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Sequoia – skrócona instrukcja Obsługi 

 

Wstęp 

Dziękujemy za wybranie Sequoi, sensora wspierającego precyzyjne rolnictwo. Sequoia jest jednym z 

najlżejszych czujników dostępnych na rynku. Zapewnia przy tym bardzo dokładny obraz: 

 Sensor/Kamera 16Mpx RGB: wykonuje zdjęcia upraw używając spektrum widzialnego 

 Cztery wąskopasmowe i zsynchronizowane, monochromatyczne sensory 1.2Mpx 

 (zielone, czerwone, czerwone progowe oraz bliskie podczerwieni) 

 Kamera jest kalibrowana automatycznie dzięki modułowi słonecznemu  

Sequoia to także: 

 Czujnik ważący 72 gramy, odpowiedni do wszystkich typów dronów 

 Zdejmowany obiektyw ochronny 

 Zintegrowany system GPS/GNSS do określania lokalizacji podczas robienia zdjęć 

 64GB wbudowanej pamięci wystarczające na ok 10 lotów 

 Port na kartę SD 
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Konfiguracja i sprawdzenie 

 

Konfiguracja Sequoi 

Możesz skonfigurować Sequoia używając oprogramowania do planowania lotów (np. Pix4Dmapper 

Capture lub eMotion z firmy SenseFly) lub Wi-Fi za pośrednictwem interfejsu HTML. Twoje 

ustawienia zostaną zapisane w pamięci Sequoia. 

 

Konfiguracja Sqeauoi przez WiFi 

WiFi w Sequoi  jest domyślnie włączone. Aby włączyć/wyłączyć WiFi należy czterokrotnie wcisnąć 

przycisk na multispektralnym sensorze. Sequoia zachowuje ostatnie ustawienie Wi-Fi w pamięci 

niezależnie od tego czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.  

Sequoie może skonfigurować przy pomocy komputera, smartphona lub tabletu: 

1. Podłącz poprzez interfejs USB multispektralny sensor z dronem lub przenośną baterią > 

Sequoia włączy się automatycznie 

2. Upewnij się, że widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi – jeśli nie, wciśnij czterokrotnie 

przycisk na urządzeniu 

3. Podłącz się do sieci WiFi: Sequoia_XXXX 

4. Otwórz przeglądarkę internetową 

5. Wpisz w pasku następujący adres: http://192.168.47.1/ - Otworzy się interfejs służący do 

konfiguracji Sequoi 

 

Sprawdź przed użyciem  

Przed każdym lotem z Sequoia sprawdź: 

 Upewnij się, że soczewki są czyste. Użyj ściereczki z mikrowłókna (w zestawie), aby ją 

wyczyścić. 

 Zwolnić niezbędną ilość pamięci (zarówno wbudowanej jak tej na karcie SD) aby można 

było zapisać zdjęcia wykonane podczas lotu 

 Upewnij się, że dwa moduły są odpowiednio przymocowane do drona i  nie odpadną w 

trakcie lotu 

 Upewnij się, że sensor multispektralny jest podłączony kablem USB do drona 

 Upewnij się że oba sensory są skalibrowane, więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 

„Kalibrowanie Sequoi” 

 Poczekaj aż kontrolka sensora słonecznego zapali się na zielono. Oznacza to, że system 

GPS/GNSS jest aktywny. 

 

http://192.168.47.1/
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Używanie Sequoi 

Notatka: Jeśli Sequoia wykryję kartę SD to zdjęcia są zapisywane na niej. W przypadku braku karty SD 

zdjęcia zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia.  

Montaż soczewki ochronnej 

Używaj soczewki ochronnej aby chronić sensor podczas lądowania. 

1. Załóż soczewkę ochronną na sensor mulitpektralny. 

2. Delikatnie dociśnij soczewkę ochronną – na tyle na ile będzie to możliwe.  

Mocowanie Seqoui do drona 

Sequoia może być doczepiona do każdego rodzaju drona. 

