyświetla aktualne parametry kamery. 

4. Tryb ostrości 

Dotknij aby przełączyć się między trybami ostrości MF, AF-C oraz AF-S. 

5. Automatyczna blokada ekspozycji 

Dotknij aby zablokować wartość ekspozycji. 

6. Ustawienia kamery 

Dotknij, aby wprowadzić ustawienia zdjęć i wideo. Dotknij  aby skonfigurować ustawienia 

zdjęć, takie jak tryb fotografowania i format obrazu. Dotknij  aby skonfigurować ustawienia 

wideo, takie jak rozmiar i format wideo. Dotknij  ustawienia chmury punktów. Dotknij 

aby skonfigurować napisy wideo, siatkę i ustawienia inteligentnych diod LED. Ustawienia mogą 

się różnić w zależności od modelu urządzenia.  

  

Funkcje podstawowe 
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7. Tryb nagrywania (Migawka/Zapis wideo/Zapis w chmurze punktów) 

Dotknij, aby przełączać między trybami robienia zdjęć, nagrywania wideo i nagrywania chmury punktów. 

8. Przycisk fotografowania (migawka/nagrywanie wideo/nagrywanie w chmurach punktów) 

Dotknij, aby zrobić zdjęcia, rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie wideo bądź danych chmury 
punktów. Przyciski migawki i nagrywania mogą być również używane do robienia zdjęć i 
nagrywania wideo.  

9. Odtwarzanie 

Dotknij, aby wprowadzić i wyświetlić podgląd zdjęć i filmów zaraz po ich wykonaniu. 

10. Ustawienia parametrów 

Dotknij, aby ustawić ISO, migawkę, wartości ekspozycji i inne parametry. 

11. Przełączanie pomiędzy widokiem kamera / chmura punktów 

Dotknij, aby przełączyć ekran główny na widok z kamery lub chmury punktów. 

12. Przełącznik widoku pojedynczego / podwójnego 

Dotknij, aby przełączyć ekran główny na widok pojedynczy lub podwójny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Przycisk lotu kalibracyjnego 

Dotknij, aby wykonać lot kalibracyjny w celu skalibrowania inercyjnego systemu nawigacji LiDAR i 
zwiększenia dokładność rekonstrukcji. Dotknij STOP, aby zatrzymać lot kalibracyjny. Lot 
kalibracyjny powinien być wykonywana zarówno na początku, jak i na końcu lotu. Upewnij się, że w 
promieniu 30m od punktu początkowego i końcowego nie ma żadnych przeszkód. 

14. Paleta kolorów 

Stuknij, aby wybrać tryb renderowania, w tym współczynnik odbicia, wysokość, odległość i RGB 

15. Przycisk podglądu modelu 

 Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podgląd modelu chmury punktów 

16. Przycisk pauzy 

Naciśnij, aby wstrzymać rejestrowanie chmury punktów i naciśnij ponownie, aby wznowić.  

Widok zapisu chmury punktów 
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Stuknij, aby wyświetlić bieżący model chmury punktów z różnych perspektyw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Użyj jednego palca, aby przeciągnąć model chmury punktów, użyj dwóch palców, aby obrócić lub 
powiększyć lub pomniejszyć model chmury punktów. 

18. Naciśnij        , aby wyświetlić model chmury punktów znajdujący się pod dronem. 

19. Dotknij        , a model chmury punktów zostanie ponownie wyśrodkowany i powiększony lub 
pomniejszony, aby wyświetlić cały model. 

20. Naciśnij, aby wyświetlić model chmury punktów od góry, z północy, wschodu, południa lub 
zachodu. 

 
  

Podgląd modelu chmury punktów 



12 © 2021 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Gromadzenie danych w terenie 
Użytkownicy mogą tworzyć misje lotnicze, aby rejestrować dane chmur punktów w aplikacji DJI Pilot 

i importować zarejestrowane dane do oprogramowania DJI Terra w celu rekonstrukcji modelu o 

wysokiej dokładności. 

