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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  
 

Ostrzeżenie Ważne Wskazówki i porady Odnośniki 

 

 Uwaga  

1. Gdy kamera Zenmuse P1 nie jest używana, należy przechowywać ją w futerale i w razie potrzeby 

wymienić saszetkę ze środkiem osuszającym, aby zapobiec zaparowaniu soczewek z powodu 

nadmiernej wilgotności otoczenia. Jeśli soczewki zaparują, para wodna zwykle rozprasza się po 

włączeniu urządzenia. Zaleca się przechowywanie Zenmuse P1 w środowisku o wilgotności 

względnej mniejszej niż 40% i temperaturze 20±5° C. 

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

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

3. 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. 

4. W stabilnych warunkach laboratoryjnych, Zenmuse P1 spełnia wymagania normy IEC60529 w 

zakresie stopnia ochrony IP4X. Stopień ochrony nie jest jednak stały i może ulec obniżeniu w 

dłuższym okresie czasu. 

5. Upewnij się, że na powierzchni lub w porcie gimbala nie ma cieczy. 

6. Upewnij się, że gimbal jest bezpiecznie zainstalowany na dronie, a pokrywa gniazda karty SD jest 

prawidłowo zamknięta. 

7. Przed otwarciem pokrywy gniazda karty SD upewnij się, że powierzchnia gimbala jest sucha. 

8. NIE WOLNO wyjmować ani wkładać karty SD podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów. 

9. NIE WOLNO dotykać powierzchni obiektywu ręką. Należy uważać, aby nie porysować 

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

jakość zdjęć. 

10. Wyczyścić powierzchnię obiektywu kamery  miękką, suchą, czystą ściereczką. NIE WOLNO używać 
alkalicznych detergentów. 

11. NIE WOLNO naciskać przycisku zwalniania obiektywu podczas zakładania obiektywu. NIE 

WOLNO wielokrotnie demontować i montować obiektywu, chyba że jest to konieczne. 

12. NIE WOLNO podłączać ani odłączać obiektywu po włączeniu zasilania. 

13. NIE WOLNO podłączać ani odłączać Zenmuse P1 po włączeniu zasilania. Naciśnij przycisk 

zasilania na dronie, aby wyłączyć zasilanie, zamiast odłączać P1 bezpośrednio od drona. 

14. Pamiętaj, aby podczas transportu Zenmuse P1 używać futerału do przechowywania w celu uniknięcia 
uszkodzeń. 
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Charakterystyka produktu 

 Wprowadzenie  

Kamera Zenmuse P1 została wyposażona w pełnoklatkową matrycę 45MP, mechaniczną migawkę 

oraz wymienny obiektyw stało ogniskowy DJI DL Lens na stabilizowanym w 3-osiach gimbalu. W 

połączeniu z dronem Matrice 300 RTK oraz oprogramowaniem do misji fotogrametrycznych DJI 

TERRA, Zenmuse P1 oferuje zupełnie nowy poziom wydajności i dokładności. 
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1. Złącze gimbala 

2. Silnik osi Pan 

3. Silnik osi Roll 

4. Przycisk blokady 
obiektywu* 

5. Silnik osi Tilt 

6. Gniazdu mocowania 
obiektywu 

7. Zaczep obiektywu 

8. Gniazdo mocowania 
obiektywu 

9. Obiektyw 

10. Pierścień mocowania osłony obiektywu 

11. Pierścień wyważający 

12. Osłona obiektywu 

13. Osłona obiektywu 

14. Slot karty pamięci SD 

15. Slot katy pamięci micro SD 

 
 

* NIE WOLNO naciskać przycisku blokady obiektywu podczas mocowania obiektywu . 
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Instalacja 
 

MATRICETM 300 RTK 

 

Kamera Zenmuse P1 jest obecnie kompatybilna z następującymi obiektywami współpracującymi z 

systemem DJI DL-Mount i będzie obsługiwała dodatkowe obiektywy w przyszłości. 

Obiektyw DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH  

Obiektyw DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH  

Obiektyw DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH  
 

DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH jest dołączony do Kamery Zenmuse P1. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat zakupu innych kompatybilnych obiektywów, skontaktuj się z lokalnymi 

dystrybutorami. Zapoznaj się z sekcją Specyfikacja obiektywów aby sprawdzić obsługiwane 

modele obiektywów. 

Należy używać wyłącznie kompatybilnych obiektywów. W przeciwnym razie może to mieć 

wpływ na dokładność pomiarów i mapowania. 

 

 

NIE WOLNO wielokrotnie demontować i montować obiektywu, chyba że jest to konieczne. 

NIE WOLNO zakładać ani zdejmować obiektywu po włączeniu zasilania. 
 

