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 Pesquisar por palavras-chave
Pesquise palavras-chave como “bateria” e “instalar” para localizar um tópico. Se estiver a utilizar 
o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, prima Ctrl+F no Windows ou Comando+F no 
Mac para iniciar uma pesquisa.

 Navegar até um tópico
Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique num tópico para navegar até essa 
secção.

 Imprimir este documento
Este documento suporta impressão em alta resolução.
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Utilizar este manual
Legendas

Aviso Importante Sugestões e dicas Referência

Cuidado
1.  Quando não estiver a ser utilizado, armazene o ZENMUSETM P1 na caixa de armazenamento e 

substitua o pacote de dessecante conforme necessário, para evitar embaciamento das lentes 
devido a humidade ambiente excessiva. Se as lentes se soltarem, o vapor de água irá normalmente 
dissipar-se depois de ligar o dispositivo durante algum tempo. Recomenda-se armazenar o P1 num 
ambiente com humidade relativa inferior a 40% e temperatura de 20±5 °C.

2.  NÃO coloque o produto sob luz solar direta, em áreas com ventilação fraca, ou perto de uma fonte 
de calor, tal como um aquecedor.

3.  NÃO ligue ou desligue repetidamente o produto. Depois de desligar, aguarde pelo menos 30 
segundos antes de voltar a ligar. Caso contrário, a vida útil do produto será afetada.

4.  Em condições laboratoriais estáveis, o P1 atinge uma classificação de proteção segundo as 
normas IEC60529. A classificação de proteção não é permanente e pode reduzir-se ao longo de 
um período prolongado.

5.  Certifique-se de que não existe líquido na superfície ou na porta da suspensão cardã.

6.  Certifique-se de que a suspensão cardã está bem instalada na aeronave e que a tampa da ranhura 
do cartão SD está devidamente fechada.

7.  Certifique-se de que a superfície da suspensão cardã está seca antes de abrir a tampa da ranhura 
do cartão SD.

8.  NÃO retire nem insira o cartão SD quando tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

9.  NÃO toque na superfície da lente com a mão. Tenha cuidado para evitar riscar a superfície da lente 
com objectos afiados. Caso contrário, a qualidade das imagens pode ser afetada.

10. Limpe a superfície da câmara da lente com um pano macio, seco e limpo. NÃO utilize detergentes 
alcalinos.

11. NÃO pressione o botão de libertação da lente enquanto conecta a lente. NÃO desmonte e monte 
repetidamente a lente, a menos que seja necessário.

12. NÃO ligue nem desligue a lente depois de ligar.

13. NÃO ligue nem desligue o P1 depois de ligar. Prima o botão de alimentação na aeronave para 
desligar em vez de remover o P1 diretamente da aeronave.

14. Certifique-se de que utiliza um estojo de armazenamento ao transportar o P1, pois a suspensão 
cardã é um instrumento de precisão.
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Perfil do produto

Introdução
O Zenmuse P1 tem integrado um sensor de ecrã completo de 45 MP, um obturador mecânico geral, 
uma lente substituível de focagem fixa da DJI DL numa suspensão cardã de 3 eixos estabilizada. 
Desenhado para ser utilizado com uma aeronave compatível da DJI e DJI TERRATM para missões de 
fotogrametria aérea, o P1 eleva a eficiência e precisão a um novo nível.

* NÃO pressione o botão de libertação da lente enquanto conecta a lente.

1. Conector de suspensão cardã

2.  Motor de oscilação

3. Motor de rolagem

4.  Botão de libertação da lente*

5.  Motor de inclinação

6.  Índice de montagem da lente

7.  Montagem da lente

8.  Índice de montagem da lente

9.  Lente

10. Índice de montagem da cobertura 
da lente

11.  Anel equilibrador

12.  Cobertura da lente

13.  Tampa da lente

14.  Ranhura para cartão SD

15. Ranhura para cartão microSD

1
2

5

6

7

3
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Instalação

Aeronave suportada
MATRICETM 300 RTK

Lentes suportadas
O P1 suporta atualmente as seguintes lentes quando utilizado com o DJI DL-Mount e irá suportar 
lentes adicionais no futuro.

Lente DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH 
Lente DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH 
Lente DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH 

A lente DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH está incluída com o Zenmuse P1. Contacte os 
distribuidores locais para mais informações sobre como adquirir outras lentes compatíveis. 
Consulte as Especificações para verificar os modelos de lente suportados.

Utilize apenas lentes suportadas. Caso contrário, a precisão do levantamento topográfico e do 
mapeamento pode ser afetada.

Instalar uma lente da câmara

 NÃO desmonte e monte repetidamente a lente, a menos que seja necessário.
 NÃO ligue nem remova a lente depois de ligar.

1. Retire a tampa do corpo da câmara.

2. Retire a tampa da lente e a tampa traseira.

12

1311

3.  Alinhe os dois índices de montagem da lente no corpo da câmara e na lente da câmara e insira a 
lente da câmara no corpo da câmara.

