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1
Czym jest multikopter?
W najprostszych sïowach moĝna powiedzieÊ, ĝe multikopter w celu uzyskania siïy noĂnej korzysta
z wielu Ămigieï (zamiast z pojedynczego wirnika, jak to jest w tradycyjnym Ămigïowcu). Nie ma
teĝ Ămigïa ogonowego (uĝywanego do kontrolowania odchylenia i przeciwdziaïania momentowi reakcyjnemu, który jest wytwarzany przez pracujÈcy wirnik gïówny helikoptera). Multikoptery wystÚpujÈ w wielu konfiguracjach. IstniejÈ bikoptery (z dwoma wirnikami na wzór
helikoptera CH-46), trikoptery, kwadrokoptery itd. Na zdjÚciach przedstawionych na kolejnej stronie moĝesz zobaczyÊ przykïadowy kwadrokopter oraz dwie konfiguracje heksakopterów
(z szeĂcioma wirnikami).
Zastanówmy siÚ takĝe nad tym, czym nie jest multikopter. Wszyscy sïyszeliĂmy to budzÈce grozÚ
okreĂlenie… dron. Multikopter tak naprawdÚ nie jest dronem w peïnym tego sïowa znaczeniu.
Amerykañska Federalna Administracja Lotnictwa (ang. Federal Aviation Administration —
FAA) definiuje multikopter jako bezzaïogowy system latajÈcy (ang. Unmanned Aerial System —
UAS). Termin UAS obejmuje szerokÈ gamÚ statków powietrznych, od dronów do sterowanych
radiem modeli samolotów uĝywanych przez hobbystów. WiÚkszoĂÊ multikopterów jest pilotowana w zasiÚgu wzroku, tak samo jak to jest w przypadku kontrolowanych radiowo modeli.
Tego rodzaju urzÈdzenia nie sÈ uwaĝane za drony. Technicznie rzecz ujmujÈc, drony wylatujÈ
poza zasiÚg wzroku i majÈ moĝliwoĂÊ dziaïania autonomicznego (autopilot).
Za pomocÈ wyspecjalizowanego wyposaĝenia moĝesz pilotowaÊ multikopter, majÈc do dyspozycji telemetriÚ, kamerÚ przekazujÈcÈ obraz z perspektywy pierwszej osoby itd., a takĝe przeksztaïciÊ swój multikopter w peïni autonomicznego drona. Niektóre drony sÈ zatem multikopterami, ale nie kaĝdy multikopter jest dronem.
WiÚkszoĂÊ pilotów multikopterów unika jednak okreĂlenia „dron”. Jest tak, poniewaĝ sïowo to
przywodzi na myĂl obrazy ataków powietrznych przeprowadzanych za pomocÈ rakiet i dziaïek
umieszczanych na dronach. Na przykïad w jednym z artykuïów o multikopterach, opublikowanym w 2013 roku w wydawanej w Santa Rosa gazecie The Press Democrat, zacytowano oficera policji z Santa Rosa, który mówiï o „powietrznych strzelaninach miÚdzy gangami”, jakby
to byïy przestÚpstwa dokonywane tuĝ za rogiem. Gdy juĝ bÚdziesz wiedzieÊ, jak lata multikopter,
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pomysï zamontowania na nim uzbrojenia wyda Ci siÚ Ămiechu warty i niedorzeczny. Wystrzaï
z broni zamontowanej na dronie powoduje taki odrzut (daje kopa), ĝe moĝemy wrÚcz wyobraziÊ
sobie Wilusia E. Kojota goniÈcego Strusia PÚdziwiatra. Multikopter zostaje wystrzelony do tyïu,
a pocisk pozostaje w miejscu. Po prostu Ămieszne!
Do gïównych zadañ multikopterów naleĝy filmowanie oraz fotografowanie. Jaka jest wobec
tego róĝnica miÚdzy multikopterem a dronem? Odpowiedě leĝy w systemach sterujÈcych oraz
sposobach uĝycia tych statków powietrznych.
Nadal jesteĂ zdezorientowany? Bez obaw, ta ksiÈĝka rozwieje Twoje wÈtpliwoĂci. Zabierzmy
siÚ za zgïÚbianie tematu…
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Jak latajÈ multikoptery?
Multikoptery latajÈ dziÚki wykorzystaniu dwóch podstawowych zasad: siïy noĂnej i momentu
reakcyjnego. StanowiÈ one doskonaïe Êwiczenie praktyczne z fizyki newtonowskiej (kaĝdemu
dziaïaniu towarzyszy równe co do wartoĂci i przeciwnie zwrócone przeciwdziaïanie). W tradycyjnym helikopterze wirnik gïówny obraca siÚ w jednym kierunku. Aby kadïub helikoptera nie
obracaï siÚ w drugÈ stronÚ (pamiÚtaj, ĝe kaĝdemu dziaïaniu towarzyszy równe co do wartoĂci
i przeciwnie zwrócone przeciwdziaïanie), stosowane jest Ămigïo ogonowe, które wywiera staïÈ
siïÚ na belkÚ ogonowÈ, dziÚki czemu kadïub Ămigïowca pozostaje stabilny. W multikopterze
stosowane sÈ przeciwbieĝne Ămigïa, które stabilizujÈ jego kadïub podczas ich wirowania.
Obroty samolotu wzdïuĝ jego osi nazywane sÈ pochyleniem, odchyleniem oraz przechyleniem.
Pochylenie to skierowanie dziobu samolotu w górÚ albo w dóï. Odchylenie to skierowanie
samolotu w lewo lub w prawo. Przechylenie to takie ustawienie statku powietrznego, ĝe jedna
z jego stron znajdzie siÚ niĝej niĝ druga (przechylenie w lewo spowoduje, ĝe lewe skrzydïo
samolotu opadnie w dóï).

