
Aplikace DJI GS RTK

V této části jsou představeny 
hlavní funkce aplikace DJI GS RTK.
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Aplikace DJI GS RTK
Aplikace DJI GS RTK je určena pro mapové aplikace. Lze jej použít k plánování provozních oblastí a letových 
tras, nastavení různých parametrů a zobrazení stavu operací v reálném čase.

Hlavní S

3

PHANTOM4 RTK
Broad Vision
Přesné cílení

2

1

Letadlo připojeno

Plán Létat

1. Naplánujte pole | Proveďte operaci

Plán: Klepněte na tlačítko a poté vyberte Photogrammetry nebo Waypoint Flight operation a poté zadejte Planning 

View pro plánování.

Fly: Klepnutím otevřete Camera View nebo Map View a zobrazíte stav letadla, nakonfigurujete nastavení a 

provedete operace.

2. Stav připojení letadla
: Ukazuje, zda je letadlo připojeno k dálkovému ovladači.

3. Nabídka

Klepněte na

: Správa úloh - Zobrazení průběhu operací, plánovaných operací a importovaných souborů KML. : Informace o 

uživateli - Zobrazí informace o uživateli přihlášeného účtu.

: Informace o letadle - Zobrazení informací o připojeném letadle.

: Obecná nastavení - Klepnutím zobrazíte nastavení, jako jsou jednotky měření, diagnostika sítě a nastavení 

systému Android

ke správě úkolů, zobrazení informací o uživateli, informacích o letadlech a konfiguraci obecného nastavení.
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1 2 3 4

Oblast mapování Odhadovaná doba letu Fotografie / SD karta

Fotogrammetrie
5
6

Výška (M) (GSD 2,74 cm / pixel)

100

Rychlost (M / s) 7
9.0

Dokončit

NÁVRAT DOMŮ

Nastavení fotoaparátu

Pokročilé nastavení

zrušení Uložit

9 8
1. Hlavní obrazovka

: Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na hlavní obrazovku.

2. Typ operace
: Zobrazuje aktuální typ plánované operace.Fotogrammetrie

3. Informace o plánování

Zobrazuje oblast mapování, odhadovanou dobu letu a počet fotografií.

4. Další nastavení

Klepněte na

Úvod do aplikace Camera View.

pro vstup do rozšířené nabídky pro zobrazení a úpravu parametrů všech ostatních nastavení. Odkazovat na

5. Umístění

: Klepnutím vycentrujete mapu kolem polohy letadla nebo posledního zaznamenaného domovského bodu.

6. Režim mapy

: Klepnutím přepínáte mezi standardním, satelitním nebo nočním režimem.

7. Nastavení provozních parametrů

Tento seznam nastavení se zobrazí po přidání okrajových bodů klepnutím na mapu. 

Výška: Nadmořská výška letadla během operace.

Rychlost: Rychlost letu během operace. Přednastavená rychlost letu nemůže překročit maximální rychlost 
zobrazenou nad nastavením rychlosti. Maximální rychlost je rychlost letu, při které lze zachytit obrázky 
splňující požadavky na mapování, a vypočítává ji aplikace podle aktuálního nastavení. Relativní nadmořská 
výška: Relativní výška mezi bodem vzletu a operační oblastí. Skutečná provozní výška je výška letadla 
minus relativní výška. POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste nastavili správnou relativní výšku, abyste zajistili, že 
výsledky budou obsahovat odpovídající míry překrytí.
Dokončit: Akce letadla po dokončení operace. Vyberte si z RTH, vznášení, přistání a zpět do počátečního 
bodu.
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Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Nastavení fotoaparátu: Zahrnuje poměr fotografií, vyvážení bílé, režim měření, úhel závěsu, prioritu 
závěrky a korekci zkreslení.

Výchozí režim měření je průměrné měření, protože nejlépe slouží mapovacím aplikacím. Pokud 

je povolena korekce zkreslení, může být kvalita obrazu kvůli zpracování nižší. Doporučujeme tuto 

možnost deaktivovat, pokud jsou pro následné zpracování potřeba originální obrázky.

Pokročilé nastavení: Zahrnuje rychlost horizontálního překrývání, rychlost vertikálního překrývání a okraj. 
Rychlost svislého překrytí označuje míru překrývání dvou snímků pořízených postupně po stejné cestě. 
Rychlost horizontálního překrývání označuje míru překrývání dvou obrázků na dvou paralelních drahách.

8. Přiblížit / oddálit mapu

: Klepnutím zobrazíte posuvník a jeho posunutím přiblížíte nebo oddálíte.