 
1. Zdejmij osłonę korpusu kamery. 

2. Zdejmij przednią i tylną osłonę obiektywu. 

 
 

 
 

3. Zrównaj dwie kropki widoczne na korpusie kamery i obiektywie, a następnie włóż obiektyw do 

korpusu kamery. 

4. Obrócić obiektyw kamery znajdującej się w pierścieniu mocującym w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim 
miejscu. 

Kompatybilny dron 

Kompatybilne obiektywy 

Instalacja obiektywu kamery 
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5. Po zamontowaniu obiektywu kamery należy obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, aby upewnić się, że obiektyw jest dobrze zamocowany. 

NIE WOLNO naciskać przycisku blokady obiektywu podczas mocowania obiektywu. 

Zamontuj obiektyw kamery z mocowaniem obiektywu skierowanym w dół, aby zapobiec 

przedostawaniu się kurzu do przetwornika. W przeciwnym razie może to mieć negatywny 

wpływ na działanie kamery. 

 

1. Zdejmij osłonę gimbala. 

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

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 P1, naciskając przycisk na dronie, aby odłączyć gimbal i kamerę.  

Umieścić kamerę Zenmuse P1 w futerale z założonym obiektywem. Nie zaleca się 

wielokrotnego demontażu i montażu obiektywu. 

Demontuj Zenmuse P1 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. 

 

 

Instalacja kamery z obiektywem na dronie 
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3-osiowy gimbal zapewnia stabilną i ruchomą konstrukcję systemu kamer, umożliwiając rejestrowanie 

płynnych obrazów i filmów. Zakresy pochylenia, obrotu i przechyłu są wymienione poniżej. 

 
 
 

-130° 
Horyzont 

 

 
Startuj z płaskiego i otwartego terenu. NIE blokuj ani nie dotykaj gimbala po włączeniu zasilania. 

Upewnij się, że pokrywa karty SD jest prawidłowo zamknięta. W przeciwnym razie może 

ona przeszkadzać w obracaniu się gimbala. 

 

-55° 
-320° 

 

Zakres pracy gimbala 

 
 
 

 

 

0° 
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Kompatybilne obiektywy 

Obiektywy DJI DL są kompatybilne z mocowaniem DJI DL-Mount, które ma średnicę 58 mm. Ogniskowe 

trzech obiektywów DJI DL to 24mm, 35mm i 50mm. Wbudowana mechaniczna migawka globalna 

obsługuje czas naświetlania do 1/2000 s. 

 
 Funkcja MTF  

Funkcja MTF (Modulation Transfer Function) służy do określania stopnia odwzorowania kontrastu i 

rozdzielczości szczegółów przez obiektyw. Niskie częstotliwości przestrzenne odzwierciedlają ogólny 

kontrast, a wysokie częstotliwości przestrzenne odzwierciedlają rozdzielczość szczegółów. 

Obiektyw DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 LP/MM (strzałkowa) 

10 LP/MM (styczna) 

26 LP/MM (strzałkowa) 

26 LP/MM (styczna) 

52 LP/MM (strzałkowa) 

52 LP/MM (styczna) 

 
Obiektyw DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 LP/MM (strzałkowa) 

10 LP/MM (styczna) 

26 LP/MM (strzałkowa) 

26 LP/MM (styczna) 

52 LP/MM (strzałkowa) 

52 LP/MM (styczna) 
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Obiektyw DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 LP/MM (strzałkowa) 

10 LP/MM (styczna) 

26 LP/MM (strzałkowa) 

26 LP/MM (styczna) 

52 LP/MM (strzałkowa) 

52 LP/MM (styczna) 

 
 
 

 

 

Obiektyw 
DJI DL 24mm F2.8 LS 

ASPH  

DJI DL 35mm F2.8 LS 

ASPH  

DJI DL 50mm F2.8 LS 

ASPH  

Ogniskowa 24 mm 35 mm 50 mm 

Zakres przysłony f/2.8 - f/16 f/2.8 - f/16 f/2.8 - f/16 

FOV* 82.440° (72.180°×51.800°) 63.000° (53.630°×36.960°) 46.200° (38.800°×26.270°) 

Ostrość z bliska 0.65 m 0.85 m 0.93 m 

Średnica filtra 46 mm 46 mm 46 mm 

Elementy/Grupy/ASPH 9/8/3 9/8/3 9/7/2 

Wymiary korpusu 

(średnica × długość) 

Ø 55.0×71.2 mm 

(z osłoną obiektywu) 

Ø 55.0×71.2 mm 

(z osłoną obiektywu) 

Ø 55.0×71.2 mm 

(z osłoną obiektywu) 

Masa ok. 178 g ok. 180 g ok. 182 g 

Zależność między 

wielkością piksela 

terenowego (GSD) a 

odległością wykonywania 

zdjęć (L) ** 

 
 

GSD=L/55 

 
 

GSD=L/80 

 
 

GSD=L/114 

* Rozmiar sensora wynosi 43. 3 mm (36,045 mm×24,024 mm), a współczynnik klatki wynosi 3:2. 

