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Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
Jednostka stacjonarna DJI™ AEROSCOPE™ zawiera moduły ochrony przeciwprzepięciowej w module antenowym, module zasilania i porcie Ethernet. Aeroskop nie
zawiera systemu odgromowego i powinien być instalowany w obszarze chronionym innego systemu odgromowego. Obszar chroniony jest obliczany przy użyciu
metody toczącej się kuli.
Metoda toczącej się kuli zakłada, że nad powierzchnią stacji elektroenergetycznej
znajduje się wyimaginowana kula o promieniu h. Kula toczy się w górę i w dół. Sfera
ta toczy się po masztach odgromowych, drutach osłonowych, ogrodzeniach podstacji i innych uziemionych obiektach metalowych, które mogą zapewnić ekranowanie
piorunów (i jest przez nie podtrzymywana). Element wyposażenia jest uważany za
chroniony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, jeśli pozostaje całkowicie
wewnątrz powierzchni kuli.
Dla prostego scenariusza, w którym na płaskiej powierzchni znajduje się tylko jeden
piorunochron, maksymalną odległość, w jakiej można umieścić aeroskop od piorunochronu i pozostać w obszarze chronionym, oblicza się za pomocą następującego
wzoru:
Rx=√(h(2hr-h))-√(hx (2hr-hx))
Gdzie:
-rx to maksymalna odległość, w jakiej aeroskop może być umieszczony od piorunochronu.
- hx to wysokość chronionego obiektu.
- h jest wysokością pręta odgromowego.
- hr to promień toczącej się kuli. Zależy on od gęstości piorunów i chronionego
obiektu i jest podany w poniższej tabeli w normie chińskiej.

Poziom ochrony

Promień toczącej się kuli (m)

Typ 1

30

Typ 2

45

Typ 3

60

Jeśli urządzenie Aeroscope nie znajduje się pod ochroną najbliższego piorunochronu, wykwaliﬁkowany specjalista powinien zaprojektować odpowiednią instalację
odgromową.
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Finalnie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Upewnić się, że woda deszczowa nie może przepływać wzdłuż kabla antenowego
do odbiornika Aeroskopu.
- Jeżeli maszt jest wykonany z metalu, rama i maszt powinny być oddzielone izolacją.
- Wewnętrzne gniazda zasilania muszą być wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
- Wewnętrzne gniazda Ethernet muszą być wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Instrukcja instalacji krok po kroku
W przypadku stałej konﬁguracji, urządzenie Aeroscope można zamontować w
dowolnym miejscu, które spełnia wszystkie wymagania dotyczące instalacji, takie
jak ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi, ograniczenia wysokości,
podłączenie zasilania i połączenie sieciowe. Najczęstszym sposobem montażu jest
przymocowanie do masztu na dachu.
Standardowa procedura montażu na maszcie jest następująca:
1. Masz powinien być mocno przytwierdzony do podłoża (lub innej stałej
powierzchni, np. dachu). Średnica masztu wraz z warstwą izolacyjną powinna
wynosić 120 mm, aby można było wykorzystać uchwyty montażowe dostarczone z
urządzeniem stacjonarnym i antenami. Rysunek 1 pokazuje kilka rzeczywistych
przykładów miejsc instalacji jednostek stacjonarnych Aeroscope.

Rysunek 1 Przykłady instalacji
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2. Przymocuj urządzenie stacjonarne i anteny do masztu. Procesy instalacji jednostki stacjonarnej, anteny G8 i anteny G16 pokazano na rysunkach 2, 3 i 4.

Rysunek 2. Mocowanie jednostki stacjonarnej do masztu

Rysunek 3. Mocowanie anten G8 do masztu

Rysunek 4. Mocowanie anten G16 do masztu
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3. Podłącz anteny do urządzenia za pomocą kabla antenowego.
a. W przypadku korzystania z anten kierunkowych G8, podłącz każdą antenę do
jednego portu antenowego stacjonarnego za pomocą kabla antenowego. Należy
pamiętać, że dwie sąsiednie anteny powinny być podłączone do portów na górze
jednostki stacjonarnej, a pozostałe dwie sąsiednie anteny powinny być podłączone
do portów na dole. Zapewnia to zwiększenie różnorodności.
Rysunek 5 przedstawia konﬁgurację połączeń między antenami G8, a jednostką
stacjonarną.

Rysunek 5. Konﬁguracja
połączeń między antenami
G8, a jednostką stacjonarną

b. Jeśli używane są anteny G16 o dużym zysku, antena 2,4 GHz powinna być połączona z anteną 5,8 GHz. Każda antena 5,8 GHz ma dwa porty kabli antenowych. Port
oznaczony "OUT" jest do połączenia z urządzeniem Aeroscope, a port oznaczony
"IN" służy do połączenia z anteną 2,4GHz.
Rysunek 6 przedstawia konﬁgurację połączeń i widok z bliska anteny anteny 2,4
GHz.