 

 Przygotowanie 

1. Upewnij się, że Zenmuse L1 jest prawidłowo zainstalowana w dronie oraz, że dron oraz aparatura 
są zbindowane po włączeniu zasilania. 

2. Przejdź do widoku kamery w aplikacji DJI Pilot, wybierz           , a następnie RTK, wybierz typ 
usługi RTK i upewnij się, że status pozycjonowania RTK i kurs są wyświetlane jako FIX. Więcej 
informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w rozdziale Pozyskiwanie danych 
satelitarnych ze stacji bazowej, jeśli sieć lub sygnał transmisji wideo aparatury jest słaby.  

3. Przed nagrywaniem danych zaleca się rozgrzanie Zenmuse L1 przez 3 do 5 minut po włączeniu 
zasilania. Poczekaj, aż w aplikacji pojawi się komunikat informujący, że obciążenie użytkowe INS 
IMU jest rozgrzane. 

 

 Ustawianie parametrów kamery 

1. Przejdź do widoku kamery w aplikacji DJI Pilot i wybierz              . 

2. Wybierz         , aby dostosować parametry kamery do otoczenia. Upewnij się, że zdjęcie będzie 
 dobrze naświetlone. 
 

 Misja mapowania 

Wejdź w ekran lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Utwórz Trasę (Create a Route), a następnie 

wybierz          misję do mapowania (Mapping mission). 

1. Dotknij i przeciągnij na mapie, aby dostosować obszar, który zostanie zeskanowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Edytuj parametry dla misji mapowania LiDAR lub misji fotogrametrycznej. 

A. Misja mapowania LiDAR 

a. Wybierz Zenmuse L1, a następnie Mapowanie LiDAR 

b. Dostosuj ustawienia zaawansowane, ustawienia ładunku i inne parametry. Zaleca się 
ustawić Side Overlap (LiDAR) na 50% lub więcej, Scanning Mode na Repetitive, wysokość 
na 50-100 m, prędkość lotu na 5-10 m/s oraz włączyć Calibration Flight. 
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B. Misja fotogrametryczna 

a. Wybierz Zenmuse L1, a następnie Fotogrametria 

b. Dostosuj ustawienia zaawansowane, ustawienia ładunku i inne parametry. Zaleca się 
wyłączenie funkcji Dewarping oraz ustawienie parametrów Forward Overlap (Visible) i 
Side Overlap (Visible) na domyślne. 

3. Wybierz       , aby zapisać misję lotu po czym wybierz        , aby załadować i wykonać misję lotu. 

4. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę microSD z Zenmuse L1. Podłącz ją do komputera 
i sprawdź dane chmury punktów, zdjęcia i inne pliki w folderze DCIM. 

 
 

 Misja w trybie Linear 

1. Wejdź do ekranu lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Create a Route, a następnie wybierz  
misję w trybie liniowym (Linear Flight mission). 

2. Dotknij i przeciągnij na mapie, aby dostosować obszar, który zostanie zeskanowany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Edytuj parametry dla misji mapowania LiDAR lub misji fotogrametrycznej 

A. Misja mapowania LiDAR 

a. Wybierz Zenmuse L1, a następnie Mapowanie LiDAR. 

b. Dostosuj ustawienia zaawansowane, ładunek, pasmo lotu, trasę lotu i inne parametry. 
Zalecane jest włączenie opcji Pojedyncza trasa. Ustaw wysokość lotu na 50-100 m, 
prędkość lotu na 5-10 m/s oraz długość trasy tak, aby obejmowała skanowany obszar. 

4. Wybierz       , aby zapisać misję lotu po czym wybierz        , aby załadować i wykonać misję lotu 

5. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę microSD z Zenmuse L1. Podłącz ją do komputera 
i sprawdź dane chmury punktów, zdjęcia i inne pliki w folderze DCIM. 
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 Lot w trybie Manual 
 

1. Wejdź do ekranu lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Create a Route, a następnie wybierz  
misję w trybie liniowym (Linear Flight mission). 

