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Podstawowe funkcje 

1. Transmisja kanałów RC wprowadzanych w standardzie PPM lub S.Bus. 

2. Sterowanie trackerem 180° lub 360°, 

3. Funkcję “Buddy Flight” Widok położenia sąsiednich modeli w powietrzu na wyświetlaczu 

OSD/HUD oraz “Leć tam” z aplikacji TrackMyRC2 (wymagane sterowanie sąsiednimi 

modelami przez eleresSartTx oraz kontroler KFC32F3 z oprogramowaniem iNav 2.4 lub 

nowsze), 

4. Współpracę z aplikacją TrackMyRC2 (wersja 1.3 lub nowsza) 

  

http://4drones.pl/?41,pl_trackmyrc-licencja
http://4drones.pl/?41,pl_trackmyrc-licencja
http://4drones.pl/?38,pl_kfc32f3_inav-promocja!
http://4drones.pl/?41,pl_trackmyrc-licencja
http://4drones.pl/?41,pl_trackmyrc-licencja
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SPECYFIKACJA I WIDOK URZĄDZENIA 

Widok panelu przedniego 

 

 

A. dioda sygnalizacyjna, 

B. przycisk nadajnika (wejście do trybu konfiguracji poprzez sieć Wifi - trzykrotne szybkie 

naciśnięcie), 

C. przełącznik mocy, 

D. antena Wifi/Bluetooth, 

E. gniazdo anteny RC 

Widok panelu tylnego 

 

 
A. gniazda serw od lewej: Azimut i Elewator, wejście zasilania serw 5V oraz osobne zasilanie 

całego modułu eleresSmart (6-12V). 
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B. gniazda eLeReSSMART (IMU, TxRC, UART) – nie podawać zasilania na te złącza, to jest 

wyjście zasilania IMU oraz odbiorników zewnętrznych używanych do retransmisji. 

C. przycisk trackera 

a. kalibracja kompasu - naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy bez 

aktywnego linku RC, 

b. zapisywanie pozycji Home - naciśnięcie i przytrzymanie po osiągnięciu wymaganej 

liczby satelitów przez model, 

c. włączanie trybu Buddy Flight - poprzez trzykrotne szybkie naciśnięcie, 

d. RESET do ustawień fabrycznych poprzez trzykrotne powtórzenie trzykrotnego 

szybkiego naciśnięcia 

D. dioda sygnalizacyjna 

OPIS KONFIGURACJI 

Bezprzewodowa konfiguracja  

Urządzenie eleresSmartTx umożliwia w pełni bezprzewodową konfigurację wszystkich 

parametrów oraz uaktualnienie do najnowszej wersji oprogramowania. Aby wejść w tryb 

konfiguracji należy: 

1. trzykrotnie szybko nacisnąć przycisk nadajnika (b) na panelu przednim (w tym momencie 

na panelu tylnym zaświeci się kontrolka na kolor niebieski i urządzenie przejdzie w tryb 

konfiguracji), 

2. należy na urządzeniu użytym  do konfiguracji komputer PC/Smartfon włączyć 

ustawienia/sieci bezprzewodowe i połączyć się z widoczną siecią eleresSmartTx, 

3. po poprawnym zalogowaniu do sieci nastąpi przekierowanie przeglądarki do strony 

konfiguratora, natomiast na urządzeniach mobilnych typu smartfon należy w pasku adresu 

w przeglądarce wpisać adres:  192.168.100.1 i nacisnąć ENTER, 

4. wyskoczy okno logowania, gdzie domyślny login: admin  natomiast domyślne hasło: 

admin, 

5. po poprawnym zalogowaniu możemy przejść do konfiguracji. 
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Network & Bluetooth 

Zakładka do konfiguracji sieci WiFi i Bluetooth prezentująca ustawienia zaawansowane. Zalecane 

aby nic nie zmieniać. 
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Transmiter 

Zakładka w której konfigurujemy rodzaj/typ sygnału wejściowego RC do urządzenia, parametry 

wyjściowe linku RC, rodzaj telemetrii, oraz sposób regulacji mocy wyjściowej urządzenia. 

 

Input signal 

Zakładka umożliwiająca wybór typu sygnału z odbiornika aparatury (SBUS, PPM) 

1. Inverted - sygnał odwrócony/nie odwrócony 

Wybieramy odpowiednie dane w zależności od tego jaki mamy RxRC wpięty do urządzenia 

eleresSmartTx w gnieździe (b) na panelu tylnym 

Radio configuration 

1. Frequency - częstotliwość bazowa naszego linku RC, 

2. Signature - sygnatura linku RC 

Jeżeli wcześniej posiadaliśmy sterownik anteny śledzącej, lub używamy Tx, RX eleres wpisujemy 

częstotliwość bazową oraz sygnaturę z dotychczas używanego sterownika. 
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Jeżeli wcześniej nie używaliśmy Tx, Rx eLeReSa należy urządzenie eleresSmartTx zbindować z 

nadajnikiem. W takim przypadku postępujemy zgodnie z instrukcją. 

