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Zmiany w dokumentacji:
v0.14:
- dodano częściowy opis kanapki OSD + eLeReS
V0.13:
−

znów poprawione obrazki mixerów

−

dodatkowy opis dla złącza IO

−

kilka literówek

V0.12:
−

poprawa błędów

−

małe sprostowania

−

małe wyjaśnienia

−

opis satelitek spektrum

−

opis obsługi modułu RFM22 na złączu SPI

v0.11:
−

zmieniono obrazki mixerów

−

dodatkowy opis komend feature i set

−

ilustracja dotycząca zależności pomiędzy minthrottle,mincommand itp.
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1. Podłączenie kabelków- co gdzie jak.
Uwaga!
Na wstępie napiszę iż złącze UART do komputera ma inną kolejność
pinów niż arduino należy zatem najpierw upewnić się czy mamy
dobrze „skrosowane” kabelki. Dotyczy to zarówno kabelka do PC
jak i w przyszłości kabelków podłączanych do OSD.
Wersja mała:

Do złącza po lewej stornie podłączamy RS w standardzie TTL czyli dowolny kabelek od OSD
Misia, Remzibi OSD, eLeReS. lub inny bazujący najlepiej na kostce FTDI232.
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Wersja duża v1 (bez złącza USB):

Wersja v2 – na żółto oznaczono złącza zamienione w stosunku do v1
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Dodatkowe złącza (w wersji v2) to:
UART PC/OSD – podłączenie do PC/OSD. Proszę zwrócić uwagę na kolejność
przewodów aby nie podłączyć odwrotnie zasilania!
USB – w wersji v2 płytki dodano port USB który jest podłączony fizycznie do UART
PC/OSD zatem jeżeli korzystamy z USB to należy odpiąć urządzenie podłączone do tego
portu
UART5 – od wersji v2 doszedł dodatkowy port UART5 który może być używany do
połączenia OSD, wtedy nie zachodzi potrzebna rozłączania go od płytki podczas
konfiguracji za pomocą portu USB
I2C – tutaj podłączamy kompas
RS/GPS – jak nazwa mówi tutaj będziemy podłączać GPS
LED/IO – jest to wyjście sterowane do ledek 12V max 500mA. Możemy podłączyć na stałe
pomiędzy GND a 12V, lub pomiędzy 12V a OUT i wtedy będziemy mogli w GUI zaznaczyć
sobie ptaszka aby np. włączać / wyłączać ledy podczas lotu.
EXT SPI – dodatkowe złącza SPI do wykorzystania w przyszłości (np. do obsługi
eLeReSa).
BOOT – zworka do wymiany firmware, gdy chcemy wymienić firmware musi być
założona przed podłączeniem zasilania
BAT – pomiar napięcia pakietu (należy pamiętać o prawidłowej biegunowości, ilość cel
wykrywana automatycznie)
BUZZER – złącze do podłączenia Buzera z własnym generatorem, działający na 5V.
Uwaga, buzzer jeżeli nie ma podłączonej baterii to nie „pika” aby móc w ciszy
konfigurować kontroler zasilony z USB (lub w wersji v1 z przejściówki usb/uart z linia
zasilającą +5V (np. Profilc)
ADC2 – dodatkowy pomiar napięcia, aktualnie nie używany
Jeżeli chodzi o linię zasilania dla kanału RC i PWM/Motors to tylko PWM1 i RC1(nie dotyczy
wersji v2) mają podłączone zasilanie. Pozostałe kanały mają środkową nogę nie podłączoną do
niczego zatem nie ma obaw o to iż zewrzemy BEC z kilku silników. Dodatkowo dla kanału
PWM5 możemy puścić też zasilanie zalutowując zworkę od dołu płytki. Opcja ta się przyda tym
którzy budują tricopter i do tego właśnie kanału podłączą serwo ogonowe.
Jeżeli mamy możliwość zasilania z osobnego BEC'a to możemy go podłączyć do złącza SPI
gdzie od prawej strony mamy VCC oraz GND oznaczone symbolami +/-. Należy przy tym
pamiętać iż należy odłączyć w takiej sytuacji środkowy przewód dla kanału PWM1. Pod to
złącze należy podłączyć napięcie 5V i będzie ono przekazywane na następujące złącza:
GPS
RC kanał 1 – od wersji v2 wszystkie kanały RC mają zasilanie
PWM kanał 1, oraz opcjonalnie kanał 5 również po zalutowaniu zworki od dołu płytki
Serwa – patrz uwaga poniżej!
Złącze UART do PC/OSD
EXT SPI
Uwaga!
Uwaga jeżeli zasilamy płytkę tylko z konwertera USB (wbudowanego w v2 lub osobnego
podłączanego do v1) i zasilamy serwa poprzez IMU to należy je na czas konfiguracji wypiąć
gdyż z pewnością doprowadzimy do przeciążenia prądowego portu USB luz spalenia diody
zabezpieczającej na wersji v2 płytki. Najlepszym rozwiązaniem jest zasilanie serw z osobnego
BEC'a tak aby w razie przeciążenia kontroler nie stracił zasilania podczas lotu.
W przypadku konieczności konfiguracji serw gimbala należy najpierw zasilić kopter
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podłączając baterię a potem podłączyć USB.

8

2. Podłączenie płytki do komputera PC - podstawy.
Podłączamy naszą płytkę do PC używając portu USB, lub w przypadku wersji pierwszej płytki
UART w standardzie TTL - 5V np. PL2303, FTDI, MCCI, OPTI lub od OSD Remzibiego itp. –
wymagają sterowników dla systemu Windows.
Podpinamy przewód do płytki KFC32 do złącza UART PC/OSD.
UWAGA! na wyprowadzenia 5V i GND.
W przypadku wersji 2 płytki to proszę zwrócić uwagę na zmianę kolejności pinów w
przypadku podłączania do OSD/BT
RX z PC łączymy z TX z płytki KFC,
TX z PC łączymy z RX z płytki KFC,
GND z PC łączymy z GND z płytki KFC,
5V z PC łączymy z 5V z płytki KFC, (jeżeli mamy kabelek z wyprowadzonym 5V), jeżeli
nie, płytka musi być zasilana z innego źródła (np. BEC).

We właściwościach systemu sprawdzamy w menadżerze urządzeń dostępne porty COM.
Poniżej widać dostępny COM2.

Teraz uruchamiamy dowolny terminal RS'owy (polecam Putty) do pobrania z tej strony:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Wybieramy tam port COM używany do komunikacji z płytką oraz prędkość 115200.
Ustawiony port COM2 musi istnieć w systemie.
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Po otwarciu terminala wpisujemy znak '#', w wyniku czego powinniśmy otrzymać linię poleceń
czyli napis w stylu:

Teraz możemy przystąpić do konfiguracji naszego kontrolera. Do dyspozycji mamy opisane w
kolejnym rozdziale.
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3. Wstępna konfiguracja kontrolera KFC32.
Z uwagi na to iż do kontrolera wgrywamy firmware obsługujący wszystkie rodzaje obsługiwanych
modeli (QuadX, tri etc.), należy wstępnie skonfigurować go do pracy dla wybranego modelu
ESC, RX itp. W normalnym MWC na procesorach atmega robiliśmy to za pomocą „#define” w
kodach, teraz to samo ustawiamy we wbudowanej konsoli naszego IMU bez konieczności
wymiany firmware.
W kontrolerze KFC32 ustawiamy podstawowe parametry za pomocą konsoli lub programu
MultiwiiConf. Podpinamy płytkę do komputera PC za pomocą kabla UART (patrz rozdział
powyżej), uruchamiamy terminal Putty i łączymy się z płytką.
Do dyspozycji mamy opisane poniżej polecenia:
defaults – resetuje wszystkie ustawienia do domyślnych
exit – wychodzi z trybu konsoli
feature – ustawia rożne funkcje typu rodzaj odbiornika, czy mamy GPS itp. (więcej potem)
help – wyświetla pomoc
map – umożliwia zmianę kolejności kanałów RC
mixer – wybiera rodzaj mixera: TRI, QUADP, QUADX, Y6, HEX6, HEX6X, OCTO itp.
save – zapisuje ustawienia i resetuje
set – ustawia zmienne działania naszego IMU
status – wyświetla status
version - wersja
motortest – tester silników z monitorowaniem drgań
Poniżej opiszę najważniejsze z powyższych poleceń.

