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RSSI 
Włączanie PPM lub SBUS Mode w odbiorniku 
W odbiorniku kanały binarne działają na dwa sposoby. 

Tryb 1. 
Tryb 1A 
Tryb 1B 
Tryb 1C 

Tryb 2. 
Bindowanie 

Opis bindowania 
Konfiguracja trybu samolotowego 
Podłączenie GPS 
W odbiorniku eLeReS'a (w modelu) GPS może być podłączony na kilka sposobów. 

Program konfiguracyjny 
Przyciski zapisu konfiguracji 

Download settings 
Upload settings 
File import 
File export 

Przycisk Default settings 
Przycisk Firmware update 
Panel Link settings 
Panel ADC configuration 
Panel Custom channels 
Panel Receiver Configuration 
Panel RX Binary Output 
Panel Servo slow down 
Panel zajętości częstotliwości 

Uwarunkowania techniczne 
Ograniczenia prawne 
Dodatek A. Autopilot 

Pierwsze uruchomienie 
Podłączenia 
Tryby lotu 
Komendy z drążków 
Kalibracja drążków 
Konfiguracja z GUI 

Rewersy 
PID'y 



Pidowanie z aparatury czyli PIDator 
Dokładne trymowanie trybu LEVEL (autopoziomowania): 
Przypadkowy "reset" odbiornika podczas lotu 
Uwaga końcowa 

Dodatek B. Sterownik anteny śledzącej 
Podłączenia 
Konfiguracja trackera 

Odbioru telemetrii bezpośrednio z odbiornika (za pośrednictwem anteny) 
Dane bezpośrednio z nadajnika eLeReS poprzez UART 

 
  



Specyfikacja 
12 kanałów proporcjonalnych i 5 binarnych (łącznie 17) 

Czułość -118dB 

Frequency Hoping (FHSS) zapewniający niezawodną transmisję po 16 kanałach z dostępnych 128. 
Zasilanie 4.5 - 16V, napięcie zasilania jest podawane na serwa. 

Programowalny F/S 

Opcjonalby autopilot ze stabilizacją i RTH dla samolotów (wymaga dodatkowych elementów) 

Lokalizator zagubionego modelu 

Relay dla lokalizatora (przekaźnik sygnału lokalizatora zamontowany w samolocie) 

Możliwość pracy jako sterownik trackera do anteny śledzącej (wymaga mechaniki z dwoma serwami) 

Wyjścia odbiornika 8/9 kanałów PWM, 8-12 kanałów PPM, S-BUS, RSSI 

Telemetria (Naza, MultiWii, GPS/napięcie/prąd) 

Używany zakres częstotliwości 413 do 453MHz, zalecana częstotliwość bazowa 433MHz 

 

 

Antena powinna mieć impedancję 50 ohm. Nie wolno włączać odbiornika z właczoną telemetrią 

bez podłączonej anteny. Reklamacje związane z uszkodzeniem końcówki mocy nie będą 

uwzględniane. 

Opis złącz 

 

 



RSSI 
Na wyjściu SERVO9 odbiornika można uzyskać albo wyjście na 9 serwo, albo sygnał RSSI czyli aktualną 

siłę odbieranego sygnału z nadajnika. Zakres napięć na wyjściu RSSI wynosi od 0.1V dla RSSI=0% do 

3.3V dla RSSI=100%. Funkcje tego wyjścia wybiera się konfiguratorem. W trybie RSSI podłączamy po 

prostu to wyjście do dedykowanego wejścia RSSI w OSD albo w autopilocie. Jeśli nasze OSD będzie 

pokazywało głupoty, czyli skaczący poziom sygnału RSSI, lub nie da się poprawnie skalibrować, to 

pomiędzy wyjście RSSI odbiornika a masę należy dolutować dodatkowy kondensator o wartości 10 lub 

22μF, plusem do RSSI, a minusem do masy.  

Włączanie PPM lub SBUS Mode w odbiorniku 
Wyłączyć odbiornik oraz nadajnik  

Założyć zworkę między pinami sygnałowymi ch1 i ch2 w ODBIORNIKU.  

 

Włączyć nadajnik i następnie odbiornik. Od tej pory odbiornik pracuje w trybie PPMsum lub w trybie 

S-BUS, w zależności od ustawienia konfiguratorem.  

W konfiguratorze można wybrać czy S-BUS ma być normalne czy zanegowane, niektóre kontrolery lotu 

(jak MultiWii) wymagają zanegowanego sygnału S-BUS. 

Od tego momentu mamy sygnał PPM lub S-BUS na CH8. Pozostałe kanały są nieaktywne dla serw z 

wyjątkiem sytuacji opisanych w innych punktach instrukcji, czyli o kanałach binarnych lub extra wyjściach 

na serwa.  

W odbiorniku kanały binarne działają na dwa sposoby.  

Tryb 1.  
Jeśli odbiornik pracuje w trybie PPM lub S-BUS:  



Tryb 1A  
Wyjścia CH3-CH7 (które są wtedy oznaczone jako BIN10-BIN14) są wyjściami sygnałów 0/1. W 

zależności od ustawień w konfiguratorze odbiornika mogą albo odwzorowywać stan wejść binarnych 

z nadajnika (przy ustawieniu Redirect danego wyjścia na "Binary IN"), czyli w momencie zwarcia np. BIN10 

do masy (CH2 w nadajniku) na wyjściu BIN10 odbiornika (CH3) pojawia się stan wysoki, czyli 3.3V.  

Przy F/S stan wyjść binarnych (czyli tych zaprogramowanych jako 0/1) się nie zmienia. Niezależnie od 

trybu F/S. Pozostają tak jak były przed załapaniem FailSafe a więc krótką mówiąc kanały binarne nie 

mają zaimplementowanej obsługi F/S i pozostają w stanie takim jak były przed utratą zasięgu. 

Wyjątkiem od tego jest sytuacja opisana w Trybie 1C.  

Tryb 1B  
Wyjścia BIN10-BIN12 mogą zmieniać poziom (0/1) w zależności od stanu dowolnie wybranego kanału 

RC (przy ustawieniu Redirect na CHx). Przykładowo w aparaturze na CH6 mamy 2 pozycyjny 

przełącznik. W odbiorniku ustawiamy Redirect BIN11 na CH6, i w tym momencie przełączając ów 

przełącznik w aparaturze powodujemy zmianę napięcia na wyjściu BIN11. Idealne aby bez 

dodatkowych układów typu RC-SWITCH sterować przełączaniem kamer, sterować oświetleniem czy 

migawką aparatu.  

Tryb 1C  
Od softu w wersji 1.20 istnieje dodatkowa opcja działająca w trybie PPM i S.BUS. A mianowicie wyjścia 

BIN13 i BIN14 działają normalnie jako wyjścia binarne tylko jeśli ustawimy Redirect któregoś z tych 

dwóch wyjść na "Binary IN". Jeśli dla któregokolwiek z nich ustawimy Redirect na CHx, to na tym wyjściu 

pojawi się normalny sygnał PWM umożliwiający sterowanie zwykłym serwem. Który kanał aparatury 

będzie sterował owym serwem (albo gimbalem, albo czymś innym) - wybieramy odpowiednio 

ustawiając kanał w parametrze Redirect (oczywiście konfiguratorem).  

Zmapowane dla serw kanały na wyjściach CH6 i 7 reagują inaczej na failsafe. Czyli w przypadku wejścia 

w failsafe w trybie "Last PWM/PPM" na tych wyjściach sygnał się nie zmienia, a w trybach 

"Programmed values" oraz "No PWM/PPM", czyli samolotowym lub kopterowym, przyjmują takie 

wartości jakie zostały zapamiętane dla odwzorowywanych kanałów.  

Tryb 2.  
Kanały binarne dokładane są do standardowych kanałów w przypadku jeśli nasz TX wysyła mniej 

kanałów niż może przenieść tor radiowy. Załóżmy że aparatura wysyła 8 kanałów PPM. Wtedy 

odbiornik interpretuje kanały binarne BIN10-BIN13 z nadajnika jako kanały od 9 do 12 (bo może być 

max 12 normalnych kanałów w trybie PPM i 16 kanałów w S-BUS), i wystawia je jako PWM (tu tylko 

jeśli CH9 nie jest ustawionejako wyjście RSSI) lub dokłada je do wysyłanego PPM'a czy S.BUS'a. 