1. Wybierz oprawkę czujnika słonecznego, która jest najbardziej odpowiednia dla twojego 

drona. 

2. Usuń folie ochronną i przyklej oprawę na górze drona. 

 

Oprawa musi być przymocowany równolegle do drona (diagram A). 

 

Umieść sensor słoneczny w oprawie.  

Aby uniknąć przekłamania danych czujnik słoneczny nie może być zasłonięty podczas 

wykonywani zdjęć.  

 

3. Przymocuj sensor multispektralny pod dronem używając przewidzianych do tego akcesoriów. 

4. Połącz sensor multispektralny z czujnikiem słonecznym przy pomocy kabla USB. 
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5. Połącz sensor multispetralny z dronem używając kabla USB – Seqouia uruchomi się 

automatycznie (diagram B)

 

[!] Upewnij się że podczas lotu kable USB nie zostaną zaczepione przez śmigła drona.  

Łączenie Sequoi z baterią USB 

Sequoia może być używana bez drona. Wystarczy do tego przenośna bateria USB 2 Ampery. 

1. Połącz sensor mulltispektralny do czujnika słonecznego używając przewodu USB. 

2. Połącz sensor multispektralny do przenośnej baterii używając przewodu USB – Sequoia 

uruchomi się automatycznie (diagram C) 
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Kalibrowanie Sequoi 

Przed korzystaniem z Sequoi należy ją skalibrować. Przed kalibracją upewnij się że oba elementy 

zestawu są poprawnie przymocowane i podłączone do drona.  

Czujnik multispektralny i czujnik słoneczny muszą być przymocowane prostopadle. Zaleca się 

jednoczesne kalibrowanie obu czujników. 

Notatka: Komponenty można kalibrować osobno, ale aby kalibracja sensora multispektralnego 

przebiegła prawidłowo musi on być podłączony do czujnika słonecznego. 

Upewnij się że kontrolka na urządzeniu Sequoia świeci się na kolor fioletowy (diagram D). 

 

Obracaj dronem wobec osi Z (pionowej) (diagram E) tak długo aż dioda na sensorze multispektralnym 

zapali się na zielono. 

  

Obracaj dronem wobec osi Y (poziomej) (diagram F) tak długo aż dioda na sensorze multispektralnym 

zapali się na niebiesko. 
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Obracaj dronem wobec osi X (symetrii) (diagram G) tak długo aż dioda na sensorze multispektralnym 

zmieni kolor. 

 

 

Uwaga: Po zakończeniu kalibracji kolor diody zmienia się w zależności od stanu Sequoi. Na przykład, 

jeśli pamięć jest zapełniona, dioda zacznie migać na żółto. 

 

Przycisks  Sensora Multispektralnego 

Funkcje  przycisku na sensorze multispektralnym. 

Przycisku na sensorze multispektralnym można użyć do: robienia zdjęć, włączenia/wyłączenia trybu 

zdjęć seryjnych, włączenia/wyłączenia WiFi. 

Uwaga: Sequoia musi być wczesniej uruchomiona aby korzystać z tych funkcji. 

1 kliknięcie     - zrób zdjęcie 

2 kliknięcia    - włącz/wyłącz tryb zdjęć seryjnych 

4 kliknięcia    - włącz/wyłącz WiFi 

Przytrzymaj przycisk (3 sekundy) - wyłącz Sequoie 

 

Wyłączanie 
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Wciśnij i przytrzymaj przycisk na Sequoi przez 3 sekundy aby ją wyłączyć. Dioda na urządzeniu 

powinna zgasnąć. Wyłączenie Sequoi podczas gdy urządzenie sygnalizuje wykonywanie zdjęcia może 

spowodować, że plik z zdjęciem zostanie uszkodzony. 