Kontrolowanie odchylenia multikoptera
Multikopter korzysta z poniĝej opisanych zasad dotyczÈcych pochylenia, odchylenia oraz przechylenia. Na rysunku na nastÚpnej stronie moĝesz zobaczyÊ, ĝe Ămigïa 1. i 3. obracajÈ siÚ
w jednym kierunku, podczas gdy 2. i 4. w drugim. SpowalniajÈc Ămigïa 2. i 3. oraz przyspieszajÈc
2. i 4., moĝna sprawiÊ, ĝe multikopter odchyli siÚ w lewo. Moment obrotowy wirujÈcych w prawo
Ămigieï 2. i 4. powoduje obrót kadïuba w lewo i odwrotnie — po spowolnieniu obrotów Ămigieï 2. i 4. oraz przyspieszeniu 1. i 3. multikopter odchyli siÚ w prawo.

Siïa noĂna multikoptera
OmówiliĂmy wiÚc kwestiÚ kontrolowania kierunku. A w jaki sposób multikopter porusza siÚ
w górÚ i w dóï? Manewry te odbywajÈ siÚ podobnie jak w przypadku tradycyjnego Ămigïowca.
ZwiÚkszenie obrotów wszystkich silników powoduje wiÚkszy przepïyw powietrza w dóï.
WypychajÈc wiÚkszÈ iloĂÊ powietrza w dóï, multikopter wznosi siÚ, poniewaĝ objÚtoĂÊ powietrza wypïywajÈcego spod Ămigieï daje ciÈg przekraczajÈcy wagÚ multikoptera. JeĂli prÚdkoĂÊ
obrotowa Ămigieï zostanie zmniejszona, ciÈg moĝe zrównaÊ siÚ z ciÚĝarem multikoptera (powodujÈc jego zawis) lub spaĂÊ poniĝej tego ciÚĝaru, co doprowadzi do opadania multikoptera.
Na drugim rysunku na nastÚpnej stronie pokazano dobry przykïad multikoptera utrzymujÈcego
siÚ w zawisie.
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Rozdziaá 1. • Czym jest multikopter?