Wyłączony przełącznik w aparaturze oznacza wartość kanału = 1150us. Załączenie przełącznika 

zmienia wartość danego kanału na 1850us. W S.BUS wysyłane jest 16 kanałów, więc można wysłać 

na raz 12 normalnych kanałów + stan 4 binarnych.  

Przy aparaturze 6 kanałowej kanały binarne lądują na pozycjach kanałów od 7 do 11.  



Oba sposoby działają jednocześnie, czyli kanały binarne są jednocześnie odwzorowywane na wyjściu 

(w trybie PPM/S.BUS) jak i dokładane do streamu PPM/S.BUS.  

Jest jeszcze jeden dodatek. Jeśli do odbiornika nie jest podłączony żaden czujnik po I2C,  to wyjście 

SCL odbiornika jest dodatkowym wyjściem binarnym kanału BIN10. To wyjście działa ZAWSZE , nawet 

w trybie PWM czyli przy sterowaniu normalnymi serwami.  

Obciążalność wyjść BIN10-BIN14 to max 3mA, a więc do sterowania czymś innym poza pojedynczą 

diodą świecącą trzeba dodać tranzystor, przykładowo jak na poniższym schemacie 

 

Można też użyć drivera do LED 

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=55557 

Bindowanie 
Każdy odbiornik rozpoznaje swój nadajnik na podstawie sygnatury, może być ona ustawiona pomocą 

programu konfiguracyjnego na wybraną wartość lub może być generowana automatycznie podczas 

bindowania. 

Używamy gdy chcemy dodać kolejny odbiornik do już posiadanych połączonych z jednym modułem 

nadajnika. 

 

Opis bindowania 
1. Trzymamy nacisniety przycisk (lub zworka pomiędzy piny sygnałowe CH8 i CH9)  

2. Uruchamiamy odbiornik (podłączamy zasilanie) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hobbyking.com%2Fhobbyking%2Fstore%2Fuh_viewItem.asp%3Fidproduct%3D55557&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEE3H12Gj24k7hSAAe0-HY2JqhO-A


3. Jeśli diody migają naprzemiennie to puszczamy przycisk lub zdejmujemy zworkę 

4. Następnie postępujemy zgodnie z opisem procesu bindowania znajdującym się w opisie 

modułu nadawczego. 

5. Wyłączamy i ponownie włączamy zasilanie odbiornika i nadajnika 

Failsafe 
Tryb FS posiada 3 tryby pracy  

● nic się nie dzieje po utracie sygnału (serwa zostają w tej samej pozycji, w której były przed 

utratą sygnału)  

● tryb copterowy czyli wyłączenie generowania PWM/PPM 

● tryb samolotowy czyli ustawienie serw we wcześniej ustalonej pozycji 

● W trybie S-BUS ustawiany jest status failsafe w ramce S-BUS 

Tryb pracy możemy zadeklarować w programie konfiguracyjnym lub poprzez wejście w tryb serwisowy 

bez konieczności użycia konfiguratora (wchodzimy w tryb serwisowy zakładając zworkę pomiędzy 

CH3 i CH4) po czym przyciskiem bindowania zmieniamy tryb - o czym będziemy informowani zapaleniem 

odpowiedniej kombinacji diod).  

 

● tylko czerwona - tryb copterowy  

● tylko zielona - tryb "nic nie rób"  

● obie diody - tryb samolotowy  

Aktywny FailSafe sygnalizowany jest migającymi w interwale 0,5sek diodami LED (jednocześnie 

czerwona i zielona)  

Konfiguracja trybu samolotowego 

1. Naciskamy przycisk bind w odbiorniku i załączamy zasilanie  

2. Trzymamy naciśnięty dopóki diody nie przestana migać na zmianę  



3. Puszczamy, zielona dioda mruga przez 8 sekund, w tym czasie ustawiamy drążki aparatury w pozycji 

którą chcemy zapamiętać jako FailSafe.  

4. Po 8 sekundach zielona przestanie mrugać a czerwona dioda mrugnie raz, w tym momencie 

ustawienie drążków zostaje zapisane, po czym następuje powrót do normalnej pracy.  

Zachowanie się kanałów binarnych podczas failsafe opisane jest w rozdziale o kanałach binarnych. 

Telemetria 
Jest zupełnie nieprzeszkadzająca, wysyłana zwrotnie z modelu na ziemię po każdej ramce sterowania. 

Można ją włączyć lub wyłączyć w konfiguratorze, np jeśli w odbiorniku zamiast anteny tkwi 

przysłowiowy gwóźdź, aby nie uszkodzić modułu odbiornika. Domyślnie jest wyłączona.  

Telemetrią są przekazywane następujące dane podstawowe:  

- RSSI odbiornika  

- RCQ czyli jakość sygnału (procentowa ilość zgubionych ramek w czasie 0.5sek)  

- Temperatura odbiornika 

 Napięcie baterii napędowej w modelu (wymaga podłączenia padu VBAT odbiornika wprost do 
plusa pakietu zasilającego. Maksymalne napięcie na wejściu VBAT to 25.5V (6S). 

 

 

 



- Pobór prądu przez napęd - wymaga dodatkowej czujki prądu podłączonej do padu CUR w odbiorniku 

 

Wartość rezystora R zależy od wersji zastosowanego czujnika prądu, czyli od jego maksymalnego 

prądu. I tak: 

dla czujnika 20A R1=33k, (wewnętrzny rezystor w czujniku 47k) 

dla czujnika 35A R1=51k, (wewnętrzny rezystor w czujniku 62k) 

dla czujnika 50A R1=68k, (wewnętrzny rezystor w czujniku 100k) 

dla czujnika 75A R1=91k, (wewnętrzny rezystor w czujniku 130k) 

Teraz w konfiguratorze offset czujnika prądu ustawiamy na 0, a wartość "calibration" ustawiamy tak 

aby konfigurator pokazywał prawidłowy prąd. Pamiętajmy że testować to należy przy prądach 

rzędu 10A lub więcej, bo kalibracja przy mniejszych prądach będzie skutkowała pogorszoną 

dokładnością pomiaru.  

Podłączenie GPS  

 W odbiorniku eLeReS'a (w modelu) GPS może być podłączony na kilka sposobów. 

Jeśli będziemy używać GPS'a tylko do telemetrii i do trackera, a więc nie mamy jeszcze w modelu 

żadnego GPS'a (np. do autopilota), to potrzebny jest GPS na chipsecie MTK lub uBlox, i podłączony do 

eLeReSa zgodnie z poniższym rysunkiem (GND-GND, RX-TX, TX-RX, VCC do +5V). 

 

Dalej, do portu UART odbiornika można podłączyć odbiornik GPS (może być oddzielny, albo można 

się podpiąć pod GPS z OSD czy autopilota). Obsługiwane są standardowe formaty danych GPS, czyli 



NMEA, UBLOX oraz MTK-BINARY.  

Jeśli mamy już w modelu GPS podłączony do OSD czy autopilota, to po prostu bierzemy dodatkowy 

kabelek, podłączamy go do linii TX GPS'a (równolegle z istniejącym połączeniem z GPS do autopilota), 

a z drugiej strony wtykamy go do pinu RX w eleresie.  

W ustawieniach RX eLeRes włączamy telemetrie, zaznaczamy GPS parser, i w przypadku samodzielnego 

odbiornika GPS załączamy "autodetect GPS speed". W drugim przypadku (podkradanie danych GPS) 

WYŁĄCZAMY "autodetect GPS speed", a prędkość UART w eleresie ustawiamy na taką na jakiej 

połączony jest GPS z autopilotem czy OSD. Musimy ją znać. Jak nie znamy, to trzeba próbować po kolei 

wszystkich wartości, i patrzeć czy tracker zaczyna działać po złapaniu FIX'a (lub czy pokazują się dane 

z GPS'a na eLDispie/TrackMyRc). 

Mając podłączony GPS na ziemię przesyłane są dodatkowo: aktualna pozycja, czas GMT, fix, ilość 

widocznych satelit, aktualny kurs, prędkość i wysokość npm.  