3.1. Polecenie „feature”
Polecenie to umożliwia nam włączenie opcjonalnych opcji naszego kontrolera. Opcje
włączamy poleceniem feature [spacja] [nazwa opcji] a, wyłącza komendą z '-' (minus) przed
nazwą opcję np.:
feature ppm – włączy odbiornik PPM
feature -ppm – wyłączy odbiornik PPM
feature – lista włączonych aktualnie opcji
Do wyboru mamy poniższe opcje:
PPM – włącza odbiornik PPM na kanale RC1 zamiast normalnego odbiornika PWM
VBAT – włącza pomiar baterii, domyślnie włączone
INFLIGHT_ACC_CAL – włącza kalibrację acc w locie – więcej można poczytać na forum
MWC
MMGYRO_SMOOTHING – włącza filtrowanie GYRO. Ładnie się sprawdza i uspakają
czasem niektóre oscylacje ale wprowadza jednak opóźnienie i o ile mamy zwykłe regulatory
bez fastPWM bo może powodować problemy gdyż czas reakcji silników na IMU będzie za
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duży. Zatem w razie problemów z telepaniem koptera możemy spróbować wyłączyć tą opcję
FAILSAFE – włącza tryb failsafe, domyślnie włączone
UPSIDE_DOWN – jeżeli chcemy zamocować naszą elektronikę pinami do dołu to włączamy
ta opcję a IMU odwróci automatycznie odczyty z czujników. (należy pamiętać, że nie dotyczy
to płytki KOMPASU).
GPS_NMEA – włącza obsługę GPS z protokołem NMEA (większość MTK)
GPS_UBLOX – włącza obsługę GPS U-blox
REMZIBI_OSD – włącza obsługę OSD Remzibi. Uwaga po włączeniu tej opcji i ponownym
wejściu do konsoli będą nam przychodzić ramki jakie IMU wysyła do OSD, jednak jak
wciśniemy # aby wejść do konsoli automatycznie przestaną przychodzić.
SPEKTRUM – włącza odbiornik spektrum
I2C_LCD – włącza obsługę wyświetlacza I2C_LCD
EXT_AUX_CHANNELS – opcja ta umożliwia nam zaoszczędzić kanały mux używane do
włączania opcji typu LEVEL/HEAD LOCK/GPS HOLD itp. Normalnie w MWC mamy do
wyboru tylko trzy stany przełącznika, LOW, MID,HIGH zatem możemy do jednego
przełącznika przypisać np.
LOW – ACC i BARO wyłączone
MID – ACC włączone
HIGH - ACC i BARO włączone
A co gdybyśmy chcieli włączyć samo baro ? W takiej sytuacji musiało by wylecieć na inny
przełącznik. Za pomocą tej opcji możemy zrobić to trochę inaczej o ile nasza aparatura ma
odpowiednie opcje. Generalnie ustawiamy sobie że nasz przełącznik 1 zwiększa wartość Aux1
o 512 oczek (ustawiamy z reguły trochę więcej), czyli jak będziemy go przełączać to w GUI
powinniśmy widzieć skoki dla aux z około 1000 do >1512. Podobnie konfigurujemy
przełącznik 2 ale on powinien zwiększać wartość aux1 o 256 i przełącznik 3 o wartość 128.
Zatem jak włączymy przełącznik 1 i 2 to powinniśmy mieć wartość coś lekko powyżej 1768, a
sam przełącznik 2 to 1256. Jeżeli tak jest to znaczy że poprawnie skonfigurowaliśmy naszą
aparaturę. Teraz w GUI zaznaczamy np. przy Aux1 trzeci kwadracik [HIGH] dla ACC, co
będzie oznaczało że nasz przełącznik 1 o najwyższej wadze 512 załączy tą opcję, dla drugiego
przełącznika zaznaczamy np. BARO i kwadracik MID. I to tyle ACC i BARO mamy
skonfigurowane a został nam jeszcze jeden przełącznik który możemy analogicznie przypisać
dla np. dla MAG. I jak widzimy możemy niezależnie załączać 3 opcje na jednym Aux a
wcześniej tylko 2 opcje i to zależne od siebie.

SENSORS_TILT_45DEG_RIGHT oraz SENSORS_TILT_45DEG_LEFT – opcje
umożliwiające zamocowanie płytki narożnikiem do kierunku lotu. Zalecane jest używanie opcji
SENSORS_TILT_45DEG_RIGHT gdyż w takim układzie nie trzeba zamieniać kierunku
YAW, lub kolejności śmigieł. Po włączeniu tej opcji należy sprawdzić poprawność zachowań w
GUI.
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Sprawdzenie obecnie uruchomionych w IMU odbywa się poprzez wpisanie w konsoli
pilot@imu:#feature
Enabled features: VBAT SPEKTRUM MMGYRO_SMOOTHING GPS_NMEA FAILSAFE
Wylistowanie wszystkich dostępnych opcji wywołujemy poleceniem
feature list

3.2. Polecenie set
Służy do ustawiania zmiennych w naszym IMU które w przypadku zwykłego MWC
ustawialiśmy za pomocą np. #define MAXTHROTTLE 1900, aby np. zmienić wartość
zmiennej maxthrottle wpiszemy:
set maxthrottle=1900
*proszę pamiętać o znaku równości
Uwaga samo polecenie set wyświetli nam listę wszystkich parametrów wraz z przypisanymi im
wartościami. Wszystkie opcje z aktualnymi ustawieniami możemy zobaczyć wydając same
polecenie 'set' bez parametrów. Najważniejsze z nich postaram się opsać:
minthrottle – wartość minimalna gazu jaką ustawi IMU po uzbrojeniu silników (domyślnie
1080, czasami należy tą wartość zwiększyć gdy są problemy z rozkręcaniem silników po
uzbrojeniu)
maxthrottle – maksymalna wartość gazu jaką IMU będzie używało do stabilizacji.
Domyślnie 2000.
mincommand – wartość minimalna gazu ustawiana gdy silniki są rozbrojone
W MultiWii jak również w KFC32/afroflight32 aby skalibrować gyro/ACC lub uzbroić silniki
należy wychylić drążki w odpowiednią kombinację z reguły jest to np. Throttle na max, YAW
min itp. Wartości jakie należy przekroczyć aby wychylenie było uznane jako maksymalne lub
minimalne to właśnie mincheck i maxcheck. Domyślne ich wartości podane są poniżej:
mincheck – 1100
maxcheck – 1900
Jeżeli drążek Throttle mamy poniżej mincheck a silniki zazbroiliśmy to IMU nie będzie
stabilizować koptera.
Zaleca się aby wszystkie drążki pracowały w zakresie np. 1020-1980.

13

motor_pwm_min, motor_pwm_max - zakres pracy PWM dla silników. Zwykłe regulatory
przyjmują sygnał z zakresu 1000-2000us. Jednak gdy używamy np. wii-esc z flagą
EXT_MOTOR_RANGE (zakres 16-2000), lub Xaircraft ESC (200-1200) tymi opcjami
możemy je dostosować do naszych regulatorów.
failsafe_delay – czas po jakim IMU włączy failasave w przypadku zaniku sygnału RC.
Jednostka 0.1s, czyli 10 to 1s.
failsafe_off_delay – czas po jakim IMU wyłączy silniki. Jednostka 0.1s
failsafe_throttle – najważniejszy parametr failsafe, czyli wartość gazu jaką ma ustawić
IMU aby nasz multirotor bezpiecznie opadał. Z regóły trochę poniżej wartości w jakiej nasz
quad wisi.
failsafe_max_rth_time – jeżeli mamy odbiornik GPS, to ten czas określa maksymalny czas
powrotu do punktu HOME. Jeżeli w tym czasie nie osiągnie punktu docelowego to
rozpocznie lądowanie
Opcje failsafe brane są tylko pod uwagę o ile włączyliśmy featue failsafe.
motor_pwm_rate – szybkość odświeżania PWM dla naszych regulatorów
servo_pwm_rate – szybkość odświeżania PWM dla serw, analogowe 50, cyfrowe 200
yaw_direction – kierunek yaw głównie dla tricoptera 1 lub -1
tri_yaw_middle, tri_yaw_min, tri_yaw_max – parametry pracy serwa w trikopterze
acc_lpf_factor – współczynnik filtrowania ACC, większy lepsze filtrowanie ale opóźnienie
dla ACC
gyro_cutoff_hz – możliwość regulacji filtra żyroskopy wbudowanego w czujnik, możliwe
wartości 30,50,100. Szczegóły w dokumentacji czujnika LSM330DL

3.3. Polecenie Mixer
Z uwagi na to że kontroler ma wkompilowane wszystkie rodzaje modeli aby wybrać
odpowiedni w konsoli wydajemy polecenie mixer [nazwa] np. jeżeli chcemy ustawić nasze
IMU pod tricopter to wydajemy polecenie:
mixer tri
Poniżej rysunek z przyporządkowaniem nazwy miksera do typu coptera.
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3.4. Polecenie MAP
Polecenie map umożliwia na zmianę kolejności kanałów zarówno dla odbiornika ppm sum jak i
zwykłego PWM. Dokonujemy tego za pomocą „układania” literek odpowiadających
odpowiednio kanałom i dla domyślnie mamy AETR1234 co oznacza iż kolejno będą kanały:
Aile, Elev, Thore, Rudd, aux1, aux2, aux3, aux4. Jeżeli chcemy przemapować Aile z Elev
(czyli inaczej Roll z Pitch) to dajemy polecenie:
map EATR1234

Kolejność zależy od użytego standardu w konkretnym typie aparatury sterującej, inaczej jest
dla Futaby, inaczej dla JR (i jego najpopularniejszego klona w standardzie kodowania PPM -->
Turnigy 9x) a jeszcze inaczej dla Hitec'a czy Multiplex'a. Każdy producent ma swoją kolejność
kanałów. Przykładowo dla Turnigy 9x z obsadzonym modułem FrSky kolejność będzie
następująca:
map AETR1234.