** GSD: jednostka w cm/piksel, L: jednostka w m. 
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Specyfikacja obiektywów 
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 Montaż filtrów / osłony  

1. Przekręć i zdejmij osłonę obiektywu. 

2. Obróć i zdejmij pierścień wyważający. 

3. Zamontuj nowy filtr oraz osłonę obiektywu. Podczas montażu osłony obiektywu najpierw zrównaj 

małą czerwoną kropkę na osłonie obiektywu z czerwoną kropką na obiektywie, a następnie obróć 

osłonę obiektywu, aby wyrównać dużą czerwoną kropkę z kropką na obiektywie. 

 

 
 

4. Nie należy zakładać osłony przeciwsłonecznej na obiektyw, jeśli założone są dwa filtry na 

obiektyw. Należy pamiętać, że bez osłony obiektywu zwiększy się ilość odblasków świetlnych. 
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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 i wyreguluj obrót 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, nagrywania filmów i 

przeglądania filmów i zdjęć. Dostępne są również profesjonalne konfiguracje fotograficzne. 

 
 Funkcje podstawowe  

 
1 2 3 4 

 
 
 

 
5 

6 

7 
8 

9 

 

10 

 
11 

 
 
 

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

 
 
 

1. Wideo HD na żywo 

Wyświetla aktualny obraz z kamery. 

2. Parametry kamery 

Wyświetla aktualne parametry kamery. 

3. Tryb ostrości 

Dotknij aby przełączyć się między manualnym i automatycznym trybem ostrości. 

4. Automatyczna blokada ekspozycji 

Dotknij aby zablokować wartość ekspozycji. 

5. 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  aby skonfigurować siatkę. Ustawienia 

mogą się różnić w zależności od modelu kamery. 

6. Suwak gimbala 

Wyświetla wartość kąta nachylenia gimbala. 

7. Tryb nagrywania (migawka/nagrywanie wideo) 

Dotknij , aby przełączyć między trybami robienia zdjęć i nagrywania wideo. 

 
  

 

 

 
 

 

 
MENU 

20 

 

 

 
m/s    

  

 

 

 
Shutter 

 
 

 

 

E
 W
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8. Suwak ręcznej regulacji ostrości 

Dotknij i przesuń, aby dostosować pozycję ostrości kamery. 

9. Przycisk fotografowania (migawka/nagrywanie wideo) 

Dotknij, aby zrobić zdjęcia, rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie. 

10. Odtwarzanie 

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

11. Ustawienia parametrów 

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

 
 

Auto: Czas otwarcia migawki, przysłona i ISO są ustawiane automatycznie, aby uzyskać prawidłową 

ekspozycję w zależności od otoczenia. 

A: Pozwala ustawić wartość przysłony. Czas otwarcia migawki i ISO są ustawiane automatycznie w 

zależności od otoczenia.  

S: Pozwala ustawić czas otwarcia migawki. Przysłona i ISO są ustawiane automatycznie w zależności 

od otoczenia.  

M: Pozwala ustawić przysłonę, czas otwarcia migawki i ISO. 

M+Auto ISO (zalecane): Ustaw czas otwarcia migawki i przysłonę. ISO jest ustawiane automatycznie 

w zależności od otoczenia. 

     Zaleca się ustawić czas otwarcia migawki na krótszy niż 1/500 s. 
 

 
 

Ustawienia trybu pracy kamery 
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Do tyłu 

Kierunek 
wykonywania 
zdjęć Do przodu   Lewo Prawo     Ortofoto 

Zastosowania Enterprise 

 Opis funkcji Smart Oblique  

Gdy włączona jest funkcja Smart Oblique, po ustawieniu obszaru mapowania automatycznie 

generowana jest trasa lotu w obszarze lotu. Zenmuse P1 wykonuje ortofotomapę i zdjęcie ukośne 

podczas jednego lotu, ustawiając gimbal w różnych pozycjach. Zenmuse P1 wykonuje zdjęcia 

rekonstrukcji tylko wtedy, gdy znajduje się na skraju obszaru mapowania, co zmniejsza liczbę 

wykonywanych zdjęć i znacznie poprawia wydajność postprocessingu. 

Podczas lotu z wykorzystaniem Smart Oblique, pozycja gimbala i liczba wykonanych zdjęć zależy od 

obszaru wyznaczonego przez użytkownika i może się różnić na różnych odcinkach trasy lotu. 

A. Dron automatycznie dostosuje prędkość lotu w zależności od liczby wymaganych zdjęć, aby 

zapewnić jak najbardziej efektywne działanie. 