Zamiast GPS'a do odbiornika można podłączyć FC MultiWii/KFC32 albo interfejs CAN do Naza 
(dostępny u Misia), co umożliwia przekazywanie pobranych z FC danych (wraz z danymi GPS) 
telemetrią na ziemię. W tym przypadku konfiguratorem włączamy opcję "MWC Parser" zamiast 
"GPS Parser" i wtedy eleres wysysa dane pobrane z MWC lub interfejsu CAN takie jak:  
dane GPS, ciśnienie, napięcie pakietu, prąd (jak jest przekazywany przez MW), oraz aktualny 
tryb lotu. 
 

Variometr - czyli podłączenie czujnika ciśnienia. 
Do odbiornika można podłączyć czujnik ciśnienia na układzie MS5611BA lub HP203B. Mając 
podłączony do odbiornika czujnik i wyświetlacz eLDisp przy nadajniku dostajemy akustyczny 
variometr informujący dźwiękiem o wznoszeniu się lub opadaniu modelu, i dodatkowo na ekranie 
eLDispa wyświetlana jest prędkość wznoszenia/opadania w m/s. Dodatkowo zyskujemy też 
dokładniejszy pomiar wysokości modelu, bo wysokość liczona jest na podstawie ciśnienia, a nie 
brana z GPS. 

 



 
W przypadku używania odbiornika jako autopilota telemetria przekazuje dodatkowe dane, są one 
opisane w dodatku A 

Znaczenie diod LED 
☀ świeci ciągle 

◉ mruga 

◎ nie świeci (wyłączona) 

LED Opis 

◎ ◎ Brak zasilania, jeśli na pewno jest zasilanie to uszkodzeniu uległ moduł, należy 
skontaktować się z supportem. 

☀ ◎ 
◉ ◎ 

Wszystko OK odbiornik działa i odbiera poprawne dane 1 

◉ ◉ Failsafe, brak sygnału z nadajnika. 

◎ ◉ Tryb lokalizatora, czyli odbiornik nadaje sygnał SOS. 

☀ ☀ Tryb serwisowy. 

☀ ◉ Tryb relay (przekaźnika) lokalizatora 

1. Na chwile gaśnie zielona i zapala się czerwona - odbiornik gubi ramki - słaby sygnał lub 

zakłócenia odbioru. 

2. Zachowanie diod podczas bindowania opisane jest przy opisie bindowania. 

Lokalizator 
Failsafe aktywny po XX minut (wartość definiowana w konfiguratorze) spowoduje automatyczne 

przejście odbiornika w stan nadawania sygnału SOS 
Opis użycia lokalizatora znajduje się w opisie modułu nadawczego 
W trybie SOS wyłączony jest hopping więc sprzęt nadaje na jednej częstotliwości (bazowej) właśnie 

po to, żeby można było go odszukać też innym sprzętem, np skanerem czy PMRką.  

System nadaje na częstotliwości kanału "zero" czyli tej, którą podano w konfiguratorze. Domyślnie jest 

to 435,000 MHz. 

Program konfiguracyjny 
Do podłączenia nadajnika do komputera niezbędny jest interfejs USB do UARTTTL (popularnie 
znany jako FTDI). Podłączamy odpowiednie piny nadajnika do odpowiednich pinów interfejsu jak 
na rysunku poniżej (GND-GND, RX-TX, TX-RX, nie podłączamy VCC z FTDI). 
 
 



 

 
Po połączeniu z odbiornikiem naciskamy Download settings i mamy aktualne parametry 
odczytane z modułu. 

Przyciski zapisu konfiguracji 

Download settings 
Odczytuje parametry z podłączonego odbiornika, należy go użyć po każdym połączeniu się z 
modułem. 

Upload settings 
Wysyła parametry widocznie w programie do odbiornika, od tego momentu będą one w użyciu. 



File import 
Pozwala na odczytanie parametrów uprzednio zapisanych do pliku za pomocą File export, nie 
powoduje zapisu zmian do odbiornika, w tym celu należy użyć Upload settings. 

File export 
Zapisuje aktualnie wyświetlane parametry do pliku, pozwala to na przechowywanie ich kopii 
zapasowej. Zapisane ustawienia mogą być odczytane za pomocą File import. 

Przycisk Default settings 
Powoduje powrót wszystkich ustawień odbiornika do wartości fabrycznych, przy czym 
generowana jest defaultowa sygnatura bindowania dla tego odbiornika (co powoduje utratę 
bindowania z nadajnikiem). 

Przycisk Firmware update 
Przechodzi do okna aktualizacji oprogramowania odbiornika, wybieramy odpowiedni firmware 
(Tx) i aktualizujemy, po zakończeniu procesu zamykamy okna i ponownie łączymy się z 
odbiornikiem. Na dole ekranu widać aktualną wersję firmware. 
Po kliknięciu w Firmware update 

 
Zaznaczamy “Network serwer” po czym klikamy w …(przycisk z trzema kropkami) 

 
Wybieramy właściwy firmware dla odbiornika i klikamy w OK 

 
Klikamy Upload firmware 

 
Po zakończeniu procesu zamykamy okno i ponownie łączymy się z odbiornikiem. 



Panel Link settings 
Ustawiamy bazową częstotliwość (musi być taka sama dla nadajnika i odbiornika) oraz 
sygnaturę (musi być taka sama dla nadajnika i odbiornika). 
Ten panel pozwala na zbindowanie dowolnej ilości nadajników z odbiornikami. 
Można też włączyć nadawanie telemetrii zaznaczając Telemetry enabled. oraz ustawić moc 
nadawania telemetrii (od 1 do 100mW). 
W polu UART Speed ustawia się prędkość komunikacji odbiornika z modułem GPS (jeśli nie 
używamy automatycznej detekcji) lub FC MultiWii / Naza Standardowa wartość to 57600 Baud. 
 

Panel ADC configuration 
Pole Voltage wyświetla zmierzoną wartość napięcia zasilającego moduł, jeśli nie jest ona 
poprawna należy ją skorygować zmieniając pole Voltage multiplier. Po każdej zmianie należy 
kliknąc na Upload settings aby nowa wartość została wysłana do eLeReSa i nowy mnożnik 
został użyty do wyświetlania napięcia w polu Voltage 
Pole TempCalib służy do skalibrowania wskazań pomiaru temperatury. Kalibrację temperatury 
należy wykonać po kilku minutach od załączenia zasilania. 
Pole Current offset i multiplier służą do kalibracji czujki prądowej. 

Panel Custom channels 
Ustawienie zaawansowane. Jeśli w nadajniku została użyta owa opcja, to w odbiorniku też musi 
zostać załączona, a numery kanałów ustawione identycznie jak w nadajniku. 
W oprogramowaniu od wersji 1.22 wystarczy zaznaczyć custom channels i ustawić numery 
kanałów tylko w nadajniku, po czym standardowa procedura bindowania przeniesie tą listę do 
odbiornika podczas bindowania.  
 

Panel Receiver Configuration 
 
S.BUS  Włącza obsługę S.BUS na CH8 (zamiast PPM). 
Negative PPM/S.BUS  zmienia polaryzację sygnału PPM / S.BUS na CH8. Opcja odznaczona 
 polaryzacja dodatnia, opcja zaznaczona  polaryzacja ujemna. 
CH9 OUT  Wybiera tryb wyjścia CH9. Może być ono wyjściem na 9 serwo, albo wyjściem 
RSSI. Domyślnie jest wybrane RSSI. W trybie PPM i S.BUS CH9 jest zawsze wyjściem RSSI. 
Failsafe  Wybór trybu failsafe. Nic nie rób / Copterowy / Samolotowy. 
Failsafe After  Ustawienie czasu od zaniku sygnału po jakim załączy się funkcja Failsafe. 
Localizer  Wyłączenie lub włączenie i ustawienie czasu po jakim uruchomi się lokalizator 
zagubionego modelu. Czas liczony jest od momentu uruchomienia Failsafe. 
MultiWii parser , GPS parser , Autodetect GPS baud  Opcje komunikacji odbiornika przez 
port UART dla potrzeb telemetrii. Dokładny opis przy opisie podłączania GPS/FC. 



Panel RX Binary Output 
Konfiguracja kanałów binarnych. Tu przypisujemy wyjścia binarne do wejść binarnych nadajnika, 
lub do wybranych kanałów aparatury. 

Panel Servo slow down 
Umożliwia załączenie wbudowanego w odbiornik spowalniacza ruchu serw. Zaznaczamy na 
którym kanale (lub których  bo może być ich kilka) chcemy mieć spowolniony ruch serw (np dla 
klap lub podwozia sterowanego z przełącznika), po czym suwakiem Rate ustawiamy szybkość 
ruchu serw na wybranych kanałach. Czym większe Rate tym wolniej pracują serwa. 