3.5. Polecenie esccalibrate
Z uwagi na to iż niektóre niektóre regulatory wymagają procedury programowania zakresu
gazu należy wykonać poniższą procedurę aby skalibrować wszystkie regulatory na ten sam
zakres. Procedurę tą wykonujemy na etapie w którym mamy już złożony wielowirnikowiec czyli regulatory silniki bateria buzer są podłączone w prawidłowy sposób, ale bez założonych
śmigieł!
Podłączamy IMU do komputera – może być zasilone tylko z USB i wpisujemy
polecenie esccalibrate. Po tym kroku nie dotykamy już konsoli, nie zapisujemy
poleceniem save itp. tylko odłączamy kopter od zasilania.
Podłączamy baterię do naszego modelu tak aby zasiliła wszystkie regulatory oraz nasz
kontroler
IMU ustawi wszystkie PWM'y (wcześniej powinien być już wybrany odpowiedni
mixer) na 4 sekundy na maksymalną wartość, następnie na 4s na minimalną wartość,
po czym zacznie pikać buzerem co oznacza zakończenie procedury.
Odłączamy baterię. Przy następnym podłączeniu zasilania IMU uruchomi się
normalnie i nie będzie już kalibrował regulatorów
Kilka słów wyjaśnienia odnośnie zależności zakresu PWM w stosunku do zmiennych
określających gaz (throttle). W konsoli mamy następujące zmienne:
mincommand – domyślna wartość 1000
minthrottle – domyślna wartość 1080
maxthrottle – domyślna wartość 2000
oraz
motor_pwm_min – domyślna wartość 1000
motor_pwm_max – domyślna wartość 2000
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Przyjmijmy że posiadamy regulatory wii-esc z flagą EST_MOTOR_RANGE, które „lubią”
PWM od 16-2000us. (dotyczy oprogramowania Wii-esc w wersji 1.x) Oraz w aparaturze jak
bawimy się gałką gazu to w GUI jego wartości wahają się od 1020 do 1950. Zatem
powinniśmy wpisać następujące wartości w naszych zmiennych:
mincommand – wartość ta może być trochę poniżej naszego minimalnego gazu czyli
zostawiamy 1000
minthrottle – to wartość jaką ustawi kontroler po uzbrojeniu silników na biegu
jałowym dobieramy ją eksperymentalnie tak aby wszystkie silniki bez problemu ruszyły
z reguły jest to wartość od 1080-1150.
maxthrottle – maksymalna wartość gazu jaką odczytamy w GUI – w naszym
przykładzie 1950us.
motor_pwm_min – ustawiamy na 16 dla regulatorów z firmware wii-esc (wersja 1.x) z
EST_MOTOR_RANGE
motor_pwm_max –ustawiamy na 2000
Dla takich ustawień kontroler będzie proporcjonalnie wystawiał PWM 16us przy rozbrojonych
silnikach czyli wartości gazu 1000 a oraz 2000us dla wartości gazu 1950.
Zatem wartości mincommand, minthrottle, maxthrottle są specyficzne dla zakresu gazu
naszej aparatury a wartości motor_pwm_min, motor_pwm_max specyficzne dla regulatorów.
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4. Wymiana firmware

Do wymiany firmware używamy portu USB lub w przypadku wersji v1 tego samego kabelka co do
konfiguracji PID’ów itp. czyli zwykły kabelek RS-TTL (5V). Aktualizacja firmware nie kasuje
ustawień poprzedniego firmware chyba że na liście zmian wyraźnie to jest napisane. Zakładamy
zworkę oznaczoną na powyższym obrazku jako BOOT i podłączamy zasilanie do płytki. IMU
powinno wejść w tryb programowania zatem nie będzie migała diodami tak jak zawsze na starcie.
Następnie uruchamiamy aplikację „STM32 Flash Loader”, wybieramy odpowiedni port i klikamy
„next”.
Aplikacja dostępna jest pod adresem:
http://baliniak.2box.pl/qq/stm32-stm8_flash_loader_demo.zip
Uwaga!
Na poniższym obrazku widać ilość pamięci 64kb co jest prawdą dla małego kontrolera, dla wersji
dużej powinno być 256kb.
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W okienku „Download from file” wybieramy nasz plik hex i klikamy dalej aby zakończyć
aktualizację. Następnie wyłączamy zasilanie, zdejmujemy zworkę i cieszymy się naszym IMU z
nowym firmware. Poniżej jeżeli chcemy wyczyścić cała konfigurację to możemy zaznaczyć
„Global erase” lub jęzlei chcemy ją zachować to „Erase necessary pages”.
Uwaga!
W przypadku problemów z wykrywaniem urządzenia proszę sprawdzić czy opcje na wyżej
pokazanych ekranach są tak ustawione jak w przykładowych, a w szczególności pierwszy
ekran dotyczący parametrów połączenia.
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5. MultiWiiConf - Konfiguracja za pomocą programu z PC.
5.1. Pobieramy program.
Program MultiwiiConf 2.1 pobieramy ze strony projektu:
KFC32 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7783&postdays=0&postorder=asc&start=0
lub Multiwii http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Aplikacja nie wymaga instalacji. Wybieramy wersję zalecaną przez producenta KFC32, na
dzień 22-10-2012 aktualna wersja to 2.1.
W pakiecie na serwerach Multiwii znajdują się źródła oraz program MultiwiiConf.
Program komunikuje się z płytka KFC32 za pomocą złącza UART1 i kabla RS232 lub USBRS, identycznego jaki używamy do obsługi terminala.
Jest też konfigurator alternatywny pod Windows bazujący na .NET
http://code.google.com/p/mw-wingui/downloads/list

5.2. Uruchomienie programu.
Uruchamiamy wersję dla systemu jaki posiadamy w komputerze Linux / Windows, poniżej
przykładowy ekran dla wersji pod Windows.
\MultiWiiConf_2_1\application.windows32\MultiWiiConf_2_1.exe
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5.3. Komunikacja - odczyt ustawień KFC32.
Podpinamy płytkę KFC32 do komputera za pomocą kabla UART, płytka musi mieć zasilanie
5V (z kabla USB lub z pakietu za pomocą BEC).
W programie MultiwiiConf z lewej strony ekranu mamy listę dostępnych portów COM,
myszką wybieramy port przez który komunikujemy się z KFC32. Następnie wybieramy
START i polecenie READ - które odczyta nam ustawienia PID z płyty KFC32.

Aby zakończyć komunikację programu MultiwiiConf z płytką wystarczy wybrać STOP, a
następne CLOSE COMM.
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5.4. Konfiguracja przełączników.
Po połączeniu z płytką i odczytaniu danych w sekcji z portami AUX widzimy aktualną
konfigurację przełączników. Na poniższym rysunku:

Ustawienia stanu (AUX 1 - 4) znajdują się w kolumnach z odpowiednimi literkami
L – Low – stan niski kanału (poniżej 1300us)
M – Mid – pozycja środkowa
H – High – stan wysoki (powyżej 1700us)
Biały kwadrat oznacza aktywne ustawienie. Np. ACC będzie aktywowane przez wejście AUX1
w stanie niskim oraz wysokim. Opcja GPS Hold będzie aktywowana przez AUX2 w stanie
wysokim.
Pozycje w wierszach podświetlone na zielono są aktywne, na powyższym rysunku ACC,
HEAD HOLD, GPS HOLD.
Zmieniamy opcję (stan kwadracika jasny/ciemny) poprzez kliknięcie na kwadraciku w pozycji
której stan chcemy zmienić.
Wszelkie zmiany w ustawieniach musimy zapisać do sterownika poprzez WRITE.
Znaczenie poszczególnych trybów to:
ACC – włączenie trybu stabilnego, czyli kopter po puszczeniu drążka PITCH/ROLL będzie
wracał do pozycji poziomej
BARO – załączenie trybu trzymania wysokości z użyciem barometru
HEAD HOLD (LOCK) – tryb blokujący obracanie się koptera w osi YAW na skutek
czynników zew. Takich jak wiatr itp.
CAMSTAB – złączenie stabilizacji gimbala
CAMTRIG – włączenie serwa migawki – funkcja w przygotowaniu
ARM – opcjonalne uzbrajanie silników na przełączniku
GPS HOME – włączenie funkcji Return to home. W konfiguracji z GPS kopter będzie wracał
do pozycji w geograficznej w której zostały zazbrojone silniki. Nalezy pamiętać
o tym iż o ile nie załączyliśmy BARO to nie będzie kontrolował wysokości
GPS HOLD – zablokowanie pozycji
PASSTHRU – przełącznik pomocniczy do konfiguracji niektórych funkcji
HEAD FREE – po załączeniu tej opcji kopter jak gdyby nie posiadał przodu, tzn. niezależnie
jak go obrócimy w osi YAW to kierunek lewo/prawo sterowany za pomocą
drążka ROLL będzie kierunkiem lewo prawo w stosunku to układu koptera
podczas startu. Identycznie działa reakcja na drążek PITCH, którym możemy
jedynie kierować do przodu lub tyłu w odniesieniu do pozycji startu.
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BEEPER – włączenie pikania buzera
IO1 – IO2 – Załączenie masy na pinie OUT złącz IO1 i IO2
FAILSAFE – włączenie trybu failsafe, czyli procedury awaryjnego lądowania po zaniku linku
RC