4.  Rode a lente da câmara no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique.
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Instalação na aeronave
1. Remova a tampa da suspensão cardã.

2. Prima o botão na aeronave utilizado para retirar a suspensão cardã e a câmara. Rode a tampa da 
suspensão cardã na aeronave para remover. 

3. Alinhe o ponto branco na suspensão cardã com o ponto vermelho na aeronave e insira a 
suspensão cardã. 

4. Rode o bloqueio da suspensão cardã para a posição bloqueada alinhando os pontos vermelhos.

2 3 411

1313

14

5.  Rode a lente da câmara no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio depois de montar a lente 
para se certificar de que a lente está firmemente fixa.

 NÃO pressione o botão de libertação da lente enquanto conecta a lente.
 Monte a lente da câmara com o suporte da lente virado para baixo para evitar que o pó entre 
no sensor. Caso contrário, o desempenho poderá ser negativamente afetado.

 Certifique-se de que o conector da suspensão cardã na aeronave está posicionado corretamente 
quando proceder à montagem. Caso contrário, a câmara não poderá ser montada.  

 Remova o P1 pressionando o botão na aeronave para desconectar a suspensão cardã e a 
câmara. 

 Coloque o P1 com a lente desconectada no estojo de armazenamento. Não é recomendado que 
repita a desmontagem e montagem da lente.

 Remova o P1 apenas depois de desligar a aeronave.  
 Desconecte a suspensão cardã da aeronave durante o transporte ou armazenamento. Caso 
contrário, a vida útil das bolas de amortecimento pode ser encurtada ou estas podem até ficar 
danificadas.

 Antes de descolar, certifique-se que a tampa do cartão SD está fechada adequadamente. 
Caso contrário, esta pode obstruir o movimento do braço da suspensão cardã e provocar uma 
sobrecarga no motor.
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Intervalo rotativo da suspensão cardã
A suspensão cardã de 3 eixos proporciona uma plataforma estável e móvel para o sistema de câmara 
capturar imagens e vídeos sem problemas. Os intervalos de inclinação, deslocamento e rolagem estão 
listados abaixo.

 Retire a partir do chão plano e aberto. NÃO bloqueie nem toque na suspensão cardã depois 
de ligar. 

 Certifique-se de que a tampa do cartão SD está fechada adequadamente. Caso contrário, 
pode obstruir a rotação da suspensão cardã.

Horizonte

+40°+55°

-55°

+320°

-320°

0°

-130°



10 © 2021 DJI Todos os direitos reservados. 

Lentes compatíveis
As lentes DJI DL são compatíveis com o DJI DL-Mount, que tem um diâmetro de 58 mm. Os 
comprimentos focais das três lentes DJI DL têm 24 mm, 35 mm e 50 mm. O obturador global 
mecânico integrado suporta um tempo de exposição de até 1/2000 s.

MTF
É utilizado um gráfico MTF (Função de Transferência de Modulação) para medir a capacidade de uma 
lente para reproduzir contraste e resolver detalhes. As frequências espaciais baixas refletem o contraste 
geral e as frequências espaciais altas refletem a resolução detalhada. 

Lente DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH

Lente DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH
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Lente DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH

Especificações da lente

Lente Lente DJI DL 24 mm F2.8 
LS ASPH 

Lente DJI DL 35 mm F2.8 
LS ASPH 

Lente DJI DL 50 mm F2.8 
LS ASPH 

Distância focal 24 mm 35 mm 50 mm

Intervalo de abertura 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°) 

Fechar foco 0,65 m 0,85 m 0,93 m

Diâmetro do filtro 46 mm 46 mm 46 mm

Elementos/Grupos/ASPH 9/8/3 9/8/3 9/7/2

Dimensões do cilindro 
(diâmetro×comprimento) 

Ø 55,0×71,2 mm 
(incl. cobertura da lente)

Ø 55,0×71,2 mm 
(incl. cobertura da lente)

Ø 55,0×71,2 mm 
(incl. cobertura da lente)

Peso Aprox. 178 g Aprox. 180 g Aprox. 182 g

Relação entre a distância 
da amostra do solo 
(GSD) e a distância de 
disparo (L)** 

GSD=L/55 GSD=L/80 GSD=L/114

* O tamanho do sensor é de 43,3 mm (36 045 mm × 24 024 mm) e a proporção de fotogramas é 3:2.
** GSD: unidade em cm/pixel, L: unidade em m.
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Filtros/protetor de montagem
1.  Rode e retire a cobertura da lente.

2.  Rode e remova o anel de equilíbrio.

3.  Monte o novo filtro ou protetor e a cobertura da lente. Ao montar a cobertura da lente, alinhe 
primeiro o pequeno ponto vermelho na cobertura da lente com o ponto vermelho na lente e rode a 
cobertura da lente para alinhar o ponto vermelho grande com o ponto na lente.