9. Směr trasy

: Systém automaticky vytvoří letové trasy po přidání okrajových bodů a nastavení parametrů. 
Klepnutím a přetažením této ikony upravíte směr letu vyrobené trasy. V rozbalovací nabídce klepněte na 
ikonu pro jemné doladění.

Výše uvedené popisy používají jako příklad operace fotogrammetrie. Operace jako Terrain Awareness Mode, 
Block Segmentation a další mají podobná rozhraní s operacemi fotogrammetrie. U operací 3D 
fotogrammetrie (více orientovaných) zobrazíte náhled kliknutím na čísla 1 až 5 v zobrazení mapy
každou dráhu letu. 1 odkazuje na pohled nadir dráha letu a 2 až 5 označují čtyři šikmé dráhy letu
resp.

Waypoint Flight

1

Délka trasy

Za letu (RTK) RTK 12
Odhadovaná doba letu SD karta 99%

2
3
4
5

1 93 m 2 6

H

H 10,0M D 10.0SLEČNA

HS: 3.3SLEČNAVS: 0,0SLEČNA

Nastavení trasy Uložit

7

1. Informace o plánování

Zobrazuje plánovanou délku trasy, odhadovanou dobu letu a kapacitu karty microSD.

2. Režim mapy

: Klepnutím přepínáte mezi standardním, satelitním nebo nočním režimem.

3. Poloha Sledujte
: Klepnutím vycentrujte mapu kolem polohy letadla vždy, po aktualizaci polohy.
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Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

4. Umístění

: Klepnutím vycentrujete mapu kolem polohy letadla nebo posledního zaznamenaného domovského bodu.

5. Vymazat obrazovku

: Klepnutím vymažete dráhu letu aktuálně zobrazenou na mapě.

6. Trasové body

2 : Trasové body přidané stisknutím tlačítka C2 na dálkovém ovladači. Klepnutím nastavíte letovou nadmořskou výšku, směr, 

rychlost, úhel závěsu a činnosti trasových bodů každého trasového bodu, přepnete mezi trasovými body a

odstranit trasový bod.

7. Nastavení trasy | Uložit

Nastavení trasy: Klepnutím vstoupíte do nabídky nastavení trasy a nastavíte akci ukončení úkolu, akci ztráty 

signálu dálkového ovladače, směr letadla v závislosti na trase letu, cestovní rychlost a záznam trasy.

Ostatní prvky v tomto pohledu jsou stejné jako prvky v pohledu Kamera.

Pohled z kamery

Po klepnutí na Fly na hlavní obrazovce mohou uživatelé přepínat mezi sebou cs Zobrazení kamery a zobrazení mapy. The

níže uvedené popisy používají jako příklad pohled kamery.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Za letu (RTK) RTK 12 99%
19:29

21
ZÁVĚRKA F EV WB

89% 1 5.6 0,3 Auto AE 11

12
67% 2

20

19
10 米

78% 13

112 14
15

H 10,0M D 10.0M

HS: 3.3SLEČNAVS: 0,0SLEČNA Konec Pauza

18 17 16

1. Hlavní obrazovka

: Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na hlavní obrazovku.

2. Stav letadla
Za letu (RTK) : Označuje aktuální letové režimy a varovné zprávy.

3. Indikátor stavu baterie

: Indikátor stavu baterie poskytuje dynamické zobrazení úrovně baterie. Barevné zóny na 
indikátoru stavu baterie představují úrovně energie potřebné k provádění různých funkcí.

4. Síla signálu RTK / GNSS
RTK 12: Tato ikona se zobrazí, jakmile je povolen RTK, a začne správně fungovat. Číslo v pravém horním 

rohu označuje počet připojených satelitů. Níže uvedený stav RTK zahrnuje
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Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

dva stavy: FIX označuje, že je dokončena diferenciální analýza dat a pro určování polohy letadel lze použít RTK. 

Pouze za tohoto stavu může letadlo vzlétnout. FLOAT označuje, že se v analýze provádějí diferenciální data. Je 

vyžadováno čekání na FIX.

: Tato ikona se zobrazí, pokud je vypnutý RTK, udávající aktuální sílu signálu GNSS a počet 
připojených satelitů.

5. Stav zdroje dat RTK
Ikony zobrazené při použití dat RTK. Při použití služby D-RTK 2 nebo Network RTK se zobrazení liší.

: Zobrazuje sílu signálu RTK při použití D-RTK 2.
: Označuje, že spojení s D-RTK 2 je neobvyklé. Viz výzvy v aplikaci. : Zobrazuje sílu signálu RTK 
při používání služby Network RTK Service.
: Označuje, že připojení k serveru Network RTK je neobvyklé. Viz výzvy v aplikaci.