5.5. Odczyt danych z manetek aparatury.
W sekcji z wskazaniami Throttle, PITCH, ROLL itp. mamy możliwość sprawdzenia:
poprawność przypisania manetek aparatury (kanałów) do funkcji,
który przełącznik w aparaturze jest przypisany do wejścia AUX 1 -4 oraz w jakiej pozycji
posiada stan Low-Mid-High,
za pomocą wskazań skorygować pozycje neutralne (trymerami w aparaturze), powinno być
1500 dla Pitch, Roll, Yaw,
sprawdzić czy nasza aparatura nie ma zbyt dużego rozrzutu, ruszamy drążkiem i
sprawdzamy czy po powrocie do neutral/wyjściowej aplikacja odczytuje te same parametry
jak przed zmianą położenia. Aby zredukować wpływ „pływania” wartości środkowych
drążków ROLL,PITCH możemy użyć zmiennej deadband w ustawieniach konsoli, lub
yawdeadband dla drążka YAW. Np jeżeli wartość YAW pływa nam +-6 oczek to jak
ustawimy sobie np. yawdeadband na 10 to nie powinniśmy widzieć żadnych ubocznych
skutków tej niedoskonałości aparatury.
Poniżej ekran z sekcją odczytu danych z aparatury – manetek. Powinniśmy też sprawdzić
ustawienia EndPoint w aparaturze aby zakres zmian mieścił się mniej więcej pomiędzy ~1020 a
1980.
Uwaga: Jeśli pozostawimy za mały zakres np. (1200 - 1850) to może wystąpić problem z
aktywowaniem np. silników i innych funkcji.

5.6. Jakie czujniki posiadamy wkompilowane w firmware KFC32.
W aplikacji MultiwiiConf możemy zidentyfikować jakie posiadamy czujniki na pokładzie, lub
które czujniki faktycznie są aktywne w firmware KFC32. Poniżej wycinek ekranu z sekcją w
której pokazany jest stan czujników. Na zielonym tle mamy aktywne czujniki
ACC,BARO,MAG,GPS.
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5.7. Konfiguracja PID.
Aplikacja umożliwia zmianę konfiguracji P I D, logiki naszego koptera. Na stronach z
poniższej listy możemy znaleźć informacje na temat ustawień PID:
http://www.multiwii.com/faq#PID_tuning_theory_and_configuration_guide
http://www.multiwii.com/?page_id=104
na forum http://rc-fpv.pl/
Każdą zmianą ustawień zapisujemy opcją WRITE.

5.8. Zapis odczyt ustawień.
Wszelkie zmiany wykonane w programie należy zapisać do płytki poprzez wybranie opcji
WRITE.

5.9. Odczyt czujników online.
W poniższej sekcji mamy możliwość ustawiania podglądu wskazań wszystkich czujników które
mamy aktywne na pokładzie KFC32.
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6. Konfiguracja GPS oraz MAG
Jeżeli chcemy używać funkcje takie jak Return to home, Position hold, oraz Head free to należy
podłączyć do kontrolera moduł kompasu oraz GPS. Jeżeli chodzi o kompas to zalecane jest
używanie modułu KHMC sprzedawanego razem z IMU lub dowolnego modułu i2c z kompasem
HMC5883L. W przypadku używania modułu KHMC należy go tak zamontować aby strzałki na
IMU oraz kompasie były zgodne.

6.1. Kalibracja kompasu
Aby skalibrować kompas należy na rozbrojonych silnikach wykonać następującą kombinację
drążków.
Throttle na maksymalną wartość + Yaw na maksimum czyli w prawo, oraz jednocześnie
Pitch na minimum.
Od tej chwili kontroler będzie pikał przez około 30s podczas których należy wykonać
procedurę kalibracji kompasu. Najskuteczniejsza metoda kalibracji wygląda następująco:
ustawiamy kopter przodem do północy, i obracamy go kilka razy w osi pitch a następnie w
osi roll
przekręcamy się z kopterem o 90 stopni i ponownie obracamy go w osi pitch oraz roll
Należy pamiętać iż kalibrację najlepiej wykonać już w terenie z dala od urządzeń mogących
emitować pole magnetyczne. Po każdej zmianie położenia czujnika w stosunku do całej ramy
modelu należy powtórzyć kalibrację jeszcze raz.

6.2. Ustawienia GPS
Kontroler KFC32 współpracuje zarówno z modułami nadającymi ramki NMEA czyli
większość naszych modułów MTK 33xx, jak i również z modułami U-Blox i specyficznym dla
nich formatem binarnym. Zależnie od tego jaki moduł mamy należy w konsoli wpisać
następujące polecenia:
feature GPS_NMEA – dla modułów NMEA
feature GPS_UBLOX - dla modułów U-Blox
Od tego momentu IMU zainicjuje moduły GPS w optymalny sposób. W modułach U-blox
kupowanych ze strony RCTimer występuje mały problem gdyż nie zawsze moduł się inicjuje.
Zauważono że pomaga pewna modyfikacja do której jednak potrzebna będzie nam lutownica.
Należy zlutować pin 13 i 14 modułu u-blox tak jak pokazano poniżej:

*Zdjęcie Bartwaw
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Jeśli mamy GPS ublox a obecnie jest uruchomiony nmea
Enabled features: VBAT SPEKTRUM MMGYRO_SMOOTHING GPS_NMEA FAILSAFE

należy wpisać:
feature –gps_nmea
feature gps_ublox
save
po uruchomieniu konsoli feature powinno wyglądać następująco:
Enabled features: VBAT SPEKTRUM MMGYRO_SMOOTHING FAILSAFE GPS_UBLOX

Sprawdzenie GPS:
Sprawdzenie czy dobrze skonfigurowany jest gps odbywa się poprzez obserwację zielonej diody
LED D3. Jeśli mruga oznacza że gps został wykryty. Prędkość mrugania tuż po uruchomieniu FC
oznacza z jaką prędkością KFC32 komunikuje się z modułem GPS. Moduły U-blox mrugają około 4
impulsy/s. Gps po wykryciu satelit zaczyna mrugać inaczej, patrz znaczenie diody D3.

6.3. Znaczenie diody D3
Aby łatwiej móc zorientować się w terenie jak wygląda aktualny status fix naszego GPS lub ile
ma satelit należy na diodzie D3 sygnalizowane są następujące stany:
dioda cały czas równo mruga – prawidłowa komunikacja z GPS, brak fixa
dioda mruga kilka razy po czym następuje przerwa, znów miga i przerwa – GPS złapał fixa
a ilość mrugnięć oznacza ilość satelit + 4. Zatem jedno mrugnięcie to 5 satelit
dioda pali się na stałe – podłączony GPS ale brak kompasu
w pozostałych przypadkach GPS nie działa prawidłowo zatem nie należy używać funkcji
związanych z GPS

6.4. Dodatkowe ustawienia związane z pracą GPS
Komendą set możemy ustawić dodatkowe parametry związane z trybem RTH oraz failsafe. Do
tego służą poniższe zmienne
nav_controls_heading – jeżeli chcemy aby procedury GPS ustawiały model przodem/tyłem
do nas podczas powrotu do pozycji home to ustawiamy wartość 1. Dodatkowo konieczne
będzie załączenie opcji HEAD LOCK na przełączniku.
nav_tail_first – flaga określająca czy model ma wracać ogonem czy przodem do nas
nav_set_takeoff_heading - czy jak doleci do pozycji home to ma się obrócić przodem tak
jak był podczas startu
nav_speed_min - min szybkość powrotu
nav_speed_max - max szybkość powrotu
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7. Konfiguracja Failsafe
Parametry w konsoli dotyczące failsafe:
failsafe_delay – czas po jakim IMU włączy failasafe w przypadku zaniku sygnału RC.
Jednostka 0.1s, czyli 10 to 1s.
failsafe_off_delay – czas po jakim IMU wyłączy silniki. Jednostka 0.1s
failsafe_throttle – najważniejszy parametr failsafe, czyli wartość gazu jaką ma ustawić
IMU aby nasz multirotor bezpiecznie opadał. Z reguły trochę poniżej wartości w jakiej nasz
quad wisi.
Załączenie failsafe występuje w następujących sytuacjach:
Zanik sygnału PPM w przypadku odbiorników PPM
Zanik sygnału na kanale Throttle w przypadku odbiorników PWM/równoległych
spadek wartości Throttle poniżej 980us (przydatne dla odbiorników z programowalnym
failsafe)
załączenie opcji FAILSAFE za pomocą AUX1-4 konfigurowalne w GUI, również dla
odbiorników programowalnych jak i do testowania

7.1. Failsafe na płytkach bez barometru
Powyższe parametry dotyczą najprostszej metody failsafe, która działa na małej wersji płytki.
Po zaniku sygnału włączana jest stabilizacja czyli włączany jest tryb level, ustawiany jest
poziom gazu na wartość ustawianą w zmiennej failsafe_throttle i po czasie określonym
parametrem failsafe_off_delay wyłączane są silniki.