 

 

B. Podczas lotu z wykorzystaniem funkcji Smart Oblique, każdy segment trasy lotu składa się z 

sekwencji zdjęć, a każde zdjęcie w sekwencji może być wykonane w innym kierunku. 

 

 

 

 
C. Obszar lotu będzie się różnił w zależności od obszaru mapowania, wysokości lotu oraz wychylenia 

gimbala. Pole lotu będzie się również zmieniać, gdy obszar mapowania jest taki sam, ale wysokość 

lotu lub wychylenie gimbala są różne. Więcej informacji znajduje się poniżej. 
 

 

Obsługiwane tylko podczas używania razem z dronem Matrice 300 RTK i Zenmuse P1.  

Upewnij się, że funkcja Smart Oblique jest włączona w ustawieniach misji mapowania. 
 

Zdjęcie nr.    

Prędkość lotu Szybko Wolno Wolniej Szybciej 

 

Kierunek 
wykonywania 
zdjęć 

Obszar 

mapowania 

Obszar 

mapowania 

Obszar 

mapowania 
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 Opis fotogrametrii Nap-Of-The-Object  

W przypadku fotogrametrii typu "nap-of-the-object" zaleca się ustawienie aparatu w trybie M i 

skalibrowanie punktu ostrości nieskończoności. Należy wyregulować czas otwarcia migawki i 

przysłonę, włączyć automatyczne ISO i ustawić tryb pomiaru na pomiar globalny. 

 
Ustawienie przysłony 

Aby uzyskać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości przy dobrych warunkach oświetleniowych, użytkownicy mogą 

wybrać mniejszy otwór przysłony, który skraca odległość hiperfokalną i zmniejsza wielkość piksela 

terenowego (GSD). 

Wybierz największy możliwy rozmiar otworu przysłony, który spełnia wymaganą rozdzielczość, aby 

zarejestrować największy możliwy strumień świetlny. Jeśli warunki oświetleniowe są dobre, użyj 

krótszego czasu otwarcia migawki, aby uniknąć rozmycia obrazu. 

Zaleca się stosowanie przysłony f/5,6-f/11. 

 

Parametry przysłony 
 

Zakres 

przysłony 
Obiektyw 24mm Obiektyw 35mm Obiektyw 50mm 

 Minimalna 

odległość 

fotografowania 

pomiędzy P1 a 

obiektem (m) 

GSD 

(mm/pixel) 

Minimalna 

odległość 

fotografowania 

pomiędzy P1 a 

obiektem (m) 

GSD 

(mm/pixel) 

Minimalna 

odległość 

fotografowania 

pomiędzy P1 a 

obiektem (m) 

GSD 

(mm/pixel) 

2.8 23.4 4.2 49.7 6 101 8.9 

5.6 11.7 2.1 25 3 50 4.4 

8 8.2 1.5 17.5 2 35 3.1 

11 5.9 1.06 12.6 1.6 25.8 2.3 

16 4.1 0.75 8.7 1 17.8 1.5 
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Dostępne rodzaje misji 

Zenmuse P1 umożliwia wykonywanie misji Mapowania, Oblique, Linear i Waypoint. Misje Smart 

Oblique i Terrain Follow mogą być włączone w misji Mapowanie. 

 Przygotowanie  

1. Upewnij się, że Kamera Zenmuse P1 jest prawidłowo zainstalowana w dronie i że dron oraz 

aparatura są połączone po włączeniu zasilania. 

2. Przejdź do widoku kamery w aplikacji DJI Pilot, wybierz    , następnie RTK, wybierz typ usługi 

RTK i upewnij się, że status pozycjonowania RTK i kierunku złapały FIX. 

3. Ustaw wysokość RTH, punkt Home (Home Point) i zachowanie Failsafe w zależności od 

przeszkód na trasie lotu. Podczas lotu w pobliżu strefy GEO, zaleca się ustawienie wysokości 

lotu co najmniej 5 metrów poniżej limitu wysokości strefy GEO. 

 

 Misja w trybie mapowania  

1. Wejdź do okienka lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Create a Route, aby wybrać 

misję Mapowanie. Dotknij i przeciągnij na mapie, aby dostosować obszar, który będzie skanowany, a 

następnie dotknij +, aby dodać punkt orientacyjny (waypoint). 

2. Edycja parametrów: 

A. Wybierz Zenmuse P1 (35mm) jako typ kamery zgodnie z typem obiektywu. Jako przykład 

użyto obiektywu 35 mm. 

B. Set Ustaw wysokość, prędkość startu, prędkość na trasie, działanie po zakończeniu i włącz 
optymalizację wysokości. 

C. W Ustawieniach zaawansowanych ustaw współczynnik pokrycia z boku (side overlap ratio), 

współczynnik pokrycia z przodu (forward overlap), kąt kursu, margines i tryb fotografowania. 