2. Wzleć dronem na odpowiednią wysokość. W celu wykonania lotu kalibracyjnego zaleca się, aby cel 
znajdował się w odległości od 5 do 100 metrów od Zenmuse L1. Dotknij             , i       , a następnie 
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć kalibrację. Upewnij się, że podczas lotu 
kalibracyjnego w promieniu 30 m nie ma żadnych przeszkód. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wykonaj misję lotu, aby zarejestrować dane chmury punktów. Dotknij         , aby wyświetlić model 
chmury punktów zarejestrowany w czasie rzeczywistym podczas lotu. 

4. Wróć do widoku chmury punktów i naciśnij         , aby zakończyć nagrywanie. 

5. Zalecane jest wykonanie kolejnego lotu kalibracyjnego po zarejestrowaniu danych chmury 
punktów. 

6. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę microSD z Zenmuse L1. Podłącz ją do komputera 
i sprawdź dane chmury punktów, zdjęcia i inne pliki w folderze DCIM. 
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Opis pliku danych chmury punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Zarejestrowane dane chmury punktów zapisywane są na karcie microSD w katalogu: 

(DCIM/DJI_YYYYMMDDHHMM_NO. _XXX (XXX can be edited by the user). 

B. W folderze znajdują się nie tylko zdjęcia wykonane podczas lotu, ale również pliki z 

rozszerzeniem CLC, CLI, CMI, IMU, LDR, RTB, RTK, RTL, oraz RTS. 

 

 

 

Do zmiany nazwy żadnego z plików nie można użyć chińskich znaków. 

 

 

 

 Pozyskiwanie danych satelitarnych ze stacji bazowej 
 

Gdy sieć komórkowa lub sygnał transmisji wideo aparatury jest słaby, użyj danych RTCM z mobilnej 

stacji D-RTK 2 lub stacji bazowej RTK innej firmy, aby wspomóc Zenmuse L1 w postprocessingu 

danych.  

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Sprawdź lokalny czas pracy z katalogu plików danych chmur punktów zapisanych na karcie 
microSD. 

2. Wyszukaj pliki RTCM w formacie .DAT o tym samym czasie, co zapisane pliki stacji mobilnej D-
RTK 2 lub stacji bazowej RTK innej firmy. Zmień nazwę pliku na taką samą, jak plik .RTB w 
katalogu danych chmury punktów i dodaj końcówkę .RTCM. 

3. Skopiuj plik .RTCM do katalogu z plikami danych chmury punktów. Oprogramowanie DJI Terra 
będzie traktować priorytetowo pliki .RTCM przed plikami .RTB 

 
 

• Należy pamiętać, że plik RTCM zapisany w mobilnej stacji D-RTK 2 jest w formacie czasu 

UTC. 

• Przeczytaj instrukcję obsługi stacji mobilnej D-RTK 2, aby uzyskać więcej informacji. 
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Przetwarzanie danych 
Użytkownicy mogą zaimportować nagrane dane chmury punktów do oprogramowania DJI Terra w 

celu rekonstrukcji modelu z wysoką precyzją. Przeczytaj instrukcję użytkownika DJI Terra aby 

uzyskać więcej informacji. 

 

Pobieranie oprogramowania DJI Terra 

Do przetwarzania danych wymagany jest program DJI Terra. Przeczytaj podręcznik użytkownika DJI 

Terra, aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji DJI Terra i korzystania z rekonstrukcji. 

Pobierz DJI Terra ze strony https://www.dji.com/downloads/products/dji-terra 

 

Procedury rekonstrukcji 

Wykonaj poniższe kroki, aby zrekonstruować dane chmury punktów w programie DJI Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uruchom DJI Terra, wybierz New Mission, a następnie utwórz i zapisz misję przetwarzania chmury 
punktów. 

2. Wybierz         na stronie edycji misji i zaimportuj folder z karty microSD. Folder będzie miał nazwę 
zgodną z czasem, w którym dane chmury punktów zostały zarejestrowane. Folder zawiera pliki z 
rozszerzeniem CLC, CLI, CMI, IMU, LDR, RTB, RTK, RTL i RTS. 