7.2. Failsafe na płytkach z barometrem
Jeżeli nasza płytka posiada barometr to powinniśmy skalibrować poziom gazu dla tzw. zwisu.
Robi się to w następujący sposób.
wznosimy się naszym kopterem na dowolną wysokość i ustawiamy tak gaz aby model nie
wznosił się ani nie opadał
teraz przełącznikiem na którym załączamy barometr przełączamy 4-krotnie on/off aż
usłyszymy 4 piknięcia potwierdzające przyjęcie komendy
lądujemy po czym model powinien znów zapikać 4 razy potwierdzając zapisanie poziomu
gazu
Od tego momentu gdy włączymy tryb failsafe model powinien przez chwilkę po zaniku sygnału
ustabilizować się po czym zacznie powoli lądować używając barometru. Kalibrację tą zaleca
się wykonać po każdej wymianie oprogramowania. Wartość gazu jaką zapisał nasz kontroler
można wyczytać w konsoli w zmiennej failsafe_throttle.

7.3. Failsafe na płytkach z barometrem + GPS + kompas
Jeżeli doposażymy nasz model o kompas i GPS to procedura failsafve wzbogacona jest o
dodatkowe kroki dzięki którym nasz model powinien wrócić do miejsca startu. Musimy jednak
pamiętać aby ustawić w konfiguracji naszego modelu wysokość przelotową na której model
będzie wracał do punktu startu. Ustawiamy to w konsoli poleceniem:
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set failsafe_rth_altitude=20
Co oznacza iż nasz model ma wracać na wysokości 20m. Należy pamiętać iż dla tej procedury
należy również wykonać procedurę konfiguracji gazu opisaną w poprzednim punkcie.
Uwaga!
Procedura powrotu na GPS działa tylko i wyłącznie jeżeli jest obsadzony GPS i jest FIX
podczas uzbrajania silników. Jeżeli nie ma to model będzie wykonywał procedurę opisaną
w poprzednim punkcie dla opcji bez GPS.
Jeżeli nie ma fix'a podczas zazbrajania silników to model będzie to sygnalizował trzema
długimi sygnałami buzera
W skrócie procedura failsafe wygląda następująco:
włączenie trybu stable po zaniku sygnału
wznoszenie się na wysokość przelotową
powrót do miejsca startu
opadanie z do wysokości 5m z prędkością 2m/s
dalsze opadanie 1m/s z lądowaniem
wyłączenie silników
Dokładnie cała procedura zostanie opisana po ukończeniu implementacji całej funkcjonalności
z tym związanej. Na chwilę obecną funkcjonalność ta jest w fazie testów zatem nie należy jej
permanentnie testować, chyba że chcemy się przyczynić do rozwoju platformy i relację z
testów należy zgłaszać autorowi w wątku na forum, nie mniej robimy to na własne ryzyko.
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8. Konfiguracja gimbala (nie jako kontroler gimbala)
Aby używać gimbala najpierw musimy w konsoli wydać polecenie włączające jego obsługę:
feature SERVO_TILT
Następnie do dyspozycji mamy następujące ustawienia dotyczące pracy naszego gimbala
(ustawiane za pomocą komendy set):
gimbal_flags – to zmienna za pomocą której wybieramy tryb pracy gimbala
GIMBAL_NORMAL – 1 – ustawia gimbala w normalnym trybie pracy, można go kontrolować za
pomocą Aux 3 i 4
GIMBAL_TILTONLY – 2 – włącza obsługę gimbala w jednej osi
GIMBAL_DISABLEAUX34 – 4 – wyłącza sterownie gimbala za pomocą aux3 i aux4
(domyślnie)
Wybieramy tylko jedną z powyższych opcji. Np. aby skonfigurować gimbal w tryb normalny bez
sterowania auxami wydajemy polecenie:
set gimbal_flags=1
Wzmocnienia gimbala w obu osiach – można wpisać wartość ujemną aby zmienić kierunek serwa
gimbal_pitch_gain – zakres: -100-100
gimbal_roll_gain – zakres: -100-100
Zakresy pracy oraz położenie środkowe:
gimbal_pitch_min – zakres: 100-3000
gimbal_pitch_max – zakres: 100-3000
gimbal_pitch_mid – zakres: 100-3000
gimbal_roll_min – zakres: 100-3000
gimbal_roll_max – zakres: 100-3000
gimbal_roll_mid – zakres: 100-3000
Uwaga!
Aby uaktywnić pracę gimbala konieczne jest włączenie opcji CAM STAB w GUI pod jakiś
przełącznik.
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9. Konfiguracja sterownika jako kontroler gimbala
Aby używać kontroler jako kontroler gimbala tylko to musimy zmienić odpowiednio jego tryb
pracy. Robimy to poleceniem mixer:
mixer GIMBAL
Teraz możemy sterować jego osiami za pomocą kanałów RC pitch i roll. Konfigurację zakresu
pracy robimy tymi samymi ustawieniami co w poprzednim dziale opisujący działanie zwykłego
gimbala.
Należy pamiętać o ustawieniu częstotliwości dla PWM dla serw ustawianej w zmiennej
servo_pwm_rate – zakres 50-498, typowe wartości to 50 HZ dla serw analogowych i 200Hz dla
cyfrowych.
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10. Działanie buzzera i pomiar baterii.
Do złącza buzzer na płytce powinniśmy podłączyć buzzer z generatorem zasilany 5V. Służy on do
sygnalizowania niskiego stanu baterii oraz dodatkowego sygnalizowania podczas trymowania ACC,
włączania IMU itp. Dodatkowo można w GUI zaznaczyć opcję BEEPER która może nam się
przydać do poszukiwania modelu. Załączenie tej opcji spowoduje włączenie pikania buzera.
UWAGA!
Buzer działa tylko jak jest podłączona bateria do złącza VBAT.
Pomiar baterii dokonywany jest za pomocą złącza VBAT. Podczas podłączania zasilania do IMU
mierzone jest napięcie baterii i wykrywana jest automatycznie ilość cell baterii. Alarm napięcia
baterii ustawiony jest domyślnie na 3.3V na celę. Informowanie buzerem jest na trzech poziomach,
przy czym najczęstsze pikanie oznacza poziom 3.3V na celę. Poziom tego alarmu możemy zmienić
za pomocą zmiennej vbatmincellvoltage w konsoli konfiguracji IMU.
Przykład dla napięcie 3.3V na celę.
set vbatmincellvoltage=33
Od wersji v38 jest jeszcze druga zmienna vbatalarmcellvoltage określająca poziom od którego
kontroler ma zacząć sygnalizować niski poziom baterii ale rzadszym pikaniem. Domyślnie jest to
3.5V na celę. Poziom ten ma wpływ na procedurę awaryjnego powrotu do pozycji HOME.
Wykrycie napięcia niższego od tego poziomu powoduje przerwanie powrotu i kopter zacznie
lądować po to aby wystarczyło mu baterii na bezpieczne lądowanie.

10.1. Inne sygnały buzera
Za pomocą buzera sygnalizowane są też inne informacje takie jak:
− Po włączeniu IMU słychać jedno piknięcie a następnie 3 krótkie po sobie oznaczające
kalibrację żyroskopów. W najnowszym oprogramowaniu żyroskopy kalibrowane są dopiero
jak przestaniemy ruszać modelem, zatem najlepiej po podłączeniu położyć model na ziemi
aby stabilnie leżał przez kilka sekund
− Podczas kalibracji kompasu buzer będzie wydawał krótki piknięcia co 1 sekundę do czasu
zakończenia procedury
− Jeżeli mamy moduł GPS to od wersji v38 za pomocą buzera sygnalizowane jest
złapanie/zgubienie fixa z GPS
− 2 piknięcia – moduł GPS jest gotowy do pracy, co najmniej 5 satelit
− 5 krótkich piknięć – moduł zgubił sygnał GPS
− Jeżeli model posiada podłączony GPS a nie ma fixa podczas zazbrajania silników co jest
jednoznaczne z niemożliwością działania funkcji Return To Home, kontroler zapika 4 razy
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11. Opis oraz konfiguracja złącz UART
Na poniższym zdjęciu zaznaczono wyjścia UART z numeracją zgodną z fizycznymi portami UART
dla procesora.