Jak porusza siÚ multikopter?
To wïaĂnie w ruchu multikopter moĝe naprawdÚ zabïysnÈÊ. Tradycyjny Ămigïowiec nie jest pod
kaĝdym kÈtem symetryczny. Gdy zatem helikopter leci w bok, jego ogon chce obróciÊ siÚ do
tyïu, a dziób ustawiÊ siÚ w kierunku lotu. Ogon Ămigïowca jest popychany przez wiatr niczym
wiatrowskaz. Pilot musi temu zjawisku przeciwdziaïaÊ, utrzymujÈc staïy kierunek lotu, inaczej
problemem moĝe staÊ siÚ stabilnoĂÊ. Multikoptery sÈ symetryczne z kaĝdej strony, w zwiÈzku
z czym z punku widzenia pilota ruch w bok jest tym samym co lot do przodu.
Tak samo jak to jest w przypadku tradycyjnego helikoptera, multikopter porusza siÚ do przodu,
do tyïu oraz na boki dziÚki pochylaniu kadïuba. Pochylanie multikoptera zmienia kierunek
ciÈgu generowanego przez wirniki. Na przykïad opuszczenie dzioba i podniesienie ogona
sprawia, ĝe powietrze jest tïoczone nie tylko w dóï, ale takĝe do tyïu multikoptera. JeĂli kaĝdemu
dziaïaniu towarzyszy równe, lecz przeciwnie zwrócone przeciwdziaïanie, to ruch powietrza
w kierunku tyïu multikoptera spowoduje ruch multikoptera do przodu. Aby obniĝyÊ jednÈ
stronÚ, naleĝy zmniejszyÊ prÚdkoĂÊ wirowania Ămigieï, a w celu uniesienia drugiej strony obroty
silników po tej stronie naleĝy zwiÚkszyÊ. Na poniĝszym rysunku pokazano, jak realizowany
jest ruch postÚpowy multikoptera:

Wszystko to wydaje siÚ doĂÊ proste, prawda? ZwiÚkszanie i zmniejszanie prÚdkoĂci kaĝdego
z silników powoduje ruch multikoptera w róĝnych kierunkach. Kierunek ten zaleĝy tylko od
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kombinacji silników, których prÚdkoĂÊ jest zmieniana. W multikopterze znajduje siÚ mniej
ruchomych czÚĂci niĝ w tradycyjnym Ămigïowcu. Ruch w jednym kierunku odbywa siÚ tak samo
jak ruch w kaĝdym innym kierunku, poniewaĝ aerodynamika multikoptera jest symetryczna.
Dlaczego wiÚc nadal istniejÈ tradycyjne helikoptery? Powód jest taki, ĝe dopiero niedawno
(po roku 2000) elektronika i pozostaïe elementy multikopterów staïy siÚ na tyle praktyczne i maïe,
ĝe mogïy znaleěÊ zastosowanie. Wyobraě sobie niezaleĝne kontrolowanie prÚdkoĂci kaĝdego
z silników w celu sterowania multikopterem na podstawie obserwacji jego lotu; nie bÚdzie to
moĝliwe bez pomocy zaawansowanej elektroniki, co prowadzi nas do nastÚpnego podrozdziaïu.

Z czego skïada siÚ multikopter?
Bardziej szczegóïowo zajmiemy siÚ poszczególnymi czÚĂciami w rozdziale 3., „Wybór podzespoïów”. Teraz dowiemy siÚ tylko, z czego jest zbudowany multikopter.

Pïatowiec
Pïatowce multikopterów majÈ rozmaite ksztaïty i rozmiary, od podstawowych kwadrokopterów,
aĝ po ogromne oĂmiowirnikowe oktokoptery. SÈ one takĝe dostÚpne w szerokim zakresie cenowym. Czasami wiÚksze i droĝsze pïatowce rzeczywiĂcie sÈ lepsze, chociaĝ w istocie rzadko tak
bywa. WiÚcej szczegóïów przedstawimy w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, ale pamiÚtaj, ĝe zanim wybierzesz jakiekolwiek elementy, powinieneĂ mieÊ na uwadze swój cel. WiÚkszy nie zawsze oznacza
lepszy, a z kolei mniejszy nie uniesie duĝego ciÚĝaru. Na zdjÚciu na nastÚpnej stronie widaÊ
pïatowiec heksakoptera, który kosztuje mniej niĝ 100 dolarów, ale potrafi caïkiem sporo
uděwignÈÊ. OczywiĂcie podzespoïy potrzebne do pilotowania takiej bestii mogÈ kosztowaÊ CiÚ
grubo ponad 3000 dolarów (nie wliczajÈc w to akumulatorów).