4.  Não monte a cobertura da lente se estiverem ligados dois filtros da lente. Tenha em atenção que a 
quantidade de clarões da lente aumentará sem a cobertura da lente.

22

1
3
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Controlos do telecomando
O telecomando Matrice 300 RTK é utilizado como exemplo abaixo. Ajuste a inclinação da suspensão 
cardã utilizando o botão esquerdo e ajuste o motor pan através do botão direito. Pressione o botão 
do obturador ou o botão gravar para tirar fotografias ou gravar um vídeo. Selecione o botão 5D para 
ajustar o valor EV. O botão personalizável C1 pode ser utilizado para voltar a introduzir a suspensão 
cardã e o botão personalizável C2 pode ser utilizado para alternar entre o ecrã principal e auxiliar.

1
2 3

4

5 76

1. Botão esquerdo
 Rode para ajustar a inclinação da suspensão cardã.

2.  Botão de gravação
 Prima para iniciar ou parar a gravação de vídeo.

3.  Botão do obturador
 Pressione para tirar uma foto. O modo de foto pode ser definido como único ou intervalo no DJI 

Pilot. Também podem ser tiradas fotografias únicas durante a gravação de vídeo.

4.  Botão direito
 Rode para ajustar a oscilação da suspensão cardã.

5.  Botão 5D
 As funções predefinidas do botão 5D são listadas abaixo e podem ser personalizadas no DJI Pilot.

 Esquerda: Diminuir o valor EV

 Direita: Aumentar o valor EV

6.  Botão personalizável C2
 A função predefinida é alternar entre o ecrã principal e auxiliar. A função deste botão pode ser 

personalizada no DJI Pilot.

7.  Botão personalizável C1
 A função predefinida é voltar a entrar na suspensão cardã. A função deste botão pode ser 

personalizada no DJI Pilot.
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Controlos da aplicação DJI Pilot
A interface tátil pode ser usada para capturar fotos, gravar vídeos e reproduzir. Estão também 
disponíveis configurações de fotografia profissional.

Características básicas

AEAF/MFISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

19:29

RTK 44
R

5.8G 55% 
56% 3.72v

3.72v

FPV

MENU

N

E
W

S

3

6
12

1521

24
30

33

20

05.2SPD
m/s

WS 04.0

130.2 ALT
m

VS2.5
ASL1234.5

3468 3468

In-Flight (RTK)

1 2 3

6
5

7

9
8

10

11

4

A interface pode necessitar de atualização. Certifique-se que atualiza para a versão mais recente.

1.  Vídeo HD em tempo real
 Exibe a visão atual da câmara.

2.  Parâmetros da câmara
 Exibe os parâmetros atuais da câmara.

3.  Modo de foco
 Toque para alternar entre o foco manual e automático.

4.  Bloqueio de exposição automática
 Toque para bloquear o valor de exposição.

5.  Definições da câmara
 Toque para inserir as definições de foto e vídeo. Toque em  para definir definições de foto, como 

modo de foto e formato de imagem. Toque em  para definir definições de vídeo, como tamanho 
e formato do vídeo. Toque em  para configurar a grelha. As definições podem variar de acordo 
com o modelo da câmara.

6.  Controlo deslizante da suspensão cardan
 Apresenta o ângulo de inclinação da suspensão cardã.

7.  Modo de gravação (Obturador/Gravação de vídeo)
 Toque para alternar entre os modos de gravação de vídeo e fotografia.
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8.  Controlo deslizante de focagem manual
 Toque para ajustar a posição do foco da câmara.

9.  Botão de disparo (Obturador/Gravação de vídeo)
 Toque para tirar fotos ou iniciar ou parar a gravação. 

10. Reprodução
 Toque para entrar e pré-visualizar fotografias e vídeos assim que são captados.

11. Definições de parâmetros
 Toque para definir ISO, obturador, valores de exposição e outros parâmetros.

Definições de modo da câmara
Auto: A velocidade, abertura e ISO do obturador são definidos automaticamente para obter a 
exposição correta de acordo com o ambiente envolvente.

A: Defina a abertura. A velocidade do obturador e a ISO são definidas automaticamente de acordo com 
o ambiente envolvente.

S: Defina a velocidade do obturador. A abertura e a ISO são definidas automaticamente de acordo com 
o ambiente envolvente.

M: Defina a abertura, a velocidade do obturador e a ISO.

M+Auto ISO (recomendado): Defina a velocidade e a abertura do obturador. A ISO é definida 
automaticamente de acordo com o ambiente envolvente.

 Recomenda-se que defina a velocidade do obturador mais rapidamente do que 1/500 s.