D. W ustawieniach ładunku użytkowego (Payload Settings), ustaw tryb ostrości (focus mode) i 
korekcję zniekształceń obrazu „rybie oko” (dewarping). 

Podczas misji ortofoto zaleca się ustawienie prędkości trasy na maksymalną wartość i włączenie 

optymalizacji wysokości. Ustaw tryb ostrości na Autofokus dla pierwszego punktu trasy i wyłącz 

dewarping. 

3. Wybierz       , aby zapisać misję i wybierz        , aby załadować i wykonać misję lotu. 
4. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę SD z Zenmuse P1. Podłącz ją do komputera i 

sprawdź zdjęcia i pliki. 

 

 Misja w trybie Smart Oblique  

Misja Smart Oblique może być włączona w misji Mapowanie. 
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1. Wejdź w ekran lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Create a Route aby wybrać misję 

mapowania. Dotknij i przeciągnij na mapie aby dostosować obszar, który będzie skanowany i stuknij + 

aby dodać punkt orientacyjny. 

2. Edycja parametrów: 

A. Wybierz typ kamery. 

B. Włącz funkcję Smart Oblique. 

C. Ustaw kąt nachylenia gimbala, wyświetl wysokość/wysokość, punkt startu do powierzchni 

docelowej, prędkość startu i działanie po zakończeniu. 

D. W Ustawieniach zaawansowanych ustaw współczynnik pokrycia bocznego, współczynnik pokrycia 
przedniego i kąt kursu. 

E. W Payload Settings, ustaw tryb ostrości i dewarping. 

Podczas lotu Smart Oblique, dron będzie leciał tak wydajnie, jak to możliwe, dostosowując 

prędkość lotu do liczby zdjęć wykonywanych w każdym segmencie trasy lotu. 

Zalecane jest ustawienie kąta gimbala na -45°, ustawienie trybu ostrości obszaru mapowania na 

First Waypoint Autofocus, wyłączenie dewarpingu i wybranie formatu zdjęć jako JPEG. 

3. Wybierz        , aby zapisać misję i wybierz        , aby załadować i wykonać misję lotu. 
4. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę SD z kamery Zenmuse P1. Podłącz ją do 

komputera i sprawdź zdjęcia i pliki. 

 
Tryb ostrości obszaru mapowania 

W Payload Settings ustaw tryb ostrości obszaru mapowania na First Waypoint Autofocus lub Calibrated 

Infinity Focus. Zalecane jest ustawienie trybu ostrości obszaru mapowania na Autofokus pierwszego 

punktu trasy. 

 

Misja w trybie Terrain Follow  

Aby wykonać precyzyjny lot Terrain Follow, włącz Terrain Follow w misji Mapping i zaimportuj plik DSM 
zawierający informacje o wysokości. 
 

Przygotowywanie plików 

Pliki DSM obszaru pomiarowego można uzyskać za pomocą dwóch następujących metod: 

A. Zbierz dane 2D obszaru mapowania i wykonaj rekonstrukcję 2D wykorzystując oprogramowanie 

DJI Terra wybierając opcję Fruit Tree. Zostanie wygenerowany plik .tif, który można zaimportować 

na kartę microSD aparatury. 

B.  Pobierz dane mapowania terenu z przeglądarki i zaimportuj na kartę microSD aparatury. 

Upewnij się, że plik DSM jest plikiem układu współrzędnych geograficznych, a nie plikiem 

projektowanego układu współrzędnych. W przeciwnym razie importowany plik może nie zostać 

rozpoznany. Zaleca się, aby rozdzielczość importowanego pliku nie była większa niż 10 metrów. 
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Importowanie plików 

 

 

1. Włącz funkcję Terrain Follow w misji Mapowania. 
2. Dotknij Select DSM File. Dotknij +, wybierz i zaimportuj plik z karty microSD aparatury, a następnie 

poczekaj, aż plik zostanie zaimportowany. 

3. Zaimportowane pliki zostaną wyświetlone na liście. 

 
Planowanie trasy lotu 

1. Włącz opcję Terrain Follow w misji Mapping i wybierz plik z ekranu Select DSM File. 
2. Edytuj parametry w misji Mapowanie: 

A. Ustaw wysokość podążania za terenem. 

B. Ustawić prędkość startową, prędkość na trasie i działanie po jej zakończeniu. 

C. W Ustawieniach zaawansowanych ustaw współczynnik pokrycia bocznego (side overlap ratio), 

współczynnik pokrycia przedniego (forward overlap ratio), kąt kursu (course angle), margines 

(margin) i tryb fotografowania (photo mode). 