Silniki i Ămigïa
Silniki i Ămigïa sÈ gïównymi systemami napÚdowymi multikoptera. Tak naprawdÚ to wïaĂnie one
odgrywajÈ decydujÈcÈ rolÚ. Elementy te poddawane sÈ najwiÚkszym obciÈĝeniom spoĂród
wszystkich komponentów multikoptera. Kaĝdy gram, który děwiga Twój multikopter, spoczywa na ïopatach Ămigieï. Moĝna wiÚc stwierdziÊ, ĝe ich wytrzymaïoĂÊ jest nieodzowna.
Im wiÚksze sÈ ïopaty, tym wiÚkszÈ siïÚ noĂnÈ generujÈ. Wraz ze wzrostem wielkoĂci ïopat roĂnie
jednak teĝ nacisk wywierany na piastÚ Ămigïa, a siïy je odksztaïcajÈce stajÈ siÚ coraz wiÚksze.
opaty, na których przyoszczÚdzisz, odïamiÈ siÚ, a caïa Twoja inwestycja runie i rozbije siÚ
o ziemiÚ.
Poza tym im wiÚksze sÈ ïopaty, tym mocniejszy musi byÊ silnik, aby sprostaÊ momentowi obrotowemu, który jest wymagany do wprawienia Ămigïa w ruch. Moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe silnik tak
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naprawdÚ nie napotyka na wiÚkszy opór, ale w rzeczywistoĂci jest inaczej. JeĂli Ămigïo porusza
wystarczajÈcÈ iloĂÊ powietrza, aby unieĂÊ w górÚ kilkanaĂcie kilogramów ïadunku, powstaje przy
tym caïkiem spory opór aerodynamiczny, z którym silnik musi sobie daÊ radÚ. Szybsze silniki
sÈ sïabsze. Ogromnym zadaniem jest takie dobranie wïaĂciwych Ămigieï, silników itd., aby przez
jak najdïuĝszy czas unosiÊ zadany ïadunek.
Na poniĝszym rysunku pokazano Ămigïo z wïókna wÚglowego przymocowane do silnika obracajÈcego siÚ z prÚdkoĂciÈ 480 RPM (obrotów na minutÚ) na wolt (KV):
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Elektroniczna kontrola prÚdkoĂci
Elektroniczna kontrola prÚdkoĂci (ang. electronic speed control — ESC) to wspaniaïy wynalazek. DziÚki niej loty multikopterów sÈ w ogóle moĝliwe. Silniki elektryczne wymagajÈ wiÚkszego napiÚcia podczas rozruchu niĝ do utrzymywania obrotów przy niskiej prÚdkoĂci. Poza
tym wraz ze wzrostem napiÚcia ich obroty niekoniecznie rosnÈ proporcjonalnie. ESC maksymalizuje napiÚcie w celu uruchomienia silnika, po czym zmniejsza je, aby utrzymaÊ obroty
na niskim poziomie. Kiedy mocniej wychylisz děwigniÚ przepustnicy, ESC stopniowo przyspieszy
obroty silnika. Ponadto wiÚkszoĂÊ ukïadów ESC moĝna zaprogramowaÊ do pracy zgodnej
z wybranym profilem. Prawdziwy komputerowiec moĝe mieÊ ĂwietnÈ zabawÚ juĝ podczas
samego tylko konfigurowania tych urzÈdzeñ. Nie pozwól jednak, aby to wszystko CiÚ zniechÚciïo. WiÚkszoĂÊ systemów ESC ma wstÚpnie zaprogramowanÈ konfiguracjÚ, dziÚki czemu
moĝesz przystÈpiÊ do dziaïania bez koniecznoĂci zagïÚbiania siÚ w temat.
UrzÈdzenia ESC poĂredniczÈ miÚdzy akumulatorem a silnikiem. Powinny byÊ starannie zgrane
z silnikiem, aby przekazaÊ mu wystarczajÈco duĝo mocy i go nie spaliÊ. Zamontowanie w multikopterze zbyt sïabego ESC moĝe prowadziÊ do wypadków albo nawet poĝarów. Kaĝdy silnik
powinien mieÊ wïasny ukïad ESC. Na poniĝszym zdjÚciu pokazano szeĂÊ urzÈdzeñ ESC przymocowanych do ramy multikoptera.
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Rozdziaá 1. • Czym jest multikopter?