ISO

AUTO
500

Aperture

5.642.82.0 8 11 16

Shutter

1/10001/80001/1000 1/800 1/600

M.M

0

AUTO S A M
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Aplicações empresariais

Descrição do oblíquo inteligente
Quando o oblíquo inteligente está ativado, será gerada automaticamente uma rota de voo na área do 
voo assim que a área de mapeamento estiver definida. O P1 leva um ortofotografia e uma fotografia 
oblíqua num único voo, movendo a suspensão cardã para diferentes posições. O P1 só irá tirar 
fotografias relacionadas com a reconstrução quando na extremidade da área de mapeamento, o que 
reduz o número de fotografias tiradas e melhora significativamente a eficiência pós-processamento.

Durante um voo inteligente oblíquo, a posição da suspensão cardã e do número de fotografias tiradas 
depende da área mapeada pelo utilizador e pode variar em diferentes segmentos da rota do voo.

A.  A aeronave ajusta automaticamente a velocidade do voo de acordo com o número de fotografias 
necessárias para garantir a operação mais eficiente possível.

B.  Durante um voo oblíquo inteligente, cada segmento de rotas de voo é composto por uma 
sequência de gravação e cada foto na sequência pode ser tomada numa direção diferente.

C.  A área do voo varia consoante a área de mapeamento, a altura do voo e a inclinação da suspensão 
cardã. A área do voo também varia quando a área de mapeamento é igual, mas a altura do voo ou 
a inclinação da suspensão cardã variam. Consulte abaixo para obter mais informações.

Apenas suportado quando se utilizam Matrice 300 RTK e Zenmuse P1 em conjunto. Certifique-
se de que o oblíquo inteligente está ativado nas definições de missão de mapeamento.

1

Mais rápida

3

Rápida

Número da foto

Velocidade 
do voo

4

Lenta

5

Mais lenta

Direção de gravação
Para a 
frente

Para trás Esquerda Direita Ortofoto- 
grafia

Direção de gravação

Mapeamento 
 da área  

Mapeamento  
da área  

Mapeamento 
 da área  
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Descrição da fotogrametria da penugem do objeto
Para fotogrametria da penugem do objeto, recomenda-se que defina a câmara para o modo M e 
para calibrar o ponto de focagem infinito. Ajuste a velocidade e abertura do obturador, ative a ISO 
automática e defina o modo de medição para a medição global.

Definição de abertura
Para obter fotografias de alta resolução quando as condições de iluminação são boas, os utilizadores 
podem selecionar uma abertura mais pequena que encurte a distância hiperfocal e reduz o GSD.

Escolha a maior abertura possível que cumpra a resolução necessária para obter o maior fluxo luminoso 
possível. Se as condições de iluminação forem boas, utilize uma velocidade do obturador mais rápida 
para evitar a desfocagem do movimento.

Recomenda-se a utilização de uma abertura de f/5.6-f/11.

Parâmetros da abertura

Intervalo 
de 

abertura
Lente de 24 mm Lente de 35 mm Lente de 50 mm

Distância mínima 
de disparo entre 
P1 e o objeto (m)

GSD 
(mm/pixel)

Distância mínima 
de disparo entre 
P1 e o objeto (m)

GSD 
(mm/pixel)

Distância mínima 
de disparo entre 
P1 e o objeto (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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Utilização de missão de voo
O P1 suporta missões de Mapeamento, Oblíquo, Voo linear e Ponto de passagem. O oblíquo inteligente 
e o seguimento do terreno podem ser ativados na missão de mapeamento.

Preparação
1. Certifique-se de que o P1 está instalado corretamente na aeronave e de que a aeronave e o 

telecomando estão ligados entre si, depois de ligar a alimentação de ambos.
2. Vá para a vista da câmara no DJI Pilot, selecione , depois RTK, escolha o tipo de serviço RTK, 

e certifique-se de que o estado do posicionamento RTK e o rumo são ambos “FIX”.
3. Defina a altitude do RTH, o ponto de origem e o comportamento à prova de fogo com base nos 

obstáculos dentro da rota do voo. Ao voar perto de uma zona GEO, recomenda-se que defina a 
altitude do voo pelo menos 5 metros abaixo do limite de altitude da zona GEO.

Missão de mapeamento
1. Entre no ecrã de voo de missão no DJI Pilot, selecione Criar missão e  para escolher uma missão 

de Mapeamento. Toque e arraste no mapa para ajustar a área que será digitalizada e toque em + 
para adicionar um ponto de passagem.

2. Editar parâmetros:
A.  Selecione Zenmuse P1 (35 mm) como o tipo de câmara de acordo com o tipo de lente. É 

utilizada uma lente de 35 mm como exemplo.
B.  Defina a altitude, a velocidade da fuga, a velocidade da rota, a ação após a conclusão e permita 

a otimização da elevação. 
C.  Em Definições avançadas, defina o rácio de sobreposição lateral, rácio de sobreposição para a 

frente, ângulo do curso, margem e modo de foto.
D.  Em Definições de carregamento, defina o modo de focagem e correção de distorções.