(a)

(b)

Rysunek 6. (a) Połączenia między antenami 2,4GHz i 5,8GHz w instalacjach z antenami G16. (b)
Porty "IN" i "OUT" w antenie G16 5,8 GHz.
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4. Często zdarza się, że dostarczony kabel zasilający jest zbyt krótki, aby połączyć
urządzenie stacjonarne z najbliższym dostępnym gniazdkiem elektrycznym. W
takich przypadkach wykwaliﬁkowany elektryk musi przedłużyć początkowy przewód zasilający w celu dokończenia połączenia.
5. Po włączeniu zasilania należy sprawdzić wskaźniki LED zgodnie z rys. 7.

LED1

LED4

LED2

LED5

LED3

LED6

LED1: Status modułu procesora
LED2: Status połączenia sieciowego
LED3: Status przechwytywania informacji z UAV
LED4: Status odbiornika typu 3
LED5: Status odbiornika typu 2
LED6: Status odbiornika typu 1

Rysunek 7. Objaśnienia diod LED

6. Pobierz aplikację DJI Assistant 2 ze strony https://www.dji.com/aeroscope/info#downloads.
7. Zainstaluj i uruchom program DJI Assistant 2 na komputerze z systemem
Windows (stacjonarnym lub przenośnym).
8. Podłącz komputer i urządzenie Aeroscope do tego samego routera lub połącz je
bezpośrednio przez port Ethernet.
9. Po znalezieniu urządzenia Aeroscope na stronie startowej DJI Assistant 2, ustaw
port IP i port serwera w menu Ustawienia sieciowe>Ustawienia sieciowe serwera.
10. Ustaw tryb sieciowy na bezprzewodowy, jeśli używasz bezprzewodowego klucza
sprzętowego. Jeśli korzystasz z połączenia Ethernet, wybierz opcję przewodową. W
zależności od wymagań dostawcy sieci, ustaw parametry ręcznie lub ustaw tryb na
Automatyczny.
11. Wyjdź z programu DJI Assistant 2.
12. Uruchom ponownie urządzenie stacjonarne.
13. Podłącz jednostkę stacjonarną do Internetu.
a. Zaleca się, aby w miarę możliwości zawsze korzystać z sieci Ethernet, ponieważ
połączenie jest stabilne i wolne od zakłóceń.
b. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, klucz sprzętowy musi być
zainstalowany z aktywną kartą SIM. Może być konieczne skonﬁgurowanie niektórych parametrów, takich jak APN w programie DJI Assistant 2.
14. Zaloguj się do serwera internetowego Aeroscope https://Aeroscope.djiservice.org używając przypisanego konta. System zarządzania kontami w Aeroscope
zarządza relacjami pomiędzy każdym kontem i każdą jednostką Aeroscope.
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Upewnij się, że administrator DJI dodał twoją jednostkę do swojego konta. W przeciwnym razie nie będziesz widział swojego urządzenia po zalogowaniu.

Importowanie certyﬁkatów
W większości przypadków, po otrzymaniu urządzenia stacjonarnego Aeroscope,
certyﬁkat powinien być już zaimportowany. Jeśli certyﬁkat nie działa lub wygasł,
należy ręcznie zaimportować nowy certyﬁkat.
Aby zaimportować nowy certyﬁkat, wykonaj poniższą procedurę:
1. Pobierz pliki certyﬁkatów od DJI. Pojedynczy certyﬁkat składa się z dwóch plików.
2. Pobierz aplikację DJI Assistant 2.
3. Zainstaluj i uruchom DJI Assistant 2 na komputerze z systemem Windows (stacjonarnym lub laptopie).
4. Podłącz komputer i urządzenie Aeroscope do tego samego routera lub połącz je
bezpośrednio przez port Ethernet.
5. Po znalezieniu jednostki stacjonarnej w programie Aeroscope, kliknij na nią, aby
wejść na stronę jednostki. W sekcji 'Funkcje zaawansowane' wybierz certyﬁkat.
Zaimportuj certyﬁkat, wybierając oba pliki.

Konﬁguracja tymczasowa
Jednostkę stacjonarną Aeroscope można skonﬁgurować tymczasowo na potrzeby
nagłych, tymczasowych zdarzeń. W takich sytuacjach do instalacji i zasilania zwykle
potrzebny jest statyw i akumulator.
Przenośna jednostka Aeroskopu ma tę zaletę, że nie wymaga czasu na instalację.
Jednak tymczasowa konﬁguracja stacjonarna Aeroskopu ma większy zasięg wykrywania i umożliwia scentralizowane sterowanie. Na rysunku 8 pokazano przykład
tymczasowego ustawienia stacjonarnego urządzenia Aeroscope.