D. W Payload Settings ustaw tryb ostrości obszaru mapowania i włącz dewarping. 

Zalecane jest ustawienie trybu ostrości obszaru mapowania na Autofokus pierwszego punktu trasy. 

3. Wybierz        , aby zapisać misję i wybierz        , aby załadować i wykonać misję lotu. 
4. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę SD z kamery Zenmuse P1. Podłącz ją do 

komputera i sprawdź zdjęcia i pliki. 

 
 Misja w trybie Oblique  

1. Wejdź w ekran lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Create a Route lub importuj plik KML, a 

następnie wybierz       , aby wybrać misję Oblique. Stuknij i przeciągnij po mapie aby dostosować 

obszar, który będzie objęty przelotem i stuknij + aby dodać punkt orientacyjny. 

2. Edycja parametrów: 

A. Wybierz typ kamery. 

B. Ustaw nachylenie gimbala (oblique), wysokość, prędkość startową, prędkość na trasie i działanie po 
zakończeniu. 

C. W Ustawieniach zaawansowanych ustaw współczynnik pokrycia bocznego, współczynnik pokrycia 

przedniego, współczynnik pokrycia bocznego (oblique), współczynnik pokrycia przedniego 

(oblique), margines kąta kursu i tryb fotografowania. 
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3. Wybierz        , aby zapisać misję i wybierz        , aby załadować i wykonać misję lotu. 

4. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę SD z kamery Zenmuse P1. Podłącz ją do 

komputera i sprawdź zdjęcia i pliki. 

 
 Misja w trybie lotu Linear  

1. Wejdź w ekran lotu misji w aplikacji DJI Pilot, wybierz Create a Route, a następnie wybierz misję 

Linear Flight. Dotknij i przeciągnij mapę aby dostosować obszar, który będzie objęty przelotem i 

dotknij + aby dodać punkt orientacyjny. 

2. Edycja parametrów: 

A. Wybierz typ kamery. 

B. Edytuj parametry dla misji lotu liniowego (Linear Flight mission ) lub misji punktu trasy (Waypoint 
mission).  

a. Edytuj parametry dla misji lotu liniowego lub misji punktu trasy. 

b. Misja z punktem trasy (Waypoint mission): Ustaw wysokość, prędkość startu, prędkość na trasie, 

optymalizację granic, tryb fotografowania, działanie po zakończeniu oraz czy uwzględniać linię 

środkową. W Ustawieniach zaawansowanych, ustaw współczynnik pokrycia bocznego i 

współczynnik pokrycia przedniego. 

Zaleca się ustawienie współczynnika pokrycia przedniego na 80%, a współczynnika pokrycia 
bocznego na 70%. 

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

4. Po zakończeniu misji wyłącz drona i wyjmij kartę SD z kamery Zenmuse P1. Podłącz ją do 

komputera i sprawdź zdjęcia i pliki. 

 
 Misja w trybie lotu po punktach  

Przeczytaj sekcję "Dostępne rodzaje misji" w instrukcji obsługi Matrice 300 RTK, aby uzyskać więcej 

informacji na temat lotu z punktami orientacyjnymi. 
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Przechowywanie danych 
 

Lista danych XMP 

Zapoznaj się z tą listą, aby sprawdzić opisy dla pola pliku fotograficznego. 
 

Rubryka Opis rubryki 

ModifyDate Czas modyfikacji zdjęcia 

CreateDate Czas wykonania zdjęcia 

Make Wykonawca 

Model Model produktu 

Format Format zdjęcia 

Version Wersja 

GpsStatus Status GPS 

AltitudeType Wysokość 

GpsLatitude Szerokość geograficzna GPS, na której wykonano zdjęcie 

GpsLongitude Długość geograficzna GPS, na której wykonano zdjęcie 

AbsoluteAltitude Wysokość bezwzględna (wysokość geodezyjna), na której wykonano zdjęcie  

RelativeAltitude Wysokość względna (w stosunku do wysokości punktu startu), na której 

zostało wykonane zdjęcie 

GimbalRollDegree Kąt obrotu gimbala (oś roll) w momencie wykonania zdjęcia  

GimbalYawDegree Kąt odchylenia gimbala (oś yaw) w momencie wykonania zdjęcia 

GimbalPitchDegree Kąt nachylenia gimbala (oś pitch) w momencie wykonania zdjęcia 

FlightRollDegree Kąt przechyłu drona (oś roll) w momencie wykonania zdjęcia 

FlightYawDegree Kąt odchylenia drona (oś yaw) w momencie wykonania zdjęcia  

FlightPitchDegree Kąt nachylenia drona (oś pitch) w momencie wykonania zdjęcia  

FlightXSpeed Prędkość lotu w momencie wykonania zdjęcia 

FlightYSpeed Prędkość lotu w kierunku wschodnim w momencie wykonywania zdjęcia 

FlightZSpeed Prędkość lotu w podczas wznoszenia w momencie wykonania zdjęcia 

CamReverse Czy kamera jest odwrócona do góry nogami czy nie 

RtkFlag Status RTK: 