 Durante uma operação de ortofotografia, recomenda-se ajustar a velocidade do percurso para 
o valor máximo e permitir a otimização da elevação. Defina o modo de focagem para Focagem 
automática no primeiro ponto de passagem e correção de distorções.

3. Selecione  para guardar a missão e selecione  para carregar e executar a missão de voo.
4. Desligue a aeronave depois de a missão ser concluída e remova o cartão SD do P1. Ligue-o a um 

computador e verifique fotografias e ficheiros.

Oblíquo inteligente
O oblíquo inteligente pode ser ativado na missão de mapeamento.

224.8m

224.8m

245.8m 245.8m

S

H20 T

6277 m 41 m 49 s 102 697 55549.0 

-45°

19:29

GPS 12 2.4G 80% 
100% 26.1v

26.1v
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1. Entre no ecrã de voo de missão no DJI Pilot, selecione Criar missão e  para escolher uma missão 
de Mapeamento. Toque e arraste no mapa para ajustar a área que será digitalizada e toque em + 
para adicionar um ponto de passagem.

2. Editar parâmetros:
A.  Selecione o tipo de câmara.
B.  Ativar o oblíquo inteligente.
C.  Defina o ângulo da suspensão cardã, apresente altitude/altura, ponto de recuperação para a 

superfície alvo, velocidade de saída e a ação após a conclusão. 
D.  Nas definições avançadas, defina o rácio de sobreposição lateral, rácio de sobreposição para a 

frente e ângulo do curso.
E.  Em Definições de carregamento, defina o modo de focagem e correção de distorções.

 Durante um voo de oblíquo inteligente, a aeronave irá voar o mais eficientemente possível ajustando 
a velocidade do voo de acordo com o número de fotografias tiradas em cada segmento de voo. 

 Recomenda-se que defina o ângulo da suspensão cardã para -45°, defina o modo de focagem 
da área de mapeamento para Focagem automática no primeiro ponto de passagem, desative a 
correção de distorções e selecione o formato de foto como JPEG.

3. Selecione  para guardar a missão e selecione  para carregar e executar a missão de voo.
4. Desligue a aeronave depois de a missão ser concluída e remova o cartão SD do P1. Ligue-o a um 

computador e verifique fotografias e ficheiros.

Modo de foco da área de mapeamento
Em Definições de carregamento, defina o modo de focagem da área de mapeamento para Focagem 
automática no primeiro ponto de passagem ou Focagem infinita calibrada.
Recomenda-se definir o modo de focagem da área de mapeamento para Focagem automática no 
primeiro ponto de passagem.

Seguimento do terreno
Para realizar um voo de seguimento do terreno preciso, ative seguimento do terreno na Missão de 
mapeamento e importe o ficheiro DSM, incluindo as informações sobre altitude.

Preparar ficheiros
Os ficheiros DSM da área de medição podem ser obtidos através dos dois métodos seguintes:
A.  Recolha os dados 2D da área de mapeamento e realize uma reconstrução 2D através do DJI 

Terra selecionando Árvore de fruto. Será gerado um ficheiro.tif e pode ser importado para o cartão 
microSD do telecomando.

B.  Transfira os dados de mapeamento do terreno de um reprodutor e importe para o cartão microSD 
do telecomando.

Certifique-se de que o ficheiro DSM é um ficheiro do sistema de coordenadas geográficas e 
não um ficheiro de sistema de coordenadas projetado. Caso contrário, o ficheiro importado 
pode não ser reconhecido.  Recomenda-se que a resolução do ficheiro importado não seja 
superior a 10 metros.
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Importar ficheiros

6277 m 41 m 49 s 102 697 55549.0 

245.8m

224.8m

224.8m 245.8m

S

200
500 25

19:29

GPS 12 2.4G 80% 
100% 26.1v
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1. Ativar o Seguimento do terreno na missão de Mapeamento.

2. Toque em Selecionar ficheiro DSM. Toque em +, selecione e importe o ficheiro do cartão microSD 
do telecomando e aguarde que o ficheiro seja importado.

3. Os ficheiros importados serão apresentados na lista.

Planear uma rota de voo
1. Ative o Seguimento do terreno na missão de Mapeamento e selecione um ficheiro a partir do ecrã 

Selecionar ficheiro DSM.

2. Editar os parâmetros na missão de Mapeamento:
A.  Definir o terreno a seguir à altura.
B.  Definir a velocidade de arranque, velocidade do percurso e ação após a conclusão. 
C.  Em Definições avançadas, defina o rácio de sobreposição lateral, rácio de sobreposição para a 

frente, ângulo do curso, margem e modo de foto.
D.  Em Definições de carregamento, defina o modo de focagem da área de mapeamento e ative a 

correção de distorções.
 Recomenda-se definir o modo de focagem da área de mapeamento para Focagem automática no 

primeiro ponto de passagem.