3. Skonfiguruj gęstość chmury punktów i ustawienia wyjściowego układu współrzędnych. 

4. Kliknij, aby rozpocząć rekonstrukcję i poczekaj, aż zostanie zakończona. 

5. Na stronie rekonstrukcji, folder bieżącej misji może być otwarty przez naciśnięcie "Ctrl+Alt+F", aby 
znaleźć plik i sprawdzić wynik rekonstrukcji. 

6. Przeczytaj podręcznik użytkownika DJI Terra, aby uzyskać więcej informacji na temat 
przetwarzania danych, takich jak optymalizacja dokładności danych chmury punktów. 
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Opis chmury punktów LiDAR 

L1 posiada dwie metody skanowania chmur punktów. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy 

nierekurencyjną (bez powtórzeń) i rekurencyjną (powtarzalną) metodą skanowania. 

A. Metoda skanowania bez powtórzeń jest unikalną technologią LiDAR w Zenmuse L1. Zapewnia 

ona niemal pełny obszar widzenia (FOV) z gęstością skanowania, która jest większa w centrum 

FOV w porównaniu z otaczającym obszarem, co skutkuje bardziej kompleksowym modelem 

chmury punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Metoda skanowania powtarzalnego zapewnia płaski obszar widzenia (FOV), który jest podobny 

do tradycyjnych metod skanowania mechanicznego. Umożliwia ona uzyskanie bardziej jednolitych 

i precyzyjnych wyników skanowania w porównaniu z tradycyjnymi mechanicznymi metodami 

skanowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda skanowania bez powtórzeń 

Typowe wzorce chmur punktów 

Dla metody skanowania bez powtórzeń, Zenmuse L1 ma pionowe pokrycie obszaru (FOV) wynoszące 
77,2° i poziome FOV wynoszące 70,4°. Poniższy rysunek przedstawia typowe wzory chmur punktów 
dla Zenmuse L1 po 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s i 1 s. 

A. W promieniu 10° od środka FOV, gęstość chmury punktów jest porównywalna z tradycyjnymi 32-
liniowymi czujnikami LiDAR w ciągu 0,1 s. 

B. W promieniu 10° od środka FOV, gęstość chmury punktów dorównuje tradycyjnym 64-liniowym 
czujnikom LiDAR w ciągu 0,2 s. Gęstość chmury punktów w pozostałej części FOV dorównuje 
tradycyjnym 32-liniowym czujnikom LiDAR w tym samym czasie. 

C. Z czasem gęstość chmury punktów i pokrycie wewnątrz FOV znacznie wzrastają i ujawniają  
bardziej szczegółowe informacje o otoczeniu. 
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Pokrycie obszaru FOV 

Poniższy rysunek przedstawia pokrycie FOV czujnika Zenmuse L1 w porównaniu do czujników 

LiDAR innych niż w Zenmuse L1, które wykorzystują tradycyjne mechaniczne metody skanowania. 

A. Gdy czas integracji jest krótszy niż 0,3 s, 

pokrycie 70% FOV przez Zenmuse L1 jest 

nieco lepsze niż w przypadku 64-liniowego 

czujnika LiDAR. 

B. Jednak wraz ze wzrostem czasu integracji 

pokrycie FOV w Zenmuse L1 znacznie się 

zwiększa. Po 0,8 s prawie wszystkie obszary 

są oświetlone wiązkami laserowymi, a 

pokrycie FOV zbliża się do 100%. 

 

 

Powtarzające się wzorce skanowania 

W przypadku metody powtarzalnego skanowania Zenmuse L1, skanowanie powtarza się w 

przybliżeniu co 0,1 s, poziome FOV wynosi 70,4°, pionowe FOV wynosi 4,5°, a pionowa 

rozdzielczość kątowa jest nieco lepsza niż w przypadku tradycyjnych 32-liniowych czujników LiDAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Martwa strefa bliskiej odległości: Czujnik Zenmuse L1 LiDAR nie może dokładnie wykryć obiektów 
znajdujących się w odległości mniejszej niż 1m. Dane chmury punktów mogą być w różnym stopniu 
zniekształcone, gdy obiekt docelowy znajduje się w zasięgu od 1 do 3 metrów. 