UART1 – domyślnie używany do połączenia z PC, oraz MiśOSD. Jeżeli chcemy używać jako
wyjście dla RemzibiOSD musimy w konsoli wydać następujące polecenia:
set remzibiOSD_uart_num=1
feature REMZIBI_OSD
save
Od tego momentu jeżeli połączymy się konsolą/putty na ten port UART to będą nam przychodziły
ramki wysyłane do OSD. Jednak jeżeli wpiszemy # aby wejść do konsoli to ramki przestaną być
generowane.
Aby zmienić prędkość działania tego portu wydajemy polecenie np.:
set serial_1_baudrate=115200
Jednak dla żadnego powyższego przypadku nie ma to sensu gdyż zarówno konfigurator PC, jak i
oba OSD bez problemu skomunikują się z kontrolerem na domyślnej szybkości 115200.
UART2 – dostępny tylko gdy włączymy opcję 'feature PPM' czyli używamy odbiornik PPM. Po
zaznaczeniu tej opcji port używany jest jako równoważny do UART1, czyli możemy
jednocześnie podłączyć do niego OSD lub konfigurator. To co różni ten port od UART1 to fakt
iż może być używany dla odbiorników SPEKTRUM lub SBUS (z negatorem). Aby używać
odbiornika SPEKTRUM podłączamy samą satelitkę do złącza UART2-RX z tym iż musimy
osobno podać zasilanie do satelitki. Jeżeli nasza satelitka akceptuje 5V to zasilanie możemy
wziąć z pierwszego kanału RC1 a jeżeli wymagane jest zasilanie 3.3V to możemy je podłączyć
do złącza poniżej portu UART2 oznaczonego 3v3/- lub do zasilania magistrali I2C. Odbiornik
SBUS jest w fazie testowej i nie zaleca się używania tej opcji.
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Aby zmienić prędkość działania tego portu wydajemy polecenie np.:
set serial_2_baudrate=115200
Jednak jak wcześniej zarówno satelitka SPEKTRUM jak i OSD/konfigurator będą bez problemu
radziły sobie z domyślnym ustawieniem.
Aby używać RemzibiOSD na tym porcie należy wydać polecenie:
set remzibiOSD_uart_num=2
UART4 – port dedykowany dla GPS i należy do niego podłączać moduły GPS NMEA (większość
MTK) lub U-blox (sprzedawanych w RCTimer.com) konfigurując odpowiednio:
dla modułów NMEA:
feature GPS_NMEA
Dla modułów U-blox:
feature GPS_UBLOX
Ustawienie prędkości dla tego portu jest ignorowane, gdyż IMU samo zainicjuje moduł GPS do
odpowiedniej prędkości dla danego trybu.
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12. Konfiguracja drążkami aparatury.
Niektóre opcje naszego kontrolera możemy wywoływać drążkami aparatury. Poniżej lista
kombinacji. Dla przypomnienia Mode 2 – bardziej popularna opcja z gazem po lewej.
Funkcje podstawowe:
Mode 2

Funkcja

Mode 1

ARM – uzbrojenie silników

Wyłączenie silników

Kalibracja GYRO (przed każdym startem)
Kalibracja ACC (wymagane tylko raz podczas trymowania
modelu)
Kalibracja MAG – przez 30s kręcimy modelem we wszystkie
kierunki (pełne obroty 360 stopni w osiach pitch, roll i yaw)
Trymowanie ACC – po wylądowaniu na rozbrojonych
silnikach prawą gałką korygujemy kalibrację ACC, np. ucieka
do przodu to klikamy kilka oczek do tyłu
Kalibracja ACC w locie

Mode 2

Konfiguracja LCD

Mode 1

Wejście do Menu

Wybór parametru

Zmiana wartości

Wyjście z zapisanie zmian

Wyjście bez zapisywania zmian
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Mode 2

Konfiguracja MisioOSD

Mode 1

MENU / NEXT

ENTER
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13. Współpraca z KFC32_OE – czyli kanapką OSD + ELERES
Jako osobny moduł można do KFC32 dokupić tzw. „kanapkę” która spełnia poniższe funkcje:
− Moduł OSD umożliwiający nam nakładanie danych telemetrycznych itp. na ekran.
Dodatkowo podczas zasilania kamery i nadajnika video na płytce wbudowano filtr tak aby
kamera i nadajnik nie były zakłócane przez silniki
− odbiornik eLeReSa – kompatybilny z nadajnikami produkowanymi przez Cyberdronex
(www.cyberdrones.com). Odbiornik ten jest opcjonalny jednak z uwagi na mnogość funkcji
bardzo polecany, gdyż działa na częstotliwości 433MHz co sprawia że ma bardzo dużą
przenikalność przez przeszkody, oraz nie jest zakłócany przez nadajniki video 1.2GHz.
Dodatkowym atutem telemetria, oraz możliwość wyszukiwania modelu po zgubieniu gdyż
moduł wysyła do nadajnika swoje położenie oraz sygnał ratunkowy
− BEC – jeżeli nie chcemy zasilać kontrolera z silnika 1 (lub 2 w przypadku wersji czarnej
płytki) to możemy użyć wbudowanego w moduł OSD BEC
− Logger – na każdej płytce montowana jest kośc pamięci która w przyszłości będzie służyła
do zapisywania logów
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13. 1. OSD
Głównym zadaniem opisywanego modułu jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie modelu.
Na obraz przesyłany z kamery nakładane są takie dane jak:
− siła sygnału RSSI, dostepna również w opcji gdy podłączamy zewnętrzny odbiornik z
sygnałem RSSI.
− Napięcie pakietu głównego – wymagane jest podpięcie tego napięcia do złacza VBAT na
kontrolerze KFC32
− wysokość względem startu
− odległość oraz kierunek do bazy (wymagany GPS)
− dane o położeniu geograficznym oraz ilość satelit GPS
− czas lotu oraz czas włączenia modelu
− prędkość w km/h
− tryb lotu (ACRO,STABLE,AH itp.)
− prąd oraz zużyte przez model mAh – wymagany jest zew. czujnik prądu
− temperaturę modelu – tutaj może być rozbieżność względem temp otoczenia gdyż zależnie
od użytej zabudowy elektroniki będzie się różnie nagrzewała elektronika
− Sztuczny horyzont oraz vario – graficzne elementy pokazujące nam linie sztucznego
horyzontu oraz wznoszenie opadanie modelu (jedna strzałka to 0,5m/s)

13.2. Konfiguracja OSD
Konfiguracji OSD dokonujemy dwu etapowo. Pierwszy etap to włączenie obsługi OSD w
kontrolerze. W tym celu wchodzimi do konsoli IMU i wpisujem:
feature osd
save
Następnie po zresetowaniu mamy już na ekranie naszego gogli lub LCD nałożony obraz z OSD.
Aby wejść do konfiguracji OSD oraz poruszać się po menu używamy do tego celu drążków
aparatury wg poniższego opisu:
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− PITCH – przesuwanie po menu góra dół
− ROLL – zmiana wartości, oraz przesuwanie elementów lewo prawo
− YAW – wyjście do poprzedniego menu
Wejście do menu:
THROTTLE ustawiamy na połowę a następnie przytrzymujemy PITCH na wartość MIX przez
około 1s.
Na ekranie zamiast danych telemetrycznych powinno pokazać się nam Menu podobne do
poniższego:

----menu glowne---definicje ekranow >
alarmy
>
czujnik pradu
>
konf. Imu
>
kalibracja rssi
>
konf. eLeReSa
>
zapis i wyjscie
wyjscie
Menu jest na tyle intuicyjne iż na razie nie będę opisywał poszczególnych opcji.

13.2. Zasilanie OSD
Do zasilania OSD konieczne jest podłączenie napięcia około 12V. Jeżeli używamy baterii 3S to
możemy użyć bezpośredniego zasilenia z tego pakietu, natomiast w przypadku zasilanie modelu z
innego pakietu konieczne będzie zastosowanie przetwornicy lub stabilizatora liniowego 12V. Sam
poziom napięcia 12V nie jest szczególnie krytyczny dla OSD gdyż dla jego prawidłowej pracy
wystarczy napięcie około 6V natomiast napięcie to jest przekazywane przez filtr do nadajnika video
oraz kamery które w zdecydowanej większości zasilane są z 12V.
Uwaga!
Proszę się zapoznać z dokumentacją nadajnika oraz kamery gdyż zdarzają się modele zasilane z 5V
lub innego napięcia.
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13. 3. Podłączanie kamery oraz nadajnika video
Kamerę oraz nadajnik video podłączamy do kremowych złącz pokazanych na poniższym rysunku:

Od skrajnej strony płytki podłączamy kamerkę z kolejno ustawionymi pinami:
− Video -Vin
− 12V
− Audio (opcjonalnie, gdyż niektóre kamery nie posiadają tego złącza)
− GND – czyli masę
Złącze umieszczone pomiędzy złączem SPI oraz kamerą video to złącze nadajnika i tam podobnie
jak w kamerze video mamy kolejno:
− Video - Vout
− 12V
− Audio (opcjonalnie, gdyż niektóre kamery nie posiadają tego złącza)
− GND – czyli masę
Zasilanie na obu złączach jak widać jest takie samo zatem omyłkowa zamiana wtyczek kamery oraz
nadajnika video nie powinna skończyć się niczym przykrym ;-)

13.4. Kalibracja czujnika prądu
Do modułu OSD możemy podłączyć czujnik prądu np. ACS758LCB lub czujniki sprzedawane
przez PitLab
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14. Współpraca z pozostałymi modułami OSD
Uwaga!
Jeżeli posiadamy wersję v2 to kolejność pinów na porcie UART1/PC jest inna. Do połączenia
z OSD można również użyć dodatkowego portu UART5 i jest to zalecane rozwiązanie.