3. Selecione  para guardar a missão e selecione  para carregar e executar a missão de voo.

4. Desligue a aeronave depois de a missão ser concluída e remova o cartão SD do P1. Ligue-o a um 
computador e verifique fotografias e ficheiros.

Missão oblíqua
1. Entre no ecrã de voo de missão no DJI Pilot, selecione Criar missão ou importar um ficheiro KML e 

então  para escolher uma missão Oblíqua. Toque e arraste no mapa para ajustar a área que será 
digitalizada e toque em + para adicionar um ponto de passagem.

2. Editar parâmetros:
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A.  Selecione o tipo de câmara.
B.  Defina a inclinação da suspensão cardã (oblíqua), altitude, velocidade de fuga, velocidade de 

rota e ação após a conclusão. 
C.  Definições avançadas, defina o rácio de sobreposição lateral, rácio de sobreposição para a 

frente, rácio de sobreposição lateral (oblíqua), rácio de sobreposição frontal (oblíquo), margem 
do ângulo do curso e modo de foto.

3. Selecione  para guardar a missão e selecione  para carregar e executar a missão de voo.

4. Desligue a aeronave depois de a missão ser concluída e remova o cartão SD do P1. Ligue-o a um 
computador e verifique fotografias e ficheiros.

Missão de voo linear
1. Entre no ecrã de voo de missão no DJI Pilot, selecione Criar missão, e então  para escolher uma 

missão de Mapeamento. Toque e arraste o mapa para ajustar a área que será pesquisada e toque 
em + para adicionar um ponto de passagem.

2. Editar parâmetros:

A.  Selecione o tipo de câmara.
B.  Edite os parâmetros para uma missão de Voo linear ou missão de Ponto de passagem.

a. Missão de voo linear: Defina a rota única, as extensões esquerda/direita, ajuste o 
comprimento da extensão esquerda/direita e a distância de corte da banda do voo.

b. Missão de ponto de passagem: Defina a altitude, a velocidade de descolagem, a velocidade 
da rota, a otimização do limite, o modo de foto, a ação após a conclusão e se deve incluir a 
linha central. Em Definições avançadas, defina o rácio de sobreposição lateral e o rácio de 
sobreposição para a frente.

 É recommendado definir o rácio de sobreposição frontal para 80% e o rácio de sobreposição lateral 
para 70%.

3. Selecione  para guardar a missão e selecione  para carregar e executar a missão de voo.

4. Desligue a aeronave depois de a missão ser concluída e remova o cartão SD do P1. Ligue-o a um 
computador e verifique fotografias e ficheiros.

Voo de ponto de passagem
Leia a secção de Voo de Missão no Manual do Utilizador do Matrice 300 RTK para obter mais 
informações sobre o voo de passagem.



22 © 2021 DJI Todos os direitos reservados. 

Armazenamento de dados

Ficheiro de fotografia
Lista de dados XMP
Consulte esta lista para verificar as descrições do campo de ficheiro de fotografia.

Campo Descrição do campo
Data de modificação A fotografia de tempo foi modificada
DataCriação A fotografia de tempo foi criada
Marca Fabricante
Modelo Modelo do produto
Formato Formato de fotografia
Versão Versão 
EstadoGps Estado do GPS
TipoAltitude Tipo de elevação
LatitudeGps Latitude GPS quando a fotografia foi tirada
LongitudeGps Longitude GPS quando a fotografia foi tirada
AltitudeAbsoluta Altitude absoluta (altura geométrica) quando a fotografia foi tirada
AltitudeRelativa Altitude relativa (relativa à altura do ponto de ruptura) quando a 

fotografia foi tomada
GrauRolagemSuspensãoCardã Ângulo de rolagem da suspensão cardã quando a fotografia foi tirada
GrauGuinadaSuspensãoCardã Ângulo de guinada da suspensão cardã quando a fotografia foi tirada
GrauInclinaçãoSuspensãoCardã Ângulo de inclinação da suspensão cardã quando a fotografia foi tirada
GrauRolagemVoo Ângulo de rolagem da aeronave quando a fotografia foi tirada
GrauGuinadaVoo Ângulo de guinada da aeronave quando a fotografia foi tirada
GrauInclinaçãoVoo Ângulo de inclinação da aeronave quando a fotografia foi tirada
VelocidadeXVoo Velocidade do voo quando a fotografia foi tirada
VelocidadeYVoo Velocidade do voo na direção leste quando a fotografia foi tirada
VelocidadeZVoo Velocidade do voo na direção da elevação quando a fotografia foi tirada
Inversão da câmara Se a câmara está virada para baixo ou não
MarcadorRtk Estado RTK:

0 – Falha na posição
16 – Posicionamento de ponto único (precisão ao nível do medidor)
34 – Posicionamento da solução do ponto flutuante (precisão do nível 
do recetor)
50 – Posicionamento da solução fixa (precisão do nível centímetro)