• Dokładność zasięgu L1 LiDAR wynosi 2 cm testowane w środowisku o temperaturze 25° C z 
obiektem docelowym, który ma 80% współczynnika odbicia i znajduje się w odległości 20 metrów od 
Zenmuse L1. Rzeczywiste środowisko może się różnić od testowego. Podany rysunek ma charakter 
poglądowy. 
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Informacje na temat utrzymania 
 

Przejdź do widoku kamery w aplikacji DJI Pilot, wybierz         , a następnie Export Zenmuse L1 Log, 

aby wyeksportować logi z kamery na kartę SD urządzenia Zenmuse L1. 

 

Aktualizacja za pomocą aplikacji DJI Pilot 

1. Upewnij się, że Kamera Zenmuse L1 jest bezpiecznie zamontowana na dronie, że istnieje 

stabilne połączenie pomiędzy dronem a aparaturą i innymi urządzeniami DJI używanymi z 

dronem, oraz że wszystkie urządzenia są włączone. 

2. Przejdź do sekcji HMS w aplikacji DJI Pilot, wybierz Firmware Update, następnie Zenmuse L1 i 

postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie. 

Wszystkie dostępne urządzenia mogą zostać zaktualizowane w tym samym czasie poprzez 

wybranie opcji Update All. 

Aktualizacja za pomocą karty pamięci SD 

1. Upewnij się, że kamera jest bezpiecznie zamontowana na dronie i że dron jest wyłączony. 
Sprawdź, czy jest wystarczająco dużo wolnego miejsca na karcie SD i czy akumulatory są w pełni 
naładowane. 

2. Odwiedź stronę produktu Zenmuse L1 na oficjalnej stronie DJI i przejdź do zakładki Downloads. 

3. Pobierz najnowszy plik oprogramowania sprzętowego. 

4. Skopiuj pobrany plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego do katalogu głównego karty SD. 

5. Włóż kartę SD do gniazda kart SD w kamerze Zenmuse L1. 

6. Włącz zasilanie drona. Gimbal i kamera wykonają auto-sprawdzenie i rozpoczną automatyczną 

aktualizację. Gimbal wyda sygnał dźwiękowy, aby wskazać status aktualizacji oprogramowania. 

7. Uruchom ponownie urządzenie po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 

 
Sygnały dźwiękowe w trakcie aktualizacji 
 

Sygnał dźwiękowy Opis 

1 krótki sygnał dźwiękowy Wykryto aktualizację oprogramowania. Przygotowanie do aktualizacji 

4 krótkie sygnały dźwiękowe Aktualizowanie oprogramowania. Nie przerywaj aktualizacji 

1 długi sygnał dźwiękowy, po 

którym następują 2 krótkie 

sygnały dźwiękowe 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie 

Ciągły długi sygnał dźwiękowy 
Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Spróbuj ponownie. W razie potrzeby 
skontaktuj się z działem pomocy technicznej DJI. 

 

Upewnij się, że na karcie SD znajduje się tylko jeden plik aktualizacji oprogramowania. 

Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać drona ani odłączać gimbala i kamery. 

Usuń pliku aktualizacji oprogramowania z karty SD po zaktualizowaniu oprogramowania. 

 
  

Eksportowanie dziennika 

Aktualizacja oprogramowania 
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Przechowywanie 

Zakres temperatur przechowywania Zenmuse L1 LiDAR wynosi od -40° do 85° C. Zenmuse L1 

LiDAR należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu środowisku. 

1. Upewnij się, że urządzenie L1 LiDAR nie jest narażone na działanie czynników środowiskowych 

zawierających trujące lub żrące gazy lub materiały. 

2. NIE WOLNO upuszczać urządzenia Zenmuse L1 LiDAR i należy zachować ostrożność podczas 

jego wkładania i wyjmowania z walizki. 