6. Ovládání a síla signálu HD Video Link

: Zobrazuje sílu signálu ovládání a HD video sestupné spojení mezi letadlem a dálkovým ovladačem.

7. Stav funkce snímání překážek

: Klepnutím na toto tlačítko povolíte nebo zakážete funkce poskytované systémem Vision.

8. Parametry kamery
Zobrazuje parametry nastavení kamery a kapacitu karty microSD.

9. Úroveň baterie

: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie. Klepnutím nastavíte prahovou hodnotu Upozornění na nízkou kapacitu baterie a zobrazíte 

informace o baterii.

10. Další nastavení

Klepnutím vstoupíte do rozšířené nabídky, kde můžete zobrazit a upravit parametry všech ostatních nastavení.

: Nastavení letadla - Zahrnuje nastavení domovského bodu, návrat do domovské nadmořské výšky, maximální nadmořskou 

výšku, limit vzdálenosti, ztracenou akci signálu dálkového ovladače, pokročilá nastavení atd.

RTK: Nastavení RTK - zahrnuje přepínač funkcí RTK, typ služby RTK a jejich odpovídající nastavení.

: Nastavení senzoru - zahrnuje povolení vyhýbání se překážkám, zobrazení radarové mapy, pokročilé nastavení 

vidění atd.

: Nastavení dálkového ovladače - Zahrnuje kalibraci dálkového ovladače, režim Stick, propojení 
atd.: Nastavení přenosu obrazu - Zahrnuje režim kanálu a výběr grafu frekvence tažení.
: Nastavení baterie letadla - Zahrnuje prahové hodnoty výstrahy před vybitím baterie, informace o baterii atd. 

Když je zjištěn vysoký vybíjecí proud, zkrat, vysoké nebo nízké teploty vybití nebo poškození článků baterie, 

zobrazí se na obrazovce výzva.

: Nastavení kardanového závěsu - Zahrnuje režim kardanového kloubu, pokročilá nastavení, nastavení otočného kloubu a automatickou 

kalibraci kardanového závěsu.

: Obecná nastavení - zahrnuje nastavení mapy, zobrazení trasy letu, vyhledání letadla atd.

11. Zámek automatické expozice

AE: Klepnutím uzamknete hodnotu expozice.

12. Tlačítko Foto / Video

: Klepnutím přepínáte mezi režimy záznamu fotografií a videa.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 59



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

13. Tlačítko spouště / záznamu

/: Klepnutím pořídíte fotografie nebo zahájíte / zastavíte záznam. Při nahrávání udává časový kód pod 
tlačítkem délku záznamu. Uživatelé mohou také stisknout tlačítko Spoušť nebo Nahrávání videa na dálkovém 
ovladači a pořídit fotografie nebo nahrát video.

14. Průběh provozu
78% : Ukazuje průběh operace fotogrammetrie a počet pořízených fotografií.

112

15. Nastavení fotoaparátu

: Klepnutím nastavíte ISO, závěrku, hodnoty expozice, informace OSD, průběžné automatické ostření (k dispozici pro 

manuální létání a fotografování) atd.

16. Ovládací tlačítka provozu
Tlačítka pro ovládání během různých typů operací, včetně vyvolání, spuštění, pozastavení nebo ukončení operace,

atd.

17. Letové parametry
: Svislá vzdálenost od letadla o domovském bodě.
: Horizontální vzdálenost od letadla k domovskému bodu.

: Rychlost pohybu ve svislé vzdálenosti.
: Rychlost pohybu po vodorovné vzdálenosti.

18. Mapa

Klepnutím na mini mapu můžete přepínat mezi zobrazením fotoaparátu a zobrazením mapy. Ikony 

jsou stejné jako ikony v zobrazení plánování.

v zobrazení mapy

19. Seznam operací

: Klepnutím zobrazíte plánované operace, probíhající operace a importované soubory KML. Chcete-li použít 

operace, vyberte v rozevírací nabídce nahoře plán nebo provedení. Chcete-li zobrazit a upravit data, vyberte 

soubor KML a použijte data k plánování provozní oblasti fotogrammetrie.

20. Stav detekce překážek
Zobrazuje informace o detekovaných překážkách, když je povolena funkce vyhýbání se překážkám. Na 
horní obrazovce se zobrazí informace o přední překážce a na dolní obrazovce informace o zadní 
překážce. Červené, oranžové, žluté a zelené pruhy označují vzdálenost překážek za sebou. Hodnota 
udává vzdálenost mezi letadlem a nejbližší překážkou.