RtkStdLon Desvio de longitude padrão de posicionamento RTK
RtkStdLat Desvio de latitude padrão de posicionamento da RTK
RtkStdHgt Desvio de elevação padrão de posicionamento da RTK
RtkIdadeDif Idade de diferença RTK (idade de correção)
Modo de arranque Se a fotografia é adequada para operação de mapeamento ou não:

0 – Não recomendado porque a precisão não pode ser garantida
1 – Não recomendado porque a precisão não pode ser garantida
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MarcadorDewarp Se os parâmetros da câmara foram corrigidos ou não: 
0 – Não corrigido  
1 – Corrigido

CorrigirDados Parâmetros da câmara para correção de distorções (o ficheiro de 
calibração tem de ser importado e calibrado no DJI Terra para que os 
dados sejam gerados):
Sequência de parâmetros - fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2, k3
fx, fy – Comprimento focal calibrado (unidade: pixel)
cx, cy – Posição do centro ótico calibrado (unidade: pixel, ponto de 
origem: centro de fotos)
k1, k2, p1, p2, k3 – Parâmetros de distorção radial e tangencial

MPCAtExposição UTC quando a câmara está exposta.
Tipo de obturador Tipo de obturador
Contagem de obturadores Contagem de obturadores utilizados
NúmeroSérieCâmara Número de série da câmara
NúmeroSérieLente Número de série da lente
ModeloDrone Modelo da aeronave
NúmeroSérieDrone Número de série da aeronave

Ficheiro de registo de imagens
Abra um ficheiro de registo de imagem com a extensão .MRK para visualizar os dados abaixo.
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1.  Número da série de fotografias: o número de série do ficheiro de registo de imagens armazenado 
nesta pasta.

2.  GPS TOW: quando a fotografia foi retirada em GPS TOW.

3.  GPS TOW: quando a fotografia foi retirada em GPS TOW.

4.  Valor de compensação na direção norte: a unidade está em mm e a direção norte é representada 
por um valor positivo.

5.  Valor de compensação na direção leste: a unidade está em mm e a direção oriental é representada 
por um valor positivo.

6.  Valor de compensação na direção da elevação: a unidade está em mm e a direção descendente é 
representada por um valor positivo.

7.  Longitude após a compensação.

8.  Latitude após a compensação.

9. Altura do elipsoide.

10 Desvio padrão de posicionamento na direção norte.

11.  Desvio padrão de posicionamento na direção leste.

12.  Desvio padrão do posicionamento na direção da elevação.

13.  Estado do posicionamento.

Ficheiro de observação GNSS
O ficheiro de observação GNSS com extensão .bin contém os dados de observação por satélite dos 
quatro sistemas GNSS de banda dupla (L1+L2) (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) recebidos pelo 
módulo de posicionamento durante o voo. Os dados são armazenados no sistema de câmara no 
formato RTCM3.2 a uma frequência de 5 Hz. Os dados incluem a informação de observação original e 
a informação de ephemeris dos quatro sistemas GNSS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Exportar registo
Exportar registo da suspensão cardã
O registo da suspensão cardã é armazenado no cartão microSD do P1. Os utilizadores podem copiá-lo 
diretamente a partir do cartão microSD para processamento e análise.

Exportar registo da câmara
Aceda à vista da câmara no DJI Pilot, selecione  e, em seguida, Export Zenmuse P1 Log para 
exportar o registo da câmara para o cartão SD do P1.

Atualização de firmware
Usar o DJI Pilot
1.  Certifique-se de que o P1 está montado de modo seguro na aeronave, de que há uma ligação forte 

entre a aeronave e o telecomando e outros dispositivos DJI usados com a aeronave, e se todos os 
dispositivos estão ligados.

2.  Aceda ao HMS no DJI Pilot, selecione Atualização de firmware, depois Zenmuse P1 e siga 
as instruções no ecrã para atualizar o firmware. Todos os dispositivos disponíveis podem ser 
atualizados ao mesmo tempo selecionando Atualizar tudo.

Utilizar o cartão SD
Certifique-se de que o P1 está bem montado na aeronave e que a aeronave está desligada. Verifique se 
existe espaço livre suficiente no cartão SD e as baterias de voo inteligente estão totalmente carregadas.
1.  Visite a página de produtos do Zenmuse P1 no website oficial da DJI e aceda aos downloads.
2.  Transfira o ficheiro de firmware mais recente.
3.  Copie o ficheiro de atualização do firmware transferido para o diretório raiz do cartão SD.
4.  Insira o cartão SD na ranhura do cartão SD do P1.
5.  Ligue a aeronave. A suspensão cardã e a câmara executam uma verificação automática e 

começarão a ser atualizados automaticamente. A suspensão cardã irá emitir um sinal sonoro para 
indicar o estado da atualização do firmware.