Rysunek 8. Tymczasowa konﬁguracja stacjonarnej jednostki Aeroskopu
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Użytkowanie kabla zasilającego
Wprowadzenie
Kabel zasilający Aeroskopu jest używany do podłączenia stacjonarnej jednostki
Aeroskopu do źródła zasilania. Można go podłączyć bezpośrednio, jeśli jego
długość jest wystarczająca dla potrzeb użytkownika. W przeciwnym razie można go
przedłużyć, stosując procedury podane poniżej. Ponadto kabel zasilający można
również w razie potrzeby przekształcić w kabel zasilania prądem stałym.

Zawartość
Kabel zasilający ×1

Kołek wtykowy ×5

Wspornik wtyczki
żeńskiej ×1

Różne w zależności od
różnych norm krajowych

Modyﬁkacja kabla zasilającego
Jeśli długość kabla zasilającego jest niewystarczająca, można go przedłużyć, korzystając z dwóch pierwszych procedur opisanych poniżej. Dodatkowo można skorzystać z trzeciej procedury, aby w razie potrzeby przekształcić go w kabel zasilający
prądu stałego.
Procedura 1: Przedłużanie kabla zasilającego prądu zmiennego (nowy uchwyt
wtykowy)
1. Poluzuj nakrętkę, która uszczelnia kabel w module wodoodpornym, i odkręć
śrubę na górze modułu, aby go otworzyć.
2. Odetnij oryginalny żeński wspornik wtyczki. Wyjmij kabel zasilający i zastąp go
dłuższym, dostarczonym przez siebie.
3. Przylutuj dostarczone wtyczki do przewodu neutralnego i przewodu pod napięciem nowego kabla zasilającego (można też użyć szczypiec zaciskowych), a następnie włóż obie wtyczki do żeńskiego uchwytu wtykowego dostarczonego w pudełku.
4. Odkręć śrubę na złączu przewodu uziemiającego żeńskiego uchwytu wtykowego,
a następnie włóż przewód uziemiający kabla zasilającego do żeńskiego uchwytu
wtykowego i ponownie dokręć śrubę.
5. Włóż żeński wspornik wtykowy do modułu wodoodpornego i dokręć śrubę.
Dokręć nakrętkę, aby zapewnić dobre uszczelnienie między kablem, a modułem
wodoodpornym.
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Przewód uziemiający
Ground wire

Przewód pod Przewód
napięciem
neutralny
Live wire

Neutral wire

Ground wire
Live wire

Przewód
uziemiający
Neutral wire
Przewód pod napięciem
Przewód neutralny

Procedura 2: Przedłużanie kabla zasilającego AC (oryginalny uchwyt wtyczki)
1. Poluzuj nakrętkę, która uszczelnia kabel w module wodoodpornym, i wykręć
śrubę na górnej części modułu, aby go otworzyć.
2. Odetnij oryginalny żeński wspornik wtyczki. Odłącz kabel zasilający i zastąp go
dłuższym, dostarczonym przez siebie.
3. Przylutuj oryginalny żeński wspornik wtyczki do nowego kabla zasilającego.
4. Włóż żeński wspornik wtyczki do modułu wodoodpornego i dokręć śrubę. Dokręć
nakrętkę, aby zapewnić dobre uszczelnienie między kablem, a modułem wodoodpornym.
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Procedura 3: Konwersja na kabel zasilający prądu stałego
Wykonaj procedurę przedstawioną na poniższym rysunku, aby zamienić kabel
zasilający na kabel zasilany prądem stałym (DC).
Procedura modyﬁkacji jest taka sama jak w przypadku Procedury 1 dla przedłużenia kabla zasilającego AC, ale wymagane są inne wtyki. Podłącz przewody kabla do
biegunów ujemnego i dodatniego prądu stałego na żeńskim wsporniku wtyczki,
aby używać kabla jako kabla zasilania prądem stałym.

Biegun ujemny
prądu stałego

Biegun dodatni
prądu stałego
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Po modyﬁkacji
1. Upewnij się, że śruba i podkładka na module wodoodpornym są dobrze dokręcone, aby zamocować żeński wspornik wtyczki na swoim miejscu.
2. Po zamocowaniu wspornika wtyczki żeńskiej na miejscu, upewnij się, że nakrętka
jest dokręcona. Wewnętrzna guma na nakrętce powinna tworzyć szczelne
zamknięcie, aby zapewnić wodoszczelność kabla i wtyczki.

1
2

Ta treść może ulec zmianie.
Najnowszą wersję można pobrać z
https://www.dji.com/aeroscope
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego
dokumentu, prosimy o kontakt z DJI poprzez
wysłanie wiadomości na adres
DocSupport@dji.com.
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Ochrona środowiska
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej,
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym
produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania,
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny
zostać wykryte i wyeliminowane.