21. Stavová skříň letadla v režimu ovládání více letadel

Zobrazuje stav všech připojených letadel seřazených podle čísel při použití funkce ovládání více 
letadel. Klepnutím přepnete vybrané letadlo a levá strana rámečku zmodrá.

Cloudová služba PPK
PPK je technika následného zpracování diferenciální korekce, která poskytuje výsledky s přesností polohování na 

centimetry. Na rozdíl od RTK (kinematika v reálném čase), PPK zaznamenává data roveru a data základnové stanice 

samostatně pro provádění výpočtů po procesu, a proto není omezen komunikačním spojením v reálném čase a 

protokoly mezi základnovou stanicí a roverem. Kromě toho má PPK delší základní vzdálenost než RTK, což zvyšuje 

spolehlivost. Cloudová služba PPK aplikace DJI GS RTK (prémiový doplněk) podporuje více zdrojů dat základnové 

stanice a umožňuje uživatelům připojit se ke cloudovému serveru pro výpočty PPK.
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Nákup
Po zakoupení bude služba Cloud PPK navázána na letadlo SN. Aplikace dokáže rozpoznat pouze provozní 
data, která odpovídají SN letadla s aktivovanou službou Cloud PPK Service.

Požádejte svého místního autorizovaného prodejce DJI o zakoupení aktivačního kódu pro službu Cloud PPK.

Nákup v aplikaci je podporován pouze v Číně. Uživatelé v jiných zemích nebo regionech si mohou 
aktivační kód služby Cloud PPK zakoupit od prodejce.

Aktivace
1. Připojte letadlo, pro které byla zakoupena služba Cloud PPK, nebo vložte příslušnou kartu microSD

obsahuje provozní data jedinečného 
letadla SN.

2. Přejděte na hlavní obrazovku aplikace a klepněte na

do dálkového ovladače, aby aplikace mohla rozpoznat

v levém horním rohu
Služba otevřete nabídku nastavení a klepněte na Aktivovat.

a vyberte Cloud PPK

3. Pečlivě si přečtěte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů a zaškrtnutím políčka potvrďte souhlas.

4. Zadejte aktivační kód od prodejce.
5. Služba Cloud PPK je k dispozici po aktivaci.

Uživatelé mohou pomocí služby Cloud PPK vypočítat data shromážděná před aktivací, pokud je 
firmware letadla v02.02.0312 nebo novější.

Používání

Přejděte na stránku nastavení služby Cloud PPK Service. Nejprve povolte nahrávání dat PPK a potom klepnutím na 

ZAČÍT NYNÍ POUŽÍVAT přejděte na stránku služby Cloud PPK. Stránka obsahuje informace o účtu, vytvořit úkol, 

aktuální úkoly a minulé úkoly. Na kartě Informace o účtu zobrazte aktivované letadlo SN. Na kartě Vytvořit úkol 

vytvořte úkoly pro výpočty PPK. V části Aktuální úkoly a Minulé úkoly můžete zobrazit průběh úkolů a stáhnout 

výsledky výpočtu PPK. Proces je následující:

1. Přístup k datům PPK z letadla:
Cesta úložiště dat: Složka, která obsahuje data PPK a soubor podpisu, je stejná složka, kde jsou uloženy 
obrázky letových úkolů. Ujistěte se, že název složky je stejný jako kód úlohy dat, například karta microSD \ 
DCIM \ SURVEY \ 100_0005.
Import dat: Vložte kartu microSD, která obsahuje data, do dálkového ovladače. Aplikace rozpozná složky 
na kartě. Uživatelé si mohou v aplikaci vybrat data z jednoho nebo více letových úkolů.

Uživatelé mohou vybrat požadovaná data na kartě Odesláno, pokud již byla data PPK 
letadla nahrána na server.
Pokud uživatelé chtějí používat data PPK letadla s daty základnové stanice ze základnové stanice RINEX, musí 

být data základnové stanice RINEX uložena na: microSD karta \ třetí_báze.

2. Ujistěte se, že má dálkový ovladač přístup k internetu přes 4G klíč nebo Wi-Fi. Na stránce Network 
Diagnostics zkontrolujte stav odkazů a ujistěte se, že je dálkový ovladač připojen k platformě DJI AG.

3. V aplikaci přejděte na stránku Cloud PPK Service.

4. Klepněte na Vytvořit úlohu a vyberte jednu nebo více zdrojových datových sad PPK letadla. Zobrazit podrobnosti na pravé 

straně obrazovky.
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