Panel zajętości częstotliwości 
Pozwala na oszacowanie poziomu zakłóceń, każdy słupek reprezentuje jeden kanał używany 
przez eLeReS podczas przesyłania danych.  
Im wyższy poziom zakłóceń (wyższe słupki) tym mniejszy będzie zasięg sterowania. 

Uwarunkowania techniczne 
Nie należy włączać odbiornika z włączponą telemetrią bez anteny grozi to jego uszkodzeniem. 

Należy pamiętać, że na zasięg wielki wpływ ma ukształtowanie terenu oraz zakłocenia w eterze. 

Podczas lotów należy przyjąć, że wysokość powinna odpowiadać 1/10 odległości, w przypadku lotu 

na 5km model powinien być na wysokości 500m. 

Należy pamiętać o utrzymywaniu tej samej polaryzacji anten jeśli antena w modelu zamocowana jest 

pionowo antena w nadajniku również być ustawiona pionowo, jeśli antena w modelu jest ustawiona 

poziomo również antena w nadajniku powinna być ustawiona poziomo. 

 

Ograniczenia prawne 
Producent ani dystrybutow systemu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody mogące powstać 
na skutek jego użycia zarówno zgodnie jak i niezgodnie z przeznaczeniem. 
W niektórych krajach konieczne może być uzyskanie licencji na użytkownie nadajnika. 

 

  



Dodatek A. Autopilot 
Podłączając do zwykłego odbiornika eLeReS V2 dodatkowy czujnik na MPU6050 (np moduł GY-521), 

otrzymujemy odbiornik z funkcją stabilizacji do samolotu albo latającego skrzydła. 

Podpinając dodatkowo odbiornik GPS (MTK albo UBLOX) dostajemy opcje utrzymania wysokości oraz 

powrotu do domu (RTH) - również w przypadku utraty linku RC (czyli na F/S).  

Możliwości autopilota: 

● obsługa standardowego usterzenia, latającego skrzydła (delta) oraz V-Tail (Rudlicki) z lotkami. 

● minimum 4 kanałowa aparatura, zalecana co najmniej 6 kanałowa: 4 podstawowe, plus 2 

kanały z 3-pozycyjnymi przełącznikami. Jak nie ma dwóch 3-poz, tylko jeden, to nie będzie 

opcji utrzymania wysokości, albo trybu ACRO. Jak nie ma wogóle przełączników 3-poz to nie 

będzie ani ACRO ani utrzymania wysokości. Przy aparaturach z mniejszą ilością kanałów 

brakujące kanały są emulowane przy pomocy kanałów binarnych eLeReS'a (jako 2-pozycyjne 

przełączniki). 

● funkcja failsafe z możliwością powrotu do bazy, zwykłe RTH, PosHold i utrzymanie wysokości 

(z GPS). 

● wyjście na buzzer sygnalizujący co niektóre zdarzenia oraz pipczący w trybie failsafe. 

● oprócz sterowania 4 serwami i silnikiem ma 2 lub 3 wyjścia PWM do dowolnego użytku (CH7-9 z 

aparatury). sterowanie jest 4 serwami, bo są oddzielne wyjścia na lewą i prawą lotkę. 

● nie ma automatycznego sterowania klapami, ani klapolotkami. Klapy można zrealizować 

używając wolnych kanałów (CH7-CH9). 

● posiada wyjście PPM-SUM , aby można było sterować serwami poprzez zewnętrzny dekoder 

PPM->PWM. 

● posiada opcję PID'owania przy pomocy potencjometrów w aparaturze bez udziału komputera. 

Do tego potrzebna jest 8 kanałowa aparatura z dwoma potencjometrami, oraz eLDisp lub 

Tablet z TrackMyRC. 

● posiada prostą funkcję kalibracji trymerów i endpointów. Trymujemy model normalnie z 

aparatury przy locie z wyłączoną stabilizacją, po czym po wylądowaniu w prosty sposób 

przepisujemy trymy i zakresy drążków do pamięci Autopilota, i nie ruszamy już trymerów w 

aparaturze. 

● rewersy serw oraz mapowanie kanałów aparatury (Futaba/JR/Inne) ustawiane z konfiguratora. 

Prawidłowe ustawienie rewersów w aparaturze wspomagane sygnałami 

świetlno-dźwiękowymi w trakcie kalibracji drążków. 

● automatyczny lub ręczny zapis pozycji bazy z GPS'a 

● RTH i powrót na Failsafe odblokowuje się dopiero po 15 sekundach lotu, aby na ziemi przed 

lotem nie uruchomiło silnika po przypadkowym wyłączeniu aparatury. 

● podczas powrotu na FAILSAFE posiada kilka różnych sposobów wykrywania ewentualnego 

crashu aby w takim przypadku wyłączyć silnik 

● posiada dynamiczne PID'y zależne od poziomu gazu oraz kąta nachylenia w osi PITCH, co oznacza 

mocniejszą stabilizację przy wznoszeniu, lub zawisie na ogonie dla akrobatów. 



● po podłączeniu czujnika Baro HP203B działa variometr na eLDispie. Alternatywą jest GPS typu 

UBLOX na którym też działa akustyczne vario (trochę gorzej). 

 

Przykłądowa konfiguracja Taranisa 

 



 

Pierwsze uruchomienie 

1.  Podłączamy do eLeReSa płytkę z MPU6050. 

2.  Podłączamy eLeReSa do PC przez USB. 

3.  Uruchamiamy konfigurator, dajemy connect po czym "Firmware Update", wybierami plik 

AutoPilot z serwera i ładujemy do eleresa. 

4.  Po zakończeniu wgrywania oprogramowanie załaduje konfigurację defaultową (o ile w 

eleresie był starszy soft niż 1.20c). 

5. Konfiguratorem włączamy telemetrie, ustalamy częstotliwość bazową, po czym albo 

wpisujemy sygnaturę bindowania, albo bindujemy AP tak samo jak zwykły odbiornik eLeReS. 

6. Konfiguratorem ustawiamy odpowiednie mapowanie kanałów aparatury. 

7. Sprawdzamy rewersy w aparaturze w sposób opisane poniżej ("Kalibracja drążków") 

8. Konfiguratorem ustawiamy rewersy dla serw tak aby pracowały w odpowiednią stronę (nie 

ruszamy już więcej rewersów w aparaturze). 

9. Ustawiamy model równo i poziomo, po czym albo klikamy w GUI przycisk "Calib ACC" albo 

robimy kalibrację ACC z poziomu drążków w aparaturze. 

10. Wykonujemy oblot w trybie "MANUAL" przy którym trymujemy model z poziomu aparatury. 



11. Ponownie wykonujemy ostateczne przepisanie endpointów i rewersów do AP (znów zgodnie z 

opisem "Kalibracja drążków") 

12. Teraz już pozostają testy stabilizacji, ewentualnie PIDowanie, i ustalenie kalibracji poziomu aby 

równo latał w trybie LEVEL, oraz po po podłączeniu GPS'a testy utrzymania wysokości i RTH. 

13. Cieszymy się działającym AP   

Podłączenia 

 

 

 

 

 

 



Podłączenie zasilania wraz z pomiarem napięcia i prądu (wartość rezystora R zależy od czujnika i jest 

opisana w rozdziale o telemetrii) 

Poniżej lista kanałów wyjściowych z odbiornika 

Kanał Funkcja 

Ch1 Lewa lotka 

Ch2 Wysokość 

Ch3 Silnik (Esc) 

Ch4 Kierunek 

Ch5 Kanał 7 z radia (dowolna funkcja) 

Ch6 Kanał 8 z radia (dowolna funkcja) 

Ch7 Buzzer 

Ch8 Prawa lotka 

Ch9 RSSI (dla OSD) lub Kanał 9 z radia (dowolna funkcja) 

 

Kanały PPM CH7-9 to kanały PPM CH7-9 z aparatury do dowolnego użytku. Kanały 7 i 8 mogą być 

użyte do PID'owania - potrzebne są 2 potencjometry w aparaturze na Ch7 i Ch8. 

Dla delty / latającego skrzydła podłączamy silnik, lotki (lewa/prawa) i ewentualnie ster kierunku. 