System sterowania (mózg)
To wïaĂnie tutaj dzieje siÚ caïa magia. Aby multikopter mógï lataÊ, muszÈ byÊ przeprowadzane
dosïownie dziesiÈtki tysiÚcy obliczeñ na sekundÚ w celu ustalenia, czy Twój pojazd leci w górÚ,
czy w dóï; czy siÚ przemieszcza, pochyla, czy obraca; a wszystko to podczas sterowania silnikami, aby reagowaÊ na pojawiajÈce siÚ siïy i zagwarantowaÊ stabilnoĂÊ multikoptera. Istnieje
kilka aspektów systemów sterowania, które warto omówiÊ.
Obecnie wiÚkszoĂÊ systemów sterowania jest wyposaĝona w taki sam zestaw czujników. Gïówna
róĝnica miÚdzy poszczególnymi systemami polega na prÚdkoĂci wykonywania obliczeñ oraz
algorytmach uĝytych w firmware. WïaĂnie tak… firmware. Multikoptery to dosïownie latajÈce
komputery.
Na poniĝszym zdjÚciu moĝesz zobaczyÊ trzy gïówne elementy systemu sterowania DJI WooKong-M (system ten jest od kilku lat standardowym urzÈdzeniem stosowanym w multikopterach, posïuĝy on wiÚc jako nasz przykïad):

Widoczny na zdjÚciu okrÈgïy moduï jest antenÈ speïniajÈcÈ dwa zadania. Ustala on zarówno
kierunek (za pomocÈ kompasu), jak i lokalizacjÚ GPS (namierzajÈc od 6 do 12 satelitów).
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DziÚki temu moĝe on przesyïaÊ bardzo dokïadne dane do mózgu, który na ich podstawie wykonuje swojÈ pracÚ.
W innej czÚĂci fotografii widoczne sÈ dwa szare pudeïka. To na dalszym planie jest moduïem
czujników. Zawiera ono trzyosiowy akcelerometr oraz ĝyrokompasy uĝywane w celu okreĂlania
tysiÈce razy na sekundÚ pochylenia, przechylenia i odchylenia multikoptera. Ponadto znajduje
siÚ w nim barometr stosowany do ustalania wysokoĂci. Pudeïko na dalszym planie to mózg
odczytujÈcy wszystkie informacje oraz polecenia sterujÈce (pochodzÈce z odbiornika radiowego po lewej stronie), porównujÈcy je z danymi pochodzÈcymi z GPS i kompasu w celu
utworzenia obrazu sytuacji, w jakiej znajduje siÚ dron (a takĝe tego, co chcesz z nim zrobiÊ),
oraz wysyïajÈcy polecenia dotyczÈce prÚdkoĂci do moduïów ESC (z prawej strony), a w rezultacie do silników, które mogÈ poprawnie i stabilnie napÚdzaÊ Twój multikopter. Jak juĝ mówiïem, to wïaĂnie tu dzieje siÚ magia.
IstniejÈ ponadto dodatkowe urzÈdzenia, które mogÈ wspóïpracowaÊ z systemem sterowania.
Gimbale do kamer moĝna podczepiÊ do WooKong-M (i wiÚkszoĂci innych systemów), dziÚki
czemu gdy multikopter pochyli siÚ w czasie lotu, kamera zachowa swoje poïoĝenie. Ponadto
do nadajnika kamery moĝna podïÈczyÊ moduï OSD umoĝliwiajÈcy podglÈd na przekazywanym z kamery obrazie danych telemetrycznych, w tym poziomu naïadowania baterii, poïoĝenia,
wysokoĂci itd. Na poniĝszym zdjÚciu pokazano moduï lotu autonomicznego. Komunikuje siÚ on
z lecÈcym multikopterem za pomocÈ iPada. Moĝesz kliknÈÊ miejsce na mapie w Google Earth…
a multikopter tam poleci. Moĝesz nawet wykreĂlaÊ wstÚpnie zaprogramowane Ăcieĝki lotów. Tego
rodzaju dodatkowe urzÈdzenia mogÈ przeistoczyÊ Twój multikopter w prawdziwego drona.
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Gimbal do kamery i nadajniki
OkreĂlenie gimbal do kamery to szybki sposób na powiedzenie „sprytne urzÈdzenie, które
utrzymuje kamerÚ w staïym poïoĝeniu i zmniejsza jej wibracje bez wzglÚdu na to co, w granicach rozsÈdku, robi multikopter”. No tak… „gimbal do kamery” jest zdecydowanie krótszy.
Ogólnie rzecz ujmujÈc, urzÈdzenia te sÈ podïÈczane do systemów sterowania i konfigurowane
przez pilota (czyli Ciebie) w taki sposób, aby dziaïaïy prawidïowo. Gimbale (w kaĝdym razie te
dobre) nie sÈ tanie. Wraz z ciÚĝarem, jaki sÈ w stanie uděwignÈÊ, oraz zakresem ruchów, które
mogÈ wykonaÊ, ich cena roĂnie wykïadniczo. Gimbal pokazany na poniĝszym zdjÚciu moĝe
unieĂÊ cyfrowÈ lustrzankÚ jednoobiektywowÈ. Jest produkowany przez Photoship One, a nowy
kosztuje okoïo 800 dolarów.