6.  Reinicie o dispositivo após a atualização do firmware.

Alarme de Estado de Atualização
Alarme Descrição
1 sinal sonoro curto Foi detetada uma atualização de firmware. Preparar para atualizar
4 sinais sonoros curtos Atualizar o firmware. Não interrompa a atualização
1 bip longo seguido de  
2 sinais sonoros curtos

A atualização do firmware foi bem sucedida

Sinal sonoro longo 
contínuo

A atualização do firmware falhou. Tentar de novo. Contacte o apoio DJI para obter 
ajuda, se necessário

 Certifique-se de que existe apenas um ficheiro de atualização do firmware no cartão SD.
 Não desligue a aeronave nem desprenda a suspensão cardã e a câmara enquanto atualiza o 
firmware.

 Recomenda-se eliminar o ficheiro de atualização do firmware no cartão SD assim que o 
firmware for atualizado.
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Especificações
Geral

Nome do produto ZENMUSE P1

Tamanho 198×166×129 mm

Peso Aprox. 800 g

Classificação IP IP4X

Aeronave suportada Matrice 300 RTK

Energia 20 W

Intervalo de temperaturas de 
funcionamento -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Intervalo de temperatura de 
armazenamento -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Precisão absoluta Horizontal: 3 cm, Vertical: 5 cm①

Câmara

Sensor

Tamanho do sensor (foto): 35,9×24 mm (estrutura completa)
Tamanho do sensor (vídeo): 34×19 mm (área máxima de gravação)
Píxeis efetivos: 45 MP 
Tamanho dos píxeis: 4,4 μm

Lentes suportadas 

Lente DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH (com cobertura da lente e anel/filtro 
equilibrador), FOV 84°
Lente DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH (com cobertura da lente e anel/filtro 
equilibrador), FOV 63,5°
Lente DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH (com cobertura da lente e anel/filtro 
equilibrador), FOV 46,8°

Cartões SD compatíveis SD: Classificação UHS-1 ou superior; Capacidade máxima: 512 GB  

Cartões SD recomendados

Cartão Lexar Professional 633x 128 GB SDXC UHS-I
Cartão Lexar Professional 633x 256 GB SDXC UHS-I
Cartão Lexar Professional 633x 512 GB SDXC UHS-I
Cartão Lexar Professional 667X 256 GB SDXC UHS-I/U3
Cartão Lexar Professional 667X 128 GB SDXC UHS-I/U3
Cartão Lexar Professional 1066x 128 GB SDXC UHS-I
Cartão Lexar Professional 1667X 128 GB SDXC Uhs-II/U3
Cartão Lexar Professional 1667X 256 GB SDXC Uhs-II/U3
Cartão Lexar Professional 2000x 128 GB SDXC UHS-II
Cartão SanDisk 128 GB Extreme PRO SDXC UHS-I
Cartão SanDisk 512 GB Extreme PRO SDXC UHS-I
Cartão SanDisk 128 GB SDXC SD Extreme PRO UHS-II 
Cartão Samsung PRO Plus SDXC Tamanho Completo SD 128 GB 
Cartão Samsung PRO Plus SDXC Tamanho Completo SD 256 GB
Cartão Lexar Série E SDXC UHS-II 256 GB
Cartão Sony SDXC UHS-II Série M 128 GB

Ficheiros de armazenamento Fotografia/Dados brutos de observação de GNSS/Ficheiro de registo de 
imagem

Tamanho da fotografia 3:2 (8192×5460)

Modos de funcionamento Fotografia, Vídeo, Reprodução 
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① Precisão absoluta medida com uma aeronave com uma GSD de 3 cm e uma velocidade de voo de 15 m/s, com uma taxa de 
sobreposição frontal de 75% e uma taxa de sobreposição lateral de 55%.

② Valor de abertura não superior a f/5.6. A câmara irá passar automaticamente para o obturador eletrónico quando a velocidade 
do obturador for superior a 1/10 s.

③ Apenas suporta lentes 35 mm.

Intervalo mínimo de fotografia 0,7 s

Velocidade do obturador Velocidade do obturador mecânico: 1/2000-1 s②

Velocidade do obturador eletrónico: 1/8000-1 s

Intervalo de abertura f/2.8-f/16

Gama de ISO Fotografia: 100-25600
Vídeo: 100-25600

Formato de vídeo MP4, MOV

Resolução de vídeo 16:9 (1920×1080)
16:9 (3840×2160)③

Taxa de fotograma 60 fps

Plataforma de nuvem

Sistema estabilizado 3 eixos (inclinação, rolo, panorâmica)

Intervalo de vibração angular ±0,01°

Montagem DJI SKYPORT amovível

Amplitude controlável
Inclinação: -130° a +40°
Rolo: -55° a +55°
Panorâmico: ±320° 
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Caso tenha dúvidas relativamente a este documento, contacte a DJI, 
enviando uma mensagem para DocSupport@dji.com.
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