Dla delty NIE USTAWIAMY w aparaturze mikserów na deltę. Aparatura ma pracować zawsze w trybie 

glider czy samolot. 

Znaczenie diod LED 
☀ świeci ciągle 

◉ mruga 

◎ nie świeci (wyłączona) 

LED Opis 

◎ ◎ Brak zasilania, jeśli na pewno jest zasilanie to uszkodzeniu uległ moduł, należy 
skontaktować się z supportem. 

☀  Nie podłączony lub nierozpoznany GPS 

◉  Mruga równomiernie (~2Hz) - Jest GPS ale nie ma FIX'a 



Mruga seriami (1,2,3,4... błyski - przerwa) - Jest FIX, 1 błysk=4sat, 2 błyski=5sat itd... 

 ☀ Czerwony LED świeci się jeśli nie mamy podłączonej płytki z IMU  MPU6050. 

◉ ◉ Failsafe, brak sygnału z nadajnika. Dodatkowo po utracie linku buzzer cyklicznie wydaje Beep

co 4 sekundy. 

◎ ◉ Tryb lokalizatora, czyli odbiornik nadaje sygnał SOS. 

☀ ☀ Tryb serwisowy. 

 

Automatyczny zapis bazy potwierdzany jest machnięciem lotkami i sterem wysokości - robi to przy 5 

widocznych satelitach. Autozapis zadziała tylko wtedy jak gaz jest na minimum, czyli w spoczynku. 

Jeśli po uruchomieniu silnika usłyszymy długi Beep, to ostrzeżenie o tym że próbujemy 

wystartować bez FIX'a GPS. W tym momencie możemy zdjąć gaz do 0 i czekać na autozapis FIX'a. 

Jeśli po uruchomieniu silnika silnik natychmiast się zatrzyma i usłyszymy długi Beep, to oznacza 

że próbujemy wystartować w niedozwolonym trybie (włączony tryb AltHold, RTH lub PosHold). 

W przypadku powrotu do domu na failsafe blokowany jest licznik czasu do załączenia lokalizatora, lecz 

tylko wtedy gdy prędkość z GPS jest większa niż 15km/h. 

Tryby lotu 

Aparatura powinna posiadać 2 przełączniki (najlepiej 3-pozycyjne) przypisane do CH5 i CH6. 

Teraz: 

A: przy CH6 = LOW : 

● CH5 = LOW - tryb MANUAL, stabilizacja wyłączona, sterowanie bezpośrednie - na eLDispie 
wyswietla sie "MA" 

● CH5 = MID - Stabilizacja z Gyro - tryb ACRO - na eLDispie wyswietla sie "AC" 
● CH5 = HI - Stabilizacja z autopoziomowaniem - tryb LEVEL - na eLDispie wyswietla sie "LV" 

B: 

● CH6 inne niż LOW wymusza tryb LEVEL 
● CH6 = MID, CH5 = MID lub HI - Utrzymanie wysokości (tylko z podłączonym GPS i 

prawidłowym FIX'em GPS) - na eLDispie wyświetla się "BA". Nie ma autogazu. 
● CH6 = MID, CH5 = LOW - Utrzymanie pozycji (krążenie) oraz wysokości (tylko z podłączonym 

GPS i prawidłowym FIX'em GPS) - na eLDispie wyświetla się "PH". Tu danie gazu na MAX daje 
auto regulację prędkości, a na eLDispie na zmianę wyświetla się "PH" i "AT". 



● CH6 = HI, CH5 = MID lub HI - Powrót do bazy "CH" na eLDispie (RTH - tylko z podłączonym GPS i 
prawidłowym FIX'em GPS, i zapisaną pozycją bazy). Tu także danie gazu na MAX daje auto 
regulację prędkości - na eLDispie wyświetla się "CH" na zmianę z "AT". 

● CH6 = HI, CH5 = LOW - tryb RTH z automatycznym obniżaniem pułapu do wysokości 
przelotowej. - na eLDispie wyświetla się "TH", lub "TH" na zmianę z "AT" przy autoregulacji 
prędkości. 

 

 

CH5  CH6  Tryb  elDisp 

L  L  Manual  MA 

M  L  Acro  AC 

H  L  Level  LV 

L  M  Level/PosHold  PH 

M  M  Level/AltHold  BA 

H  M  Level/AltHold  BA 

L  H  Level/RTH_D  TH 

M  H  Level/RTH  CH 

H  H  Level/RTH  CH 

 

W trybie utrzymania wysokości oraz RTH sterowanie z drążków działa normalnie. Zmiana wysokości 

drążkiem powoduje automatyczne zapamiętanie nowej wysokości po powrocie drążka do pozycji 

środkowej. W RTH zmiana drążkiem kierunku lotu spowoduje normalną reakcję czyli skręt, przy czym 

automat będzie próbował dalej lecieć na bazę, więc coraz bardziej będzie się "przeciwstawiał" 

pilotowi. Po puszczeniu drążków będzie kontynuowany powrót do bazy. W RTH z automatycznym 

opadaniem drążek steru wysokości nie działa. 

RTH można załączyć po 15 sekundach od uruchomienia silnika (zabezpieczenie przed załączeniem na 

ziemi). 

C:  Failsafe - na eLDispie wyswietla sie "FS" o ile odbierze telemetrię  

● Jak jest fix GPS i zapisano pozycje bazy - RTH na zadanej z konfiguratora wysokości, po czym 

krążenie nad bazą bez silnika. RTH na failsafe załączy się jeśli wcześniej silnik pracował 

conajmniej 15 sekund. Jest to zabezpieczenie przed samoistnym załączeniem silnika na ziemi w 

przypadku przypadkowego wyłączenia aparatury przed startem. 



● W przeciwnym wypadku autopoziomowanie, i lot bez silnika. Możliwe jest też krążenie bez 

silnika ze stałym zadanym przechyłem na lotkach. Kąt przechyłu ustawia się jako wartość "FS 

angle w/o GPS" - default 5 stopni. 0 = lot na wprost. 

Ustawienie CH10 w aparaturze powyżej 1800 załącza tryb failsafe (do testów). 

UWAGA !!! 

Po wylądowaniu nie wolno wyłączyć aparatury przed odłączeniem zasilania modelu, ponieważ 

na ziemi może zostać uruchomiony silnik na pełną moc, jeśli odległość modelu od miejsca 

startu będzie większa niż 20m (brana z GPS, nie realna) ! 

Komendy z drążków  

dla MODE2 

Możliwe są do póki nie dźwigniemy manetki gazu i nie uruchomimy silników. Potem już nie aż do 

ponownego załączenia zasilania. 

1. Zerowanie żyroskopu + zapis pozycji bazy (jeśli możliwy) : Lewy drążek lewo-dół na 1 sek. 

Beep, serwo steru kierunku zamiera na chwilę, mruga zielona dioda. Kolejny Beep po 

zakończeniu zerowania żyr oznacza prawidłowy zapis pozycji bazy. 

2. Kalibracja akcelerometru (poziomu) : Prawy drążek prawo-góra po czym Lewy drążek 

lewo-dół, trzymać do usłyszenia podwójnego beepu (ok 5 sek). Serwa zamierają na chwilę, 

Świeci zielona i czerwona dioda, po zakończeniu BEEP. 

Kalibracja drążków 

Procedurę tą przeprowadzamy po pierwszym oblocie modelu w trybie MANUAL. Przy tym oblocie nie 

włączamy żadnej stabilizacji. 

Podczas oblotu normalnie trymujemy model trymerami aparatury aby latał równo i prosto. 

Następnie przeprowadzamy poniższą procedurę: 

● wyłączyć zasilanie modelu 

● ustawić w aparaturze CH5 na minimum - tryb MANUAL. 

 



● nacisnąć przycisk w odbiorniku, po czym trzymając go załączyć zasilanie modelu, trzymać 

przycisk do czasu aż diody przestaną mrugać na zmianę. (tak jak się zapisuje F/S w normalnym 

odbiorniku). 

● puścić przycisk, diody chwilkę pomrugają i zgasną. 

● sprawdzić rewersy aparatury : Przechylenie każdego drążka w prawo lub do góry (gaz 

powyżej połowy) powinno spowodować zaświecanie się zielonej diody. Jak jest na odwrót - 

mamy zły rewers w aparaturze na tym kanale. 