Waĝne jest jeszcze, aby mieÊ dobry nadajnik. Nie sïyszaïem o ĝadnym kamerzyĂcie, który kierowaï kamerÚ drona w jakimĂ ogólnym kierunku i miaï nadziejÚ na zrobienie wspaniaïych ujÚÊ
tego, co chciaï sfilmowaÊ. Nie sïyszaïem, bo to niedorzeczne, a takĝe pierwszy sygnaï tego, ĝe
wynajÈïeĂ niewïaĂciwego pilota. Systemy nadawczo-odbiorcze z reguïy nie sÈ drogie i moĝesz
oczekiwaÊ, ĝe bÚdzie to jedna z najtañszych inwestycji, jakie poczynisz. Mimo wszystko powinieneĂ zachowaÊ czujnoĂÊ. JeĂli wybierzesz zïy system, moĝe on bardzo szybko wysysaÊ energiÚ
z akumulatorów.
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Systemy radiowe
System radiowy stanowi najwaĝniejszy interfejs miÚdzy czïowiekiem a maszynÈ. Waĝny jest
wybór systemu dobrego i wïaĂciwego dla Ciebie. Przyciski powinny byÊ ïatwe do odszukania,
a sam system ma byÊ przede wszystkim niezawodny. Nadajniki UKF naleĝÈ juĝ do przeszïoĂci.
Futaba i jej FASST oraz Spektrum/JR (razem z DSMx) wyznaczajÈ trendy obowiÈzujÈce obecnie
i w przyszïoĂci. Nie musisz siÚ juĝ przejmowaÊ nakïadajÈcymi siÚ nadajnikami, wywoïywaniem
kanaïów i zanikami sygnaïu. Nadajniki i odbiorniki nowej generacji sÈ parowane cyfrowo, a ich
zasiÚg propagacji moĝna mierzyÊ w kilometrach. Na poniĝszym rysunku pokazano nadajnik
Spektrum DX7s oraz odbiornik AR-8000 z satelitÈ.

Podsumowanie
W rozdziale tym dowiedzieliĂmy siÚ, jak latajÈ multikoptery, oraz uzyskaliĂmy ogólnÈ wiedzÚ
o podzespoïach multikoptera. PoznaliĂmy ponadto funkcjonowanie kaĝdego z tych podzespoïów.
W nastÚpnym rozdziale poznamy gotowe multikoptery. Dowiemy siÚ, jak producenci poszczególnych komponentów zestawiajÈ je razem i dostosowujÈ do naszych potrzeb. Poznamy takĝe
najbardziej (i najmniej) godnych zaufania producentów, a takĝe zobaczymy, dokÈd zmierzajÈ
gotowe multikoptery.
26