Transport 

1. Przed transportem należy umieścić urządzenie Zenmuse L1 w walizce transportowej i upewnić 

się, że jest ono bezpieczne. Upewnij się, że wewnątrz pudełka transportowego znajduje się 

pianka oraz, że pudełko jest czyste i suche. 

2. Nie upuszczaj urządzenia Zenmuse L1 i zachowaj ostrożność podczas jego przenoszenia. 

Konserwacja 

1. W normalnych warunkach jedyną konserwacją wymaganą dla Zenmuse L1 jest czyszczenie 

szkiełka optyki czujnika LiDAR. Kurz i plamy na szkiełku optyki mogą negatywnie wpłynąć na 

działanie czujnika LiDAR. Upewnij się, że regularnie czyścisz szkiełko optyki, aby temu 

zapobiec. 

2. Najpierw należy sprawdzić powierzchnię szkiełka optyki, czy nie jest konieczne jej 

wyczyszczenie. Jeśli konieczne jest czyszczenie, wykonaj poniższe czynności: 

A. Użyj sprężonego powietrza. NIE wycieraj zakurzonej szkiełka optyki, ponieważ spowoduje 

to tylko większe uszkodzenia. Przed wytarciem szkiełka wyczyść je sprężonym powietrzem. 

Nie jest konieczne używanie ściereczki, jeśli na szkiełku nie ma widocznych plam. 

B. Wytrzyj plamy: NIE wycieraj za pomocą suchej chusteczki do soczewek, ponieważ porysuje 

ona powierzchnię szkiełka optyki. Użyj wilgotnej chusteczki do soczewek. Wycieraj powoli, 

aby usunąć brud, a nie rozprowadzić go po powierzchni. Jeśli szkiełko optyki jest nadal 

brudne, można użyć roztworu łagodnego mydła. Powtórz krok B, aby usunąć wszelkie 

pozostałości mydła. 

  

Przechowywanie, transport i konserwacja 



21 © 2021 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

 

Specyfikacja 
 

Ogólne  

Nazwa produktu ZENMUSE L1 

Wymiary 152 × 110 × 169 mm 

Masa 930±10 g 

Indeks odporności IP IP54 

Kompatybilność Matrice 300 RTK 

Moc Nominalnie: 30 W, Maksymalnie 60 W 

Temperatura operacyjna 
-20° do 50° C, w przypadku korzystania z kamery mapującej RGB: 0° do 
50° C 

Temperatura przechowywania -20° do 60° C  

  

Charakterystyka pracy systemu  

 Zakres detekcji 
450 m @ 80% współczynnik odbicia, 0 klx 

190 m @ 10% współczynnik odbicia, 100 klx 

Szybkość próbkowania Pojedynczy zwrot: 240 000 pkt / s; Wielokrotny zwrot: 480 000 pkt / s 

Dokładność systemu ① 
Poziomo: 10 cm @ 50 m; 

W pionie: 5 cm @ 50 m 

Tryby kolorowania chmur punktów w 
czasie rzeczywistym 

Rzeczywisty kolor; zabarwienie według współczynnika odbicia; 
kolorowanie według wysokości 

  

LiDAR  

Dokładność* 3 cm przy 100 m wysokości 

Obsługiwana ilość odbić 3 

Tryb skanowania Tryb powtarzalnego skanowania, tryb bez powtórzeń 

Pole widzenia (FOV) 
Powtarzalne skanowanie: 70.4° (poziomo) × 4.5° (pionowo)； 
Skanowanie bez powtórzeń: 70.4° (poziomo) × 77.2° (pionowo) 

Klasa bezpieczeństwa Klasa 1 

Zintegrowany system 
pozycjonowania 

 

Częstotliwość aktualizacji IMU 200 Hz 

Zakres akcelerometru ± 8 g 

Zakres pomiaru prędkości kątowej ± 2000 dps 

Dokładność wychylenia osi Yaw ① W czasie rzeczywistym: 0.3°, W postprodukcji: 0.15 ° 