● powajchlować wszystkimi drążkami do oporu (nie ruszać trymerów w aparaturze) aż czerwona 

dioda nie będzie więcej mrugać i nie będzie słychać beepów przy ruszaniu drążkami. 

● ustawić drążki na środek, a GAZ mniej więcej w pozycji w jakiej nasz model potrafi najwolniej 

lecieć bez wiatru (to minimum obrotów dla autogazu). 

● przełączyć CH5 na środek lub na MAX - Usłyszymy Beep, zapali się na moment czerwona i 

zielona dioda, po czym zostanie tylko czerwona. Wartości zostały zapisane. 

● wyłączyć zasilanie modelu. Procedura zakończona. 

W trybie kalibracji drążków silnik i serwa nie działają. Zalecam zrobić kalibracje dwukrotnie. Najpierw 

wstępnie przed oblotem, aby sprawdzić rewersy i zapisać z grubsza ustawienia aparatury, po czym 

powtórzyć kalibrację po oblocie w trybie MANUAL, aby zapisać właściwe trymy dla danego modelu. 

UWAGA. 

Zmiana trymów po przepisaniu ich do AP (czyli różnica pomiędzy tym co jest w aparaturze, a tym co 

pamięta AP) będzie powodowała to że w trybie MANUAL model będzie latał prawidłowo, a w 

trybach stabilizacji będzie po woli skręcał, wznosił się lub opadał. 

Więc jeśli zajdzie potrzeba powtórzenia trymowania (po zmianach mechanicznych, crashu, czy z innych 

powodów), to po zakończeniu trymowania należy ponownie skalibrować drążki procedurą podaną 

powyżej. 

 



Konfiguracja z GUI 

 

● Załączyć telemetrię (jeśli używamy), oraz jeśli będzie podłączony GPS to opcję GPS i 

Autoconfigure GPS. W przypadku gdy AP ma "podsłuchiwać" GPS'a z np. OSD opcję 

"Autoconfigure GPS" wyłączyć, a prędkość UARTA ustawić na taką w jakiej gada ów GPS. 

● Mixer Type - wybór Samolot czy Delta (Latające skrzydło) czy V-TAIL z lotkami. 

● Mapowanie kanałów RC - pozycja default to: dla lotek CH1, dla steru wysokości CH2, dla silnika 

CH3, dla steru kierunku CH4 (AETR). 

● Kontrolki REVERSE dla serw włączają rewers dla opisanego serwa. Dla silnika nie da się 

załączyć rewersu. Rewersy są stosowane do wyjść na serwa, nie do drążków aparatury. 

● Typ failsafe. Można wybrać albo RTH, albo samą stabilizację i lot bez silnika na wprost (przy 

ustawieniu "FS angle w/o GPS" na 0, lub krążenie pod zadanym kontem (ustawiając kąt 

przechyłu w "FS angle w/o GPS" - w stopniach). 

● RTH speed - zadana prędkość dla automatycznej regulacji prędkości lotu, używana na failsafe, 

lub przy PH i RTH z drążkiem gazu na maximum - wartość w km/h. 

● Min Throttle to minimalna wartość gazu przy którym nasz model jeszcze poprawnie leci. 

Sterowanie gazem nie zmniejszy obrotów poniżej tego progu aby zapobiec przeciągnięciu. 

Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja nurkowania, wtedy silnik może zostać zatrzymany do 

czasu zakończenia nurkowania. 

● Elevator comp. - kompensacja sterem wysokości podczas zakrętów na RTH aby skompensować 

opadanie modelu. Ustawić tak aby w zakrętach model nie tracił wysokości. 

● Kalibrate ACC - kalibracja poziomu - to samo co można zrobić z drążków. 



Rewersy 

Jeśli prawidłowo ustawimy rewersy w aparaturze (zgodnie z procedurą kalibracji drążków) to rewersy 

dla poszczególnych serw ustawiamy tak aby mieć właściwe reakcje na sterowanie z aparatury. 

Dodatkowy test w trybie LEVEL: 

● Pochylamy model w prawo (prawe skrzydło w dół) - prawa lotka powinna pójść w dół, lewa 

w górę. 

● Pochylamy model nosem w dół (ogon w górę) - ster wysokości (albo obie lotki) powinien 

pójść w górę 

● Obracamy model w prawo (patrząc nań z góry) - ster kierunku powinien wychylić się w lewo, 

czyli w tą stronę gdzie przemieszcza się ogon. 

Dla latającego skrzydła prawidłowa praca obu lotek zależy od rewersów ustawionych dla lewej lotki, 

prawej lotki i wysokości, z tym że najpierw ustawiamy rewersy na obu lotkach tak aby lotki 

prawidłowo reagowały na drążek lotek, a potem jeśli wysokość pracuje na odwrót to załączamy 

rewers dla wysokości. 

PID'y 

Jeśli model podczas lotu ze stabilizacją (tryb ACRO) szybko kiwa się na boki - za duże P oraz D dla ROLL. 

Wolno kiwa - za duże I. Zwiększenie D zwiększa odporność na podmuchy wiatru, ale może 

destabilizować. 

Jeśli model leci falując w górę i w dół - za duże P oraz D dla PITCH. Wolno faluje - za duże I. 

Jeśli model zarzuca ogonem na boki - za duże P dla YAW. Sam zaczyna po czasie skręcać na sterze 

kierunku - za duże I dla YAW. 

W trybie LEVEL obserwujemy czy potrafi utrzymać np stałe wznoszenie. Regulujemy P oraz I od level. 

Parametr Angle Limit to ograniczenie maksymalnego kąta przechyłu/pochyłu w trybie level (drążek na 

MAX). Default 50 stopni w każdą stronę. 

ALT P ustawia czułość reakcji przy utrzymywaniu wysokości. Max. Angle to maksymalny kąt pochyłu 

przy wznoszeniu/opadaniu w stopniach. 

NAV P ustawia czułość zakręcania przy nawigacji PH/RTH/FS. Za duża wartość spowoduje gwałtowne 

zakręty i wracanie wężykiem. Za mała - problemy z nawigacją przy wietrze. 

Max. Angle to maksymalny kąt przechyłu przy zakrętach w stopniach. 

Pidowanie z aparatury czyli PIDator 

Tak, da się o ile mamy w aparaturze dwa potencjometry przypisane do CH7 i CH8 oraz eLDispa lub BT i 

TrackMyRc pokazującą wartości "Debug" z eLeReSa. Przyda się też kartka z wydrukowanym opisem co 

jest do czego  

Jak to zrobić: 

● Konfiguratorem zaznaczamy ptaka "Enable PIDator". 

● Zapisujemy ustawienia. 



● Teraz dopóki gaz jest na minimum, potencjometrem na CH7 wybieramy PID który chcemy 

ustawiać. Jego numer wyświetla się jako wartość Debug1 (0-8). Zero oznacza tymczasowo 

wyłączony pidator. W wartościach Debug2-Debug4 pokazują się aktualne wartości 

wybranego PID'u. W najnowszym oprogramowaniu na eldispie wyświetlana jest nazwa 

wybranego PID’u. 

● Dźwigamy na sekundę manetkę gazu - numer PID'u zostaje zapamiętany, na wyświetlaczu 

pokazują się wartości ustawiane potencjometrami. 

● Teraz potencjometrami aparatury na kanałach CH7 i CH8 regulujemy PID'y dla danego numeru: 

0 - Nic nie regulujemy, ale mamy odczyty akcelerometrów z osi ROLL i PITCH 

1 - PID od osi ROLL: CH7=P+D, CH8=I 

2 - PID od osi PITCH: CH7=P+D, CH8=I 

3 - PID od osi YAW : CH7=P, CH8=I 

4 - PID od LEVEL : CH7=P, CH8=I 

5 - PID od utrzymania wysokości : CH7=czułość(P), CH8=limit wznoszenia/opadania w 

stopniach 

6 - PID od nawigacji GPS : CH7=czułość(P), CH8=limit kąta pochyłu przy zakrętach w stopniach 

7 - CH7 = kompesacja utraty wysokości w zakrętach w % , CH8 = wysokość powrotu na Failsafe 

w metrach, 

8 - CH7 = prędkość powrotu na RTH w km/h , CH8 = wartość minimalnego gazu dla 

automatycznego sterowania gazem 

 

Mając eLDispa i włączając pokazywanie wartości "Debug" będziemy widzieli aktualne ustawienia 

PID'ów: 

Debug1 - wybrana opcja czyli 0-8 , 

Debug2 - PID P 

Debug3 - PID I , 

Debug4 - PID D automatycznie wyliczany jako 2/3 pidu P (jesli D występuje) 

Dla Opcji7 - Debug2 pokazuje kompensację utraty wysokości, Debug3 - wysokość powrotu. 