0 - Nie udało się ustalić pozycji 

16 - Pozycjonowanie jednopunktowe (dokładność na poziomie metra) 

34 - Pozycjonowanie zmiennoprzecinkowe (dokładność na poziomie 

decymetrów)   

50 - Stałe pozycjonowanie (Fixed) z centymetrową dokładnością 

RtkStdLon Standardowe odchylenie długości geograficznej dla pozycjonowania RTK  

RtkStdLat Standardowe odchylenie szerokości geograficznej dla pozycjonowania RTK  

RtkStdHgt Standardowe odchylenie wysokości pozycjonowania RTK  

RtkDiffAge Wartość poprawek RTK w czasie (poprawka pseudoodległości) 

SurveyingMode Czy zdjęcie nadaje się do mapowania czy nie: 

0 - Nie zalecane, nie można zagwarantować dokładności 

1 - Zalecane, można zagwarantować dokładność 

Plik fotograficzny 
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DewarpFlag Czy zniekształcone parametry obrazu zostały poprawione, czy nie:  

 0 - Nie zostały poprawione 

1 - Zostały poprawione 

DewarpData Parametry kamery dla dewarpingu (plik kalibracyjny musi być 

zaimportowany i skalibrowany w DJI Terra, aby dane mogły być 

wygenerowane): 

Sekwencja parametrów - fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2, k3 

fx, fy - Skalibrowana ogniskowa (jednostka: piksel) 

cx, cy - skalibrowane położenie środka optycznego (jednostka: 

piksel, punkt początkowy: środek zdjęcia) 

k1, k2, p1, p2, k3 - Parametry dystorsji radialnej i stycznej 

UTCAtExposure UTC, gdy obraz z kamery jest naświetlony 

ShutterType Typ migawki 

ShutterCount Ile razy została użyta migawka 

CameraSerialNumber Numer seryjny kamery 

LensSerialNumber Numer seryjny obiektywu 

DroneModel Model drona 

DroneSerialNumber Numer seryjny drona 

 
 

Otwórz plik dziennika obrazu z rozszerzeniem .MRK aby zobaczyć poniższe dane. 

 

Plik dziennika obrazu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1. Numer serii zdjęć: numer serii pliku dziennika zdjęć zapisanego w tym folderze. 

2. GPS TOW: W którym dniu tygodnia zostało wykonane zdjęcie (Time Of Week). 

3. GPS Week: W którym tygodniu zostało wykonane zdjęcie. 

4. Wartość kompensacji w kierunku północnym: jednostka jest wyrażona w mm, a kierunek 

północny jest reprezentowany przez wartość dodatnią. 

5. Wartość kompensacji w kierunku wschodnim: jednostka jest wyrażona w mm, a kierunek 

wschodni jest reprezentowany przez wartość dodatnią. 

6. Wartość kompensacji w kierunku wznoszenia: jednostka jest wyrażona w mm, a kierunek w dół 

jest reprezentowany przez wartość dodatnią. 

7. Długość geograficzna po kompensacji. 

8. Szerokość geograficzna po kompensacji. 

9. Wysokość elipsoidy. 

10. Standardowe odchylenie pozycjonowania w kierunku północnym. 

11. Standardowe odchylenie pozycjonowania w kierunku wschodnim. 

12. Standardowe odchylenie pozycjonowania w kierunku wznoszenia. 

13. Status pozycjonowania. 

 

 Plik obserwacji GNSS  

Plik obserwacji GNSS z rozszerzeniem .bin zawiera dane obserwacji satelitarnej czterech 

dwuzakresowych (L1+L2) systemów GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) odbierane przez 

moduł pozycjonujący podczas lotu. Dane te są przechowywane w systemie kamer w formacie 

RTCM3.2 z częstotliwością 5 Hz. Dane obejmują oryginalne informacje obserwacyjne i informacje o 

efemerydach czterech systemów GNSS. 
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Informacje na temat utrzymania 
 

Eksportowanie dziennika gimbala 

Logi gimbala są przechowywane na karcie micro SD w kamerze Zenmuse P1. Użytkownik może 

skopiować logi bezpośrednio z karty micro SD w celu przetworzenia i analizy. 

Eksportowanie dziennika kamery 

Przejdź do widoku kamery w aplikacji DJI Pilot, wybierz         , a następnie Export Zenmuse P1 Log, 

aby wyeksportować logi z kamery na kartę SD urządzenia Zenmuse P1. 