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz
A
akcelerometr, 24, 57
akumulator, 48
akumulator LiPo, 48
aluminium, 40
antena, 23
ArduPilot, 59

efekt
Halla, 55
przewijania migawki, 34, 86
przypowierzchniowy, 80
efekty wizualne, 104
elektroniczna kontrola prÚdkoĂci,
ESC, electronic speed control, 22

B
bezpieczeñstwo, 77
multikoptera, 91
widzów, 90
bezzaïogowy system latajÈcy, 15
budowa multikoptera, 20

C
ciÚcie materiaïu filmowego, 103
czujniki, 66

D
dane telemetryczne, 88
DJI, 59
dostrajanie specyfikacji, 49
dron, 15
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E

F
fikoïek Ămierci, 29
filmowanie, 34, 92
flip of death, 29
FPV, 51
funkcja Warp Stabilizer, 104

G
gimbale
bezszczotkowe, 52
do kamery, 25, 51
trzyosiowe, 51
GPS, 54
grawitacyjna dylatacja czasu, 55
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I
IMU, Internal Measurement Unit, 66
interfejs uĝytkownika, 60

K
kalibracja
akumulatorów, 79
sprzÚtu RC, 70
kalkulator, 39
kamera, 35, 86, 93
kamera GoPro, 34
karta
Mounting, 69, 70
RC, 70
kawitacja, 43
klejenie wïókna wÚglowego, 40
kompas, 55
konfiguracja
akumulatorów, 72
silników, 69, 71
kontrolowanie
odchylenia, 17
pochylenia, 20
przechylenia, 20
koszt podzespoïów, 61
kwadrokopter, 75

L
latanie, 77, 80, 89
lista czÚĂci, 61
loty
autonomiczne, 100
kalibracyjne, 77
we wnÚtrzach, 98

M
magistrala CAN, 66
materiaï filmowy, 103
moduï
ESC, 46
GPS, 67
OSD, 24
z czujnikami, 66
montaĝ, 63
multikopter, 15

N
nadajnik, 25, 88
nadajnik Spektrum DX7s, 26

O
odbiornik, 88
odbiornik AR-8000, 26
odchylenie, 17
orbita 360-stopniowa, 97
orientacja, 57

P
parametr
KV, 44, 45
mAh, 48
perspektywa pierwszej osoby, 51, 85
pilot Ămierci, 29
pilotaĝ, 28, 75
pïatowiec, 20, 63
pochylenie, 17, 20
podïÈczanie silników bezszczotkowych, 65
podzespoïy, 37, 61
podzespoïy systemu FPV, 85
pomiar wysokoĂci, 56
porady, 29
postprocessing, 103
prezentacja danych, 87
procesor, 58
program
Adobe Premiere Pro CC 2014, 103
WooKong, 68
programowanie multikoptera, 68
przechylenie, 17, 20
przeloty, 96
przygotowania do lotu, 78
psi bieg, 56

R
recenzje, 29
redundancja, 38
rozmieszczenie czujników, 66
ruchy kamery, 93
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Skorowidz

S
silnik, 20, 43
bezszczotkowy, 44
dwudziestobiegunowy, 45
siïa noĂna, 17
skïadanie pïatowca, 63
spoïecznoĂci internetowe, 30
stabilnoĂÊ, 38
staïy kierunek lotu, 19
sterowanie, 23, 53
strugi zaĂmigïowe, 83
symulator, 75
system
FPV, 85
radiowy, 26
sterowania, 23, 53
systemy gotowe, 27

¥
Ămigïa, 20, 42

T
triangulacja, 54

W
waga, 42
widok kamery, 85
wir toaletowy, 55
wirniki, 38
wïókno wÚglowe, 40
wybór podzespoïów, 37
akumulatora, 48
moduïu ESC, 46
pïatowca, 39
silnika, 43
systemu sterowania, 58
Ămigieï, 42
wysokoĂÊ, 56
wyĂwietlacz przezierny, 87
wyĂwietlacze wideo, 89

X
X-Aircraft, 58

Z
zakup gotowego systemu, 27
zasilanie, 48

U
ujÚcia
z kranu, 94
z orbity, 96
z wózka, 94
ukïad BEC, 47
urzÈdzenia ESC, 22
uzbrajanie, 80

¿
ĝyrokompas, 24
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