Dla Opcji8 - Debug2 prędkość powrotu na RTH w km/h, Debug3 - wartość minimalnego gazu dla 

automatycznego sterowania gazem. 

To samo może pokazać nowy TrackMyRC. Bez takich opcji nie będziemy w stanie odczytać 

prawidłowych ustawień PID'ów. 

Zapis ustawionych wartości pidów: 

● wylądować 

● nie ruszać potencjometrów na CH7 i CH8 ! Nie odłączać akumulatora. 

● gaz ustawić na minimum. 

● przełączniki trybu lotu ustawić na tryb MANUAL 

● 3x szybko przełączyć z MANUAL na LEVEL i spowrotem na MANUAL (słychać pipnięcia przy 

przełączeniu) 



● zapali się na chwile czerwona dioda, buzzer zapiszczy dłużej, ustawione pidy zostają zapisane. 

W tym momencie odblokowana zostaje również możliwość wydawania komend drążkami z 

aparatury, czyli kalibracja gyro/acc. 

● teraz można wybrać inny numer PID'u do ustawiania (potencjometrem na CH7), zapamiętać 

przez dźwigniecie na chwile gazu itd. 

Dokładne trymowanie trybu LEVEL (autopoziomowania): 

● Mając załączony PIDator wybieramy opcje "0", czyli odczyty z ACC. 

● Teraz wykonujemy lot w trybie ACRO w którym staramy się wykonać równy poziomy przelot, na 

końcu którego przełączamy tryb na MANUAL (wartości odczytane z ACC zostają zatrzaśnięte 

na wyświetlaczu) i lądujemy w trybie MANUAL. 

● Na wyświetlaczu eLDisp odczytujemy i zapamiętujemy wyświetlone wartości z ACC. 

● Odłączamy i spowrotem podłączamy pakiet. 

● Ustawiamy model na ziemi tak aby eLDisp pokazał takie same wartości jak zapamiętane 

wcześniej. 

● Drążkami wydajemy komendę kalibracji ACC (prawy: góra-prawo, lewy : lewo-dół) 

Teraz w trybie LEVEL powinien latać idealnie równo i prosto. 

Przypadkowy "reset" odbiornika podczas lotu  

(np przegrzanie BEC'a) - sytuacja nienormalna i awaryjna ale nie beznadziejna  

- Tryb MANUAL działa normalnie (o ile choć na chwilę dźwigniemy gaz powyżej zera), bo - kalibracja 

Gyro jest przerywana jeśli gaz jest powyżej minimum. Inaczej nie ma sterowania. 

- Tryby stabilizowane mogą nie działać poprawnie ze względu na złą kalibrację gyro. 

- RTH i Failsafe nie zadziała ze względu na utratę pozycji bazy i brak kalibracji żyroskopów  

Uwaga końcowa 

Żyroskopy czyli czujniki MPU6050 to dość delikatne układy i łatwo je uszkodzić przez udar 

mechaniczny. 

● Próba obcięcia wystających z modułu za długich pinów (po przylutowaniu złącza do płytki) 

praktycznie zawsze zabija czujnik. Jeśli nie chcemy mieć wystających z drugiej strony płytki 

końcówek złącz, to najpierw obcinamy piny luzem, a dopiero potem wlutowujemy tak obcięte 

złącze do płytki z MPU. 

● Zrzucenie płytki z gyro z wysokości 1m na twardą powierzchnię (kafelki, granit, metal) także 

zabija czujnik. 

● Próba dopasowania płytki z MPU przy pomocy dremela, lub nawet pilnika także może 

skończyć się dla niego śmiercią.  



Dodatek B. Sterownik anteny śledzącej 
Moduł odbiornika może zostać zaprogramowany jako sterownik anteny śledzącej. Wystarczy 

mechanika z dwoma serwami (może występować w dwóch wersjach - azymut i elewacja pracuje w 

zakresie 180 stopni, albo azymut pracuje w zakresie 360 stopni a elewacja 90 stopni), do tego odbiornik 

eLeReSa dobry BEC do zasilania serw oraz antena odbiorcza 433MHz lub kablowe połączenie płytki 

trackera z nadajnikiem eLeReS. 

Podłączenia 

 
Podłączenia do sterownika trackera:  
CH1  servo AZYMUT  
CH2  serwo ELEVATOR  
CH3  nie używany  
CH4  przycisk ręcznego obracania anteny w prawo (przycisk od sygnału do GND)  
CH5  przycisk ręcznego obracania anteny w lewo (przycisk od sygnału do GND)  
CH6  LED'a stanu trackera (od sygnału do GND)  
CH7  buzzer  wymagany dodatkowy tranzystor dokładnie tak samo jak w przypadku AP. 
CH8  Opcjonalny zewnętrzny przycisk równoważny przyciskowi na płytce eLeReS'a (od 
sygnału CH8 do GND)  służy np. do ręcznego zapisania pozycji bazy. 
CH9  Wyjście Rssi reprezentujące poziom RSSI z modelu (tak samo działa jak wyjście RSSI w 
nadajniku)  
Serwa nie wymagają przeróbek na 180 stopni. Software trackera ma wbudowany servo 
extender.  
Zasilanie 5V z BEC'a podłączamy do CH3 lub do dowolnego innego wolnego kanału w eleresie. 
Zaleca się stosowanie solidnego (minimum 5A) BEC'a bo serwa napędzające mechanikę 
trackera potrafią szarpnąć sporo prądu. 
Pod wyjście VBat można podpiąć napięcia pakietu zasilającego tracker, dzięki temu możliwe 
będzie sygnalizowanie niskiego poziomu napięcia. 

Konfiguracja trackera 

Wgrywamy konfiguratorem soft w wersji AT (antena tracker). 

Tracker może działać w dwóch trybach wybieranych konfiguratorem 



Odbioru telemetrii bezpośrednio z odbiornika (za pośrednictwem anteny) 

Bindujemy tracker do nadajnika. Nadajnik uruchamiamy w tryb bind i puszczamy przycisk jak diody migają 

na zmianę (do 3 sekund) (dokładny opis w manualu do nadajnika), wtedy pozostaje stara sygnatura 

nadajnika i nie trzeba na nowo odbiorników dobindowywać. Tracker bindujemy tak jak odbiornik, czyli 

wciskamy przycisk na eLeReSie lub ten podłączony do CH8, załączamy zasilanie i jak mrugają diody 

puszczamy. Jeśli soft trackera został wgrany do płytki na której wcześniej działał odbiornik czy 

nadajnik - nie trzeba na nowo bindować. 

 

Dane bezpośrednio z nadajnika eLeReS poprzez UART 

 

A. Łączymy 2 przewodami oba eLeReSy (TX i Tracker): GND-GND , TX z nadajnika do RX Trackera. 

Teraz w konfiguratorze trackera zaznaczamy ptaka "Telemetry from UART connection" i tyle. 

Zamiast przewodów można też użyć BT. 

3. Ustawienie zakresów i kierunków serw przy pomocy aparatury RC - sposób uruchomienia 

A. Załączamy aparaturę. Model, czyli odbiornik w samolocie WYŁĄCZONY. Manetkę gazu dajemy 

na minimum (koniecznie !). 



B. W trackerze robimy tak jakbyśmy chcieli zapisać failsafe, czyli załączamy zasilanie z 

naciśniętym przyciskiem i trzymamy aż diody przestaną mrugać na zmianę. Puszczamy przycisk. 

4. Ustawienie zakresów i kierunków serw przy pomocy aparatury RC - procedura: 

A. Po punkcie 3b Servo elevatora zrobi myk-myk potwierdzając wykrycie kanału i reversu na 

gazie. Będzie potrzebne potem. 

B. Drążek steru wysokości w aparaturze ciągniemy do siebie i trzymamy aż serwo elevatora zrobi 

myk-myk w drugą stronę. Puszczamy drążek. 

C. Teraz poruszając manetką gazu możemy sterować servem elevatora. Ustawiamy gaz na max, a 

całą antenę ze statywem tak aby patrzyła na północ. 