 

Aktualizacja za pomocą aplikacji DJI Pilot 

1. Upewnij się, że Kamera Zenmuse P1 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 P1 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 

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. 

1. Odwiedź stronę produktu Zenmuse P1 na oficjalnej stronie DJI i przejdź do zakładki downloads. 

2. Pobierz najnowszy plik oprogramowania sprzętowego. 

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

4. Włóż kartę SD do gniazda kart SD w kamerze Zenmuse P1. 

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

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

6. 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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Specyfikacja 
 

Ogólne  

Nazwa produktu ZENMUSE P1 

Wymiary 198×166×129 mm 

Masa ok. 800 g 

Indeks odporności IP IP4X 

Kompatybilność Matrice 300 RTK 

Moc 20 W 

Temperatura operacyjna -20° do 50° C  

Temperatura przechowywania -20° do 60° C  

Dokładność bezwzględna W poziomie: 3 cm, W pionie: 5 cm①
 

Kamera  

 

Sensor 

Rozmiar sensora (zdjęcie): 35.9×24 mm (pełna klatka) 

Rozmiar sensora (wideo): 34×19 mm (maks. Obszar nagrywania)  

Efektywna liczba pikseli: 45 MP 

Rozmiar pixela: 4.4 μm 

 
 

Kompatybilne obiektywy 

Obiektyw DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH (z osłoną obiektywu i 

pierścieniem/filtrem wyważającym),     FOV 84°  

Obiektyw DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH (z osłoną obiektywu i 
pierścieniem/filtrem wyważającym), FOV 63.5° 

Obiektyw DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH (z osłoną obiektywu i 

pierścieniem/filtrem wyważającym),      FOV 46.8° 

Kompatybilne karty pamięci SD SD: UHS-1 lub wyżej; Maksymalna pojemność: 512 GB 

 
 
 
 
 
 

 
Zalecane karty pamięci  SD 

Lexar Professional 633x 128GB SDXC UHS-I  

Lexar Professional 633x 256GB SDXC UHS-I  

Lexar Professional 633x 512GB SDXC UHS-I  

Lexar Professional 667X 256GB SDXC UHS-I/U3  

Lexar Professional 667X 128GB SDXC UHS-I/U3  

Lexar Professional 1066x 128GB SDXC UHS-I  

Lexar Professional 1667X 128GB SDXC Uhs-II/U3  

Lexar Professional 1667X 256GB SDXC Uhs-II/U3  

Lexar Professional 2000x 128GB SDXC UHS-II  

SanDisk 128GB Extreme PRO SDXC UHS-I  

SanDisk 512GB Extreme PRO SDXC UHS-I  

SanDisk 128GB SDXC SD Extreme PRO UHS-II  

Samsung PRO Plus SDXC Full Size SD 128GB  

Samsung PRO Plus SDXC Full Size SD 256GB  

Sony E series SDXC UHS-II Card 256GB 

Sony M Series SDXC UHS-II Card 128GB 

Pliki zapisu Zdjęcie/Raw GNSS Plik dziennika danych obserwacyjnych / zdjęć 

Rozmiar zdjęcia 3:2 (8192×5460) 

Tryby pracy Zdjęcia, Wideo, Odtwarzanie 

Minimalny interwał 
fotografowania 

0.7 s 

Szybkość migawki 
szybkość mechanicznej migawki: 1/2000-1 s② 

szybkość elektronicznej migawki: 1/8000-1 s 

Zakres przysłony f/2.8 - f/16 
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ZENMUSE P1 Instrukcja obsługi 

 
 

Zakres ISO 
Zdjęcie: 100-25600 

Wideo: 100-25600 

Format Wideo MP4, MOV 

Rozdzielczość Wideo 
16:9 (1920×1080) 

16:9 (3840×2160) ③ 

Liczba klatek na sekundę 60 fps 

Gimbal  

System stabilizacji 3-osie (tilt, roll, pan) 

Zakres drgań kątowych ±0.01° 

Mocowanie Odłączany DJI SKYPORT 

 
Zakres kontroli 

Oś Tilt: -130° do +40° 

Oś Roll: -55° do +55° 

Oś Pan: ±320° 

① Dokładność bezwzględna mierzona dla drona o wielkości piksela terenowego GSD 3 cm, prędkości lotu 15 m/s, współczynniku 

pokrycia 75% w przód i współczynniku pokrycia bocznego 55%. 

② Wartość przysłony nie większa niż f/5,6. Kamera automatycznie przełączy się na migawkę elektroniczną, gdy czas otwarcia 

migawki będzie dłuższy niż 1/10 s. 

③ Obsługiwany tylko obiektyw 35 mm.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ta treść może ulec zmianie. 
 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania ze strony: 

http://www.dji.com/zenmuse-p1 
 

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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