Dokładność osi Pitch / Roll ① W czasie rzeczywistym: 0.05°, W postprodukcji: 0.025° 
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POMOCNICZY CZUJNIK WIZYJNY 
POZYCJONUJĄCY 

 

Rozdzielczość 1280 x 960 

Pole widzenia (FOV) 95° 

  

Mapująca kamera RGB  

Rozmiar matrycy 1 cal 

Ilość pikseli 20 MP 

Rozmiar zdjęcia 4864 x 3648 (4: 3); 5472 × 3648 (3: 2) 

Ogniskowa 8,8 mm / 24 mm (odpowiednik) 

Czas otwarcia migawki 
Czas otwarcia migawki mechanicznej: 1/2000 - 8 s 

Czas otwarcia migawki elektronicznej: 1/8000 - 8 s 

ISO 
Wideo: 100 - 3200 (Auto), 100 - 6400 (Manual) 

Zdjęcia: 100 - 3200 (Auto), 100 - 12800 (Manual) 

Zakres przesłony f/2.8 – f/11 

Obsługiwany system plików  FAT (≤32 GB); exFAT (>32 GB) 

Format zdjęcia JPEG 

Format wideo MOV, MP4 

Rozdzielczość wideo H.264, 4K: 3840×2160 30p 

Gimbal  

Stabilizacja 3-osiowa (roll, tilt, pan) 

Zakres drgań 0,01 ° 

Montaż Odłączny DJI SkyPort 

Zakres pracy Tilt: od -120 ° do + 30 °; Pan: ± 320 ° 

Tryby pracy Śledzenie / Swobodny ruch / Wyśrodkowanie 

Przechowywanie danych  

Przechowywanie surowych danych 
przechowywanie zdjęć /  danych IMU / punktów w chmurze danych /  GNSS / 
pliki kalibracyjne 

Obsługiwane karty microSD 
microSD: prędkość zapisu sekwencyjnego 50 MB/s lub wyższa i klasyfikacja 
UHS-I Speed Grade 3 lub wyższa; maksymalna pojemność: 256 GB  

Rekomendowane karty pamięci ② 

SanDisk Extreme 128GB UHS-I Klasa szybkości 3 

SanDisk Extreme 64GB UHS-I Klasa szybkości 3 

SanDisk Extreme 32GB UHS-I Klasa szybkości 3 

SanDisk Extreme 16GB UHS-I Klasa szybkości 3 

Lexar 1066x 128GB U3 

Samsung EVO Plus 128GB 

Oprogramowanie do obróbki 
końcowej 

 

Obsługiwane oprogramowanie DJI Terra 

Format danych 

DJI Terra obsługuje eksportowanie modeli chmur punktów w standardowym 
formacie: 

Format chmury punktów : PNTS / LAS / PLY / PCD / S3MB  

Format modelu rekonstrukcji: B3DM / OSGB / PLY / OBJ / S3MB 
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① Dokładność została zmierzona w następujących warunkach w środowisku laboratoryjnym DJI: po 5 -minutowym rozgrzaniu 

sprzętu, przy użyciu funkcji Mapping Mission z włączoną funkcją Calibration Flight w aplikacji DJI Pilot oraz z włączonym RTK  w 

statusie FIX. Wysokość względna została ustawiona na 50 m, prędkość lotu na 10 m/s, nachylenie gimbala na -90°, a każdy 

prosty odcinek trasy lotu był krótszy niż 1000 m. Do post-processingu użyto oprogramowania DJI Terra. 

② Zalecane karty microSD mogą zostać uzupełnione o nowe modele w przyszłości. Odwiedź oficjalną stronę DJI aby uzyskać 

najnowsze informacje. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ta treść może ulec zmianie. 
 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania ze strony: 

http://www.dji.com/zenmuse-l1 
 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego dokumentu, 

prosimy o kontakt z firmą DJI wysyłając wiadomość na adres 

DocSupport@dji.com. 

 
Copyright © 2020 DJI wszelkie prawa zastrzeżone. 
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