 

 

 

 

Rozpoczęcie pracy z sensorem multispektralnym   

Po uruchomieniu Sequoi dioda LED na urządzeniu przyjmuje jeden z dwóch stanów: 

 

 Urządzenie jest gotowe do pracy 

 

 Urządzenie wymaga kalibracji 

 

Stan diody Znaczenie 

Szybkie miganie na pomarańczowo Wyłączanie 

Wolne miganie na pomarańczowo Trwa aktualizacja 

Miganie na niebiesko Włącz/Wyłącz WiFi 

Problemy 

Miganie na czerwono Uszkodzenie sprzętu 

Miganie na czerwono Uszkodzona pamięć. Naprawa w toku. Po zakończeniu 
naprawy dioda LED powraca do stanu zielonego. 
Ta operacja może potrwać kilka sekund w zależności od 
dostępnej przestrzeni na karcie SD. 
 

Miganie na żółto Karta SD jest pełna 

Kalibracja 

Miganie na fioletowo Trwa kalibracja wobec osi Z 

Miganie na zielono Trwa kalibracja wobec osi Y 

Miganie na jasnoniebiesko Trwa kalibracja wobec osi X 

Robienie zdjęć 

Ciągłe niebieskie  Zdjęcie zostało zrobione 

Ciągłe jasnozielone Przynajmniej jeden z 4 sensorów jest uruchomiony 

 

Czujnik słoneczny 

Stan diody Znaczenie 

Problemy 
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Ciągłe czerwone Uszkodzenie sprzętowe 

Miganie na żółto Karta SD jest pełna 

Kalibracja 

Miganie na fioletowo Trwa kalibracja wobec osi Z 

Miganie na zielono Trwa kalibracja wobec osi Y 

Miganie na jasnoniebiesko Trwa kalibracja wobec osi X 

GPS/GNSS 

Ciągłe żółte Połączenie GPS/GNSS nie jest stabilne 

Ciągłe zielone Połączenie GPS/GNSS jest stabilne 

 

 

Zgrywanie danych 

Zaleca się aby zgrywać dane z urządzani na komputer po każdym locie. Dane można przesyłać na trzy 

różne sposoby: przez USB, przez WiFi oraz przez kartę SD. Zdjęcia wykonane przez Sequoie są 

zapisywane w formacie .tiff w przypadku tych robionych przez cztery sensory monochromatyczne, 

oraz w formacje .jpg jeśli są wykonane przez sensor RGB.  

 

Przez USB 

1. Użyj kabla micro USB (w zestawie) aby podłączyć sensor multispektralny do komputera.  

2. W systemie Windows wybierz: Start > Ten Komputer > Sequoia > Internal. Ścieżka ta 

prowadzi do wewnętrznej pamięci urządzenia gdzie magazynowane są pliki ze zdjęciami.  
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Uwaga: Seqouia tworzy folder dla każdej sekwencji zdjęć. Jeśli na przykład wykonałeś pojedyncze 

zdjęcie, a następnie serię zdjęć to w pamięci Sequoia znajdziesz dwa różne foldery. 

3. Dla Mac: otwórz „Transfer Obrazów”. Spowoduje to przejście do pamięci wewnętrznej 

urządzenia gdzie magazynowane są pliki ze zdjęciami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez WiFi 

1. Podłącz poprzez interfejs USB multispektralny sensor z dronem lub przenośną baterią > 

Sequoia włączy się automatycznie 

2. Upewnij się, że widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi – jeśli nie, wciśnij czterokrotnie 

przycisk na urządzeniu 

3. Podłącz się do sieci WiFi: Sequoia_XXXX 

4. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku następujący adres: http://192.168.47.1/  

5. Przejdź do karty Galeria i pobierz zdjęcia zrobione podczas lotu. 

 

Przez kartę SD 

1. Włóż kartę SD do adaptera kompatybilnego z Twoim komputerem. 

2. Pobierz zdjęcia zrobione podczas lotu. Możesz użyć sensora słonecznego jako czytnika kart 

SD. W tym celu podłącz go przy pomocy kabla micro USB do komputera. 

[!] Nie wyjmuj karty SD gdy Sequoia jest uruchomiona. 

http://192.168.47.1/