14.1 Miś OSD
14.1.1. Połączenie KFC32 – Miś OSD.
W celu prawidłowej współpracy obu urządzeń wymagany jest firmware 0.84 lub nowszy
dedykowany dla MWC. Kontroler łączymy z OSD przewodem trój-żyłowym, tylko sygnały
RX/TX/GND jak na załączonym obrazku:

Istnieje druga opcja podłączenia w przypadku gdy mamy włączony feature PPM to na pinach
RC3(TX) oraz RC4(RX) mamy UART2 (opisany w dziale opisującym porty UART
kontrolera). Porty te mogą być używane zamienne.
Jeżeli chodzi o moduł GPS to podłączamy tylko jeden do kontrolera, a OSD będzie pobierało
sobie dane właśnie z niego na temat pozycji, prędkości itp.
14.1.2. Sterowanie OSD Miś z poziomu aparatury.
W nowych wersjach oprogramowania istnieje możliwość sterowania OSD przy pomocy
drążków z aparatury. Jeśli copter jest rozbrojony, i silniki wyłączone, to prawy drążek (przy
MODE 2) aparatury potrafi emulować przyciski OSD. Przechylenie prawego drążka w dół
emuluje przycisk MENU/NEXT, a w prawo - przycisk ENTER. Aby np wejść do menu dajemy
prawy drążek do końca w dół na 2 sekundy i na ukazuje się menu OSD. Kolejne wychylenia w
dół powodują poruszanie się po menu, a przechylenie w prawo wejście w daną opcję. Tak samo
aby usunąć statystyki z ekranu po wylądowaniu wystarczy prawy drążek przesunąć w prawo.
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UWAGA: Mając MultiWii musimy drążek gazu ustawić w połowie (na środku). Inaczej
sterowanie OSD prawym drążkiem nie działa.

14.2. Remzibi OSD
Firmware KFC32 potrafi generować większość niezbędnych danych nawigacyjnych dla OSD
Remzibiego. Na ich podstawie OSD wyświetla na ekranie: współrzędne GPS, ilość satelit, wysokość,
prędkość, odległość od startu, Sztuczny horyzont.

W celu prawidłowej współpracy obu urządzeń wymagany jest odpowiedni firmware w OSD Remzibi,
konfiguracja KFC32 oraz połączenie płytek KFC32 z OSD.

14.2.1. Firmware OSD Remzibi.
W aplikacji na PC (do konfiguracji OSD Remzibiego), należy sprawdzić z jaką szybkością potrafi
komunikować się posiadana przez nas płytka OSD Remzibiego z komputerem PC w trybie emulacji GPS.
Jeżeli OSD przyjmuje z PC polecenia z emulatora GPS:
z prędkością ~115200, wgrywamy 1.78 lub nowszy,
z prędkością 38400, wgrywamy np. ARDUV1_72, dodatkowo modyfikujemy prędkość komunikacji portu na
płytce KFC32,

Aktualny firmware znaleźć można tutaj:

https://sites.google.com/site/remzibiosd/8-connect-osd-to-other-deviceyour-project/ccommunication-protocol
Strona projektu: https://sites.google.com/site/remzibiosd/2-remzibiosd/a-osd-board
Wsparcie w języku polskim: http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=131

ARDUV1_72.zip

14.2.2. Ustawienia KFC32 dla OSD Remzibiego dla 115200.
Jeżeli OSD Remzibiego komunikuje się z emulatorem GPS bez problemów z szybkością 115200.
Łączymy się za pomocą programu np. Putty z konsolą KFC32, ustawiamy w konsoli opcje:
feature REMZIBI_OSD
save
Od tego momentu na konsolę będą wysyłane informacje dla OSD Remzibiego, po połączeniu na
ekranie Putty listowane będą komunikaty np.:
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$I,-2,0,
$A,49.566313,20.728908,7,0,359,1,143,-180,,,
$I,-2,0,
$I,-2,0,
$A,49.566313,20.728909,7,0,359,1,143,-180,,,
$I,-2,0,
UWAGA !
Aby wejść do konsoli wystarczy nacisnąć klawisz # pomimo listowanych danych dla OSD.
Funkcja Remzibi_OSD musi być wyłączona przed użyciem programu MultiWiiConf.
14.2.3. Ustawienia KFC32 dla OSD Remzibiego dla 38400.
Jeżeli OSD Remzibiego komunikuje się z emulatorem GPS bez problemów z szybkością najwyżej 38400.
Musimy mieć wgrane oprogramowanie dla ARDUINO np. ARDUV1_72 do OSD Remzibiego. Łączymy się
za pomocą programu np. Putty z konsolą KFC32, ustawiamy w konsoli opcje:
feature -REMZIBI_OSD
save

(tylko jeżeli było aktywne)

set serial_1_baudrate=38400
save
połącz się ponownie programem Putty ustawiając prędkość 38400, w konsoli wpisz:
feature REMZIBI_OSD

save
Od tego momentu na konsolę będą wysyłane informacje dla OSD Remzibiego, po połączeniu na ekranie
Putty (38400) listowane będą komunikaty np.:
$I,-2,0,
$A,49.566313,20.728908,7,0,359,1,143,-180,,,
$I,-2,0,
$I,-2,0,
$I,-2,0,
$A,49.566313,20.728909,7,0,359,1,143,-180,,,
$I,-2,0,
UWAGA !
Od tego momentu szybkość komunikacji jest ustawiona na 38400 !
Aby wejść do konsoli wystarczy nacisnąć klawisz # pomimo listowanych danych dla OSD.
Przed użyciem programu MultiWiiConf :
- Szybkość komunikacji dla MultiWiiConf musi być przywrócona na 115200.
- Funkcja Remzibi_OSD musi być wyłączona.

14.2.4. Kabelki, połączenie płytki KFC32 z OSD Remzibiego.
Kontroler łączymy z OSD przewodem dwużyłowym, tylko sygnały:
TX (KFC32) <-> RX (OSD)
GND (KFC32) <-> GND (OSD)
jak na załączonym obrazku:
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KFC32 STM32
Opis złącza

5V
GND
RX
TX

KFV32V1
KFV32V2

OSD Remzibi
Opis złącza

V Engine
GND
TX
RX
VCC +5V USB
GND
GND
V +12

GND
5V
RX
TX

Istnieje druga opcja podłączenia w przypadku gdy mamy włączony feature PPM to na pinach
RC3(TX) oraz RC4(RX) mamy UART2 opisany w dziale opisującym pory UART kontrolera. Porty
te mogą być używane zamienne.
Jeżeli chodzi o moduł GPS to podłączamy tylko jeden do kontrolera, a OSD będzie pobierało sobie
dane właśnie z niego na temat pozycji, prędkości itp.
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15. Złącze IO1 oraz IO2
Złącza te służą do podłączenia oświetlenia modelu, lub ewentualnie do podłączenia buzera 12V.
Ledy jakie powinniśmy podłączyć powinny działać na 12V, a obciążalność sumaryczna obu złącz
wynosi 500mA.

Oświetlenie podłączamy podpinając + do piny 12V a GND oświetlenia do OUT jeżeli chcemy
sterować za pomocą aparatury lub do GND jeżeli ma być na stałe.
Podłączanie oświetlenia modelu do tego złącza ma dodatkową zaletę gdyż za pomocą oświetlenia
sygnalizowane jest słabe napięcie na akumulatorze głównym, jednak działa to tylko wtedy jeżeli
mamy w GUI skonfigurowane złącze IO pod dowolny przełącznik. W takiej konfiguracji jeżeli
diody są aktualnie włączone to będą gasły w rytm buzera, lub gdy były wyłączone to będą się
zapalać.
Uwaga!
Aby na to móc cokolwiek podłączyć do tego wyjść IO należy podłączyć baterię do złącza BAT.
Napięcie na złączach IO jest takie samo jak napięcie baterii podłączonej do złącza BAT.
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16. Złącze RC – podpinamy odbiornik, kanały itp.
Złącze PWM RC służy do podpięcia odbiornika do płytki KFC32.