Gaz na minimum, antena patrzy na południe. Jeśli jest odwrotnie można to zamienic bez 

obracania całej anteny regulując manetką wysokości. Teraz manetką steru wysokości 

regulujemy końcowe zakresy serwa, a jak gaz jest po środku (jest deadzone) manetką 

wysokości ustawiamy offset serwa aby patrzało pionowo w górę. Staramy się ustawić tak aby 

przy gazie w środku antena patrzyła pionowo w górę, przy gazie na minimum patrzyła 

poziomo na południe, a przy gazie na maximum - poziomo na północ, i przy skrajnych 

położeniach manetki gazu serwa nie obijały się o ograniczniki. 

D. Jak jest OK, wychylamy kierunek lub lotki w bok na 2 sekundy, antena kieruje się w sufit, 

puszczamy drągi, i rusza drugie serwo. 

E. Ustawiamy zakres (tak samo sterem wysokości) tak aby zwiększanie gazu ustawiało antenę na 

wschód, a zmniejszanie na zachód. Środek to północ. Znów staramy się uzyskać pełne 180 

stopni obrotu. Jak jest OK to znów lotki albo kierunek w bok, antena idzie w sufit i zapisywane są 

nastawy do eeprom. 

Ustawienie mechaniki w wersji 360 stopni jest nieco inne 

Punkt 4b serwo elewatora będzie potwierdzać w tą samą stronę co w pkt 4a, bo w drugą nie może. 

Punkt 4c serwo azymutu pracuje tylko od pionu (gaz na środku) do północy (gaz na MAX). Ustawienie 

manetki gazu na wartości mniejsze niż połowa nic nie zmienia. 

Punkt 4e serwo kręci się o 360 stopni, więc na maksimum powinno przejść przez wschód i na dojść do 

południa, a na minimum - idąc przez zachód również dojść do południa. 

KONIEC SETUPU, Tracker gotowy do pracy. 

Jakbyśmy coś pokopali w międzyczasie (przed zapisem do eeprom) to naciskając na dwie sekundy 

przycisk bind wracamy na początek punktu 4. Jak już zapisze to trzeba odłączyć zasilanie i wrócić do 

punktu 3 aby ponownie wykonać kalibracje. 

 

Alternatywną metodą bindowania i/lub ustawienia zakresów pracy serw trackera są ustawienia 

dostępne z programu konfiguratora - po podłączeniu trackera do PC. 

Konfiguratorem można też ustawić minimalną ilość satelit wymaganą do zapisania bazy (default 5) 

oraz kompensację opóźnienia pozycji GPS (default to 0.5sek) - należy tą wartość ustawić tak aby 



tracker nie spóźniał się za modelem, ale za duża wartość spowoduje że tracker będzie się co chwilę 

cofał (będzie chodził mając jakby czkawkę). 

 

Teraz możemy załączyć zasilanie modelu. Jak GPS podłączony do eleresa w modelu złapie FIX'a i 5 

satelit to tracker automatycznie zapisze bazę i ożyje, antena zejdzie z sufitu na ziemie  . 

W każdym momencie można na nowo zapisać bazę poprzez naciśniecie na 2 sekundy przycisku na 

eLeReS’ie lub równoważnemu mu przycisku podłączonego do CH8  (diody migają razem podczas 

naciskania). 

 

- jak zapali się czerwona dioda - brak fixa, nie zapisze bazy. 

- jak zielona - jest fix i pozycja bazy zostanie uaktualniona. 

Buzzer potwierdza zapis(któtko) lub niemożnosc zapisu bazy(długo). 

Zanik telemetrii sygnalizowany pikaniem buzzera i po 3 sekundach tracker się zatrzymuje. 



Zewnętrzna dioda statusu mruga jak odbiera telemetrie, ale nie ma FIX'a GPS, i zapala się na stałe jak 

złapie fix przy 5 satelitach i tracker zacznie prace. Brak danych GPS przez 3 sekundy gasi diodę W tym 

przypadku elewacja ustawia się na około 82 stopnie, czyli nieco ponad horyzont. Nie ma możliwości 

ręcznego sterowania elewacją.  

Przyciski Lewo Prawo na trackerze służą do korekcji pozycji trackera. Możemy tracker postawić byle 

jak na polu, zapisać bazę, odstawić model kilkanaście metrów dalej od trackera, po czym przyciskami 

Lewo-Prawo ustawić tak aby antena celowała w model. Sam tracker najlepiej jest ustawić przodem w 

przewidywanym kierunku latania, aby nie musiał niepotrzebnie obracać się na drugą stronę. Podczas 

używania przycisków elewacja ustawia się na około 82 stopnie, czyli nieco ponad horyzont. Nie ma 

możliwości ręcznego sterowania elewacją.  

Dla całkiem leniwych jest jeszcze jeden dodatek. 

 



Do padów I2C trackera można podłączyć kompas HMC5883L, np taki jaki dodaje Marbalon do 

swojego KFC32. Kompas montujemy na nieruchomej części trackera jak najdalej od stalowych 

elementów (aluminium, węgiel czy laminat nie przeszkadza kompasowi). Powinien być zamontowany 

poziomo, strzałką (na kompasie Marbalona) w kierunku przodu trackera. 

Przed pierwszym użyciem trzeba go skalibrować. Robimy to na polu w odległości co najmniej kilku 

metrów od żelastwa, czyli np samochodu. I po kolei: 

● włączamy aparaturę, dajemy drążek gazu na minimum. 

● naciskamy przycisk "zapis bazy" w trackerze (albo przycisk na module eleres w trackerze) i 

załączamy zasilanie trackera. 

● trzymamy naciśnięty przycisk aż diody na eleresie przestaną mrugać na zmianę. 

● puszczamy przycisk. 

● teraz albo naciskamy na trackerze jednoczesnie przyciski Lewo i Prawo, albo na chwilę dajemy 

gaz na aparaturze na MAX. Diody na trackerze zaczynają mrugać. 

● podnosimy statyw i trzymając go pionowo obracamy się z nim wokół własnej osi o 360 stopni - 

słychać pikanie buzzera - wykonujemy 2-3 obroty w czasie nie przekraczającym 30 sekund. 

● stawiamy statyw spowrotem na ziemi i czekamy aż diody przestaną mrugać. 

● wyłączamy zasilanie trackera - kalibracja zakończona, i raczej nie będzie trzeba jej powtarzać, 

chyba że dodamy jakieś żelastwo w okolicach kompasu. 

No i teraz jak to działa: 

Stawiamy tracker byle jak, oby w miarę poziomo, włączamy zasilanie, no i przez pierwsze 15 sekund 

tracker kalibruje swoje położenie, po czym je zapamiętuje. No i już możemy latać bez żadnych 

dodatkowych ceregieli. Po tych 15 sekundach kompas zostaje wyłączony aby nie powodował 

niespodzianek jak np obok przejedzie auto albo jakiś złośliwiec zbliży nam magnes do trackera  

Podczas normalnej pracy możemy oczywiście przyciskami Lewo-Prawo poprawić celowanie, ale raczej 

nie będzie to potrzebne. W razie czego (np przestawienia statywu w inne miejsce) możemy wymusić 

powtórną autokalibrację naciskając jednocześnie oba przyciski Lewo i Prawo. To spowoduje kolejną 15 

sekundową autokalibracje. 

Tracker nigdy nic nie nadaje przez moduł radiowy, więc nie ma obawy o uszkodzenie modułu bez 

podłączonej anteny. Zarówno w trybie odbioru własną anteną jak i przy połączeniu kablowym.  

Znaczenie diod LED 
☀ świeci ciągle 

◉ mruga 

◎ nie świeci (wyłączona) 

LED Opis 

◎ ◎ Brak zasilania, jeśli na pewno jest zasilanie to uszkodzeniu uległ moduł, należy 
skontaktować się z supportem. 



☀ ☀ Wszystko OK tracker działa i odbiera poprawne dane zarówno z odbiornika w modelu jak i z 
nadajnika 

◎ ◉ Tracker nie odbiera żadnego sygnału (tryb z własną anteną), lub brak komunikacji z TX. 

◎ ☀ Tracker odbiera tylko sygnał z nadajnika 

☀ ◎ Tracker odbiera tylko sygnał z odbiornika (tryb z własną anteną). 

 

 