Aparaturę RC ustawiamy w tryb „AERO/ACROBAT” itp. odpowiadający konfiguracji dla
zwykłego SAMOLOTU. W zasadzie wystarczy nam aparatura 4 kanałowa. Jednak pozbawimy się
tym samym możliwości ustawiania parametrów naszego koptera w trakcie lotu. Dodatkowe kanały
5-8 umożliwiają przypisanie aktywowania dodatkowych funkcji koptera za pomocą przełączników
w aparaturze (GPS HOME, GPS HOLD, ACC – Platforma itp.).
Jeżeli chodzi o linię zasilania dla odbiornika RC to tylko RC1 ma podłączone zasilanie. Pozostałe
piny (2 - 8) mają środkową nogę nie podłączoną do niczego. Odbiornik podpinamy do płytki tak
aby funkcje były przyporządkowane do wejść w następującej kolejności:
Odbiornik RC kanał
1. PWM
VCC
GND
2. PWM
3. PWM
4.PWM
5.PWM
6.PWM
7.PWM
8.PWM

Funkcja
przekazywana
Aileron

Elevator
Throttle
Rudder
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4

Płytka KFC
1.PWM
VCC
GND
2. PWM
3. PWM
4.PWM
5.PWM
6.PWM
7.PWM
8.PWM

Do prawidłowej współpracy wystarczy podpiąć tylko jeden przewód (sterujący) z kanałów 2-8 .
W aplikacji MultiwiConf możemy przypisać funkcje które będziemy realizować przełącznikami w
aparaturze oraz zweryfikować który przełącznik odpowiada poszczególnym wejściom AUX1-4.
Powinniśmy również sprawdzić pracę naszej aparatury, np. poruszając manetką osi ROLL/Pitch
możemy obserwować w programie jakie wartości przyjmuje kanał. Dla pozycji neutralnej odczyty
Roll i Pitch powinny wskazywać ~1500, jeżeli rozbieżność jest większa niż 10-15 punktów
korygujemy to trymerami na aparaturze. Poniżej wycinek ekranu z aplikacji MultiwiiConf (prawy
górny róg) dotyczący wejść AUX/Funkcja oraz manetek.
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17. Obsługa Satelitek Spektrum
Satelitki spektrum działają w dwóch rozdzielczościach. Standardowo 1024 (22ms) i 2048 (11ms).
Przy większej rozdzielczości sterowanie jest płynniejsze gdyż zakres sterowania podzielony jest na
2048 kroki. W menu aparatur DX8 można ustawić szerokość impulsu 22 lub 11ms (frame rate).
Przed podłączeniem satelitki musisz ją zbindowac. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
1. Podłączyć satelitkę do odbiornika i zbindować. W czasie bindowania na wyświetlaczu
możesz zobaczyć szerokość impulsu zbindowanego zestawu. Satelitka już jest zbindowana z
nadajnikiem, więc należy ją wypiąć satelitkę i podłączyć do IMU. Satelitka będzie działać z
nadajnikiem bez odbiornika. Ale UWAGA
Multiwii ograniczone jest do 8 kanałów. W procesie bindowania następuje
zaprogramowanie satelitki do obecnie używanego odbiornika. Zatem jeśli posiadasz
nadajnik 8 kanałowy a odbiornik 7 kanałowy to po zbindowaniu będą działały tylko 7
kanałów. Optymalnym rozwiązaniem będzie zatem bindowanie na odbiorniku 8 kanałowym.
2. Użyć spektrum diversity:
http://www.quadrocopter.com/Diversity-Controller-for-Spektrum-and-Jeti_p_344.html
Przy czym wymagane jest zasilanie 5V a nie 3,3V
Zaleta to możliwość podłączenia aż 4 satelitek dzięki czemu latanie będzie bezpieczniejsze.
Diversity nie wymaga bindowania w odbiorniku, przycisk bindowania wbudowany jest w
diversity.
Problemy z satelitkami spektrum
Problem z satelitkami wiąże się z opóźnieniami z przetwarzaniem danych przez IMU w pewnych
okolicznościach. Problem objawia się opóźnieniem reakcji modelu na ruchy drążków. Sprawdzenie:
Przełączyć dowolny przełącznik obserwując pracę diody na IMU. Jeśli powstaje opóźnienie należy
zresetować model przy wyłączonym acc (level), w niektórych wypadkach resetowanie musisz
powtórzyć po raz drugi.
Właściwe uruchomienie modelu przed startem:
1. Najpierw włączać koptera potem nadajnik spektrum
2. Nie wolno kalibrować żyr przy włączonym acc (niebieski led).
EXT_AUX_CHANNELS
Opcja pozwala oszczędzić na kanałach wysyłając jednym kanałem do trzech niezależnie
uruchamianych przełączników znajdujących się na aparaturze zdalnego sterowania. Normalnie w
MWC mamy do wyboru tylko trzy stany przełącznika, LOW, MID,HIGH zatem możemy do
jednego przełącznika przypisać np.
LOW MID HIGH

Problem w tym że możemy uruchomić tylko jedną opcję w danym czasie. Opcja ext_aux_channels
pozwala do jednego kanału (aux1 do aut4) przypisać do trzech przełączników w aparaturze.
Programując odpowiednio miksery aparatury jesteśmy w stanie przyporządkować trzy przyciski do
jednego kanału ale w ten sposób by można było je uruchamiać niezależnie. Do niezależnego
sterowania pozycją drążka LOW MID HIGH musimy użyć pewnej sztuczki, kanały nie mogą być
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oddalone co 512ms tylko odpowiednio co 512, 256 i 128ms. Procesor rozpoznaje szerokość
impulsu i dekoduje ją w postaci uruchomionych przycisków.
Dalej co masz w swoim opisie
Ustawienia PPM
Z doświadczenia wynika że optymalnym zakresem do obsługi multiwii jest 1020 – 1950ms (możesz
go sprawdzić w multiwiiconf. Należy wychylić do pozycji maksymalnej (w lewo i prawo) drążki i
zapamiętać wskazania.

Często przedziały działają w innym zakresie, trzeba je rozszerzyć opcją travel w aparaturze
zdalnego sterowania. Dla aparatu spektrum optymalny zakres travel to 130%.
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18. Obsługa RFM22 na złączy SPI – czyli wbudowana obsługa
eLeReS by Cyberdrones
Kontroler KFC32 posiada obsługę moduł RFM22 kompatybilną z nadajnikami eLeReS
produkowanymi przez firmę Cyberdrones. Aby umożliwić współpracę tego modułu z kontrolerem
potrzebny będzie odpowiednio przygotowany moduł wg poniższego schematu:

Tak przygotowany sprzęt podłąmy do złącza SPI naszego kontrolera. W celu konfiguracji tego
modułu mamy następujące polecenia:
feature ELERES – włącza obsługę modułu w trybie zgodnym z eLeReS
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A następnie zestaw zmiennych ustawianych poleceniem set:
eleres_freq – częstotliwość bazowa eleresa np. 43500 co oznacza 435MHz
eleres_telemetry_en – flaga włączenia/wyłączenia telemetrii 1- włączone/ 0 wyłączone
eleres_telemetry_power – moc nadawania telemetrii w zakresie 1-7 gdzie 7 to największa moc
nadawcza
eleres_loc_en – flaga włączająca tryb SOS. Jezeli nasz moduł nie odbierze żadnych ramek przez
odpowiedni czas zdefiniowany zmienną eleres_loc_delay to właczany jest tryb wyszukiwania
umożliwiający wyszukanie modelu za pomocą aparatury z modułem eLeReS'a. Po szczegółowe
informacje zapraszam do wątku opisującego działanie eLeReS'a
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=167452
eleres_loc_power – siła nadawania sygnału SOS
eleres_loc_delay – czas w sekundach po jakim uaktywnić nadawanie sygnału SOS
Dodatkową zaletą takiego podłączenia modułu jest brak informacja o RSSI w IMU bez
dodatkowych kabelków. Dzięki temu dane o RSSI wyświetlane są w OSD.
Aby to skonfigurować w RemzibiOSD to należy włączyć wskaśnik RSSI w konfiguracji a następnie
w IMU ustawić pozucję na wskaźnika wysyłanego przez IMU do OSD. Słuzy do tego poniższa
zmienna:
remzibiOSD_rssi_pos - gdzie podajemy: (X * 32 + Y)

Bundowanie odbywa się komendą „bind” w konsoli i przeprowadzamy ją w następujący sposób.
1. Wyłączamy aparaturę
2. Wydajemy w konsoli polecenie bindowania
3. Włączamy aparaturę z wciśniętym przyciskiem w module eleres (nie dłużej niż 1-2s)
4. Po puszczeniu po chwili powinna pojawić się informacja o prawidłowym zbindowaniu
odbiornika.
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