Telemetry 

1. format telemetrii (eLeReS / S.Port) 

2. odwrócona telemetria / nie odwrócona 

3. opóźnienie dla telemetrii 

Power selection 

1. power switch  LOW-MID-HIGH dla przełącznika (c)  wbudowanego na panelu czołowym, 

ośmiostopniowa regulacja mocy wyjściowej nadajnika RC dla dowolnego wolnego kanału 

RC. Zmiana mocy sygnalizowana różnymi kolorami diody LED (a) na panelu czołowym 

oraz dźwiękami o różnej wysokości tonów. 

Tracker 

Zakładka do konfiguracji parametrów trackera. Warto wspomnieć, że do poprawnej pracy trackera 

w wersji 360० potrzebny jest tzw. moduł IMU taki jak MPU 9250 (akcelerometr, kompas). Moduł 

IMU podłączony powinien zostać do złącza eleresSmart I2C (SDA, SCL) oraz zamocowany do 

podstawy trackera tj. części obracającej się w płaszczyźnie poziomej. Dla wersji 180० można 

zastosować ten sam moduł IMU jednak oprogramowanie wykorzystuje w tym wypadku tylko 

kompas a więc można go zastąpić samym modułem kompasu HMC5883L lub QMC5883L. Kompas 

w wersji 180० mocujemy w nieruchomej części trackera strzałką X w kierunku przodu trackera. 

Bez względu na wersję trackera jaki zamierzamy zbudować w oparciu o nasze urządzenie należy 

podczas montażu w/w modułów unikać ich umiejscowienia w pobliżu elementów metalowych 

takich jak śruby, płaskowniki czy blachy. 

Servo configuration 

1. Azimuth gain - wartość odpowiadająca za szybkość obracania się serwa w płaszczyźnie

 poziomej, 

2. Azimuth center - wartość odpowiedzialna za “zerowe położenie serwa Azimuth [ms], 

3. Elevator horizontal point - wartość dla której tracker patrzy w poziomie [ms], 

4. Elevator vertical point - wartość dla której tracker patrzy pionowo do góry [ms]. 

IMU type 

Typ czujnika zamontowanego w naszym trackerze (brak, kompas, kompas+gyro). 

  

https://www.dropbox.com/s/qmxzof6tkk1t583/eLeReSTxmanual.pdf?dl=1
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Radio control 

1. Azimuth channel - sterowanie trackerem w płaszczyźnie  poziomej dowolnym kanałem RC, 

2. Elevator channel - sterowanie trackerem w płaszczyźnie pionowej dowolnym kanałem RC, 

3. Azimuth correction - dopasowanie kierunku trackera w płaszczyźnie poziomej dowolnym 

wolnym kanałem RC, 

4. Min GPS sats - minimalna ilość satelit dla której zostanie zapisana pozycja HOME. 

Konfiguracji trackera 360० dokonujemy w następujący sposób 

1. Na wstępie ustawiamy rodzaj IMU jaki wykorzystujemy w naszym trackerze, 

2. Ustawiamy wartość Azimuth gain na wartość zero i dokonujemy zapisania ustawień 

przyciskiem Save, 

3. Sterujemy wartością Azimuth center do momentu zatrzymania serwa - wyznaczamy w ten 

sposób mid-point serwa, 

4. Przechodzimy do ustawień Elevatora - na wstępie przesuwamy suwak Elevator Horizontal 

point do momentu aż antena będzie nam patrzyła poziomo na horyzont, wciskamy przycisk 

Save 

5. Następnie ustawiamy suwakiem Elevator vertical point tak aby antena patrzyła pionowo 

w górę, wciskamy przycisk Save, 

6. Po wykonaniu tych czynności możemy sobie przypisać sobie dowolne dwa kanały RC do 

sterowania trackerem. Funkcja ta jest dostępna  do momentu wpięcia zasilania w modelu 

i po prawidłowym sparowaniu modelu z urządzeniem. Funkcja ta jest przydatna do “ 

podglądania”  kolegów z lotniska, 

7. W następnym oknie wpisujemy minimalną liczbę satelitów do zapisania pozycji HOME, 

8. Mag correction - to linijka wskazująca nam korekcję magnetyczną w zależności od rejonu 

Polski w jakim latamy - dane dostępne w internecie, 

9. Zapisujemy dane poprzez naciśnięcie przycisku Save&Reboot, 

10. Ustawiamy wartość Azimuth gain na wartość bliską zeru (wartość całkowita niezerowa) 

np. 10 a następnie naciskamy przycisk Save, 

11. Obserwujemy zachowanie serwa. W zależności od jego szybkości dokonujemy korekty 

Azimuth gain wg. własnych upodobań a następnie ponownie zapisujemy ustawienia 

przyciskiem Save. Jeśli serwo azymutu nie potrafi się zatrzymać i kręci się cały czas lub 

szarpie należy zmienić znak dla wartości Azimuth gain na przeciwny i zapisać przyciskiem 

Save a następnie sprawdzić ponownie jego działanie. 

Po prawidłowym ustawieniu wszystkich parametrów urządzenia eleresSmartTx należy przed 

pierwszym lotem, najlepiej na lotnisku gdzie latamy, z dala od samochodów, skalibrować kompas. 

Kalibrację kompasu wykonujemy w następujący sposób 

1. Włączamy eleresSmartTx ( aparatura i model muszą być wyłączone), 
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2. Wciskamy przycisk na panelu tylnym przez co najmniej dwie sekundy, tracker wyda jeden 

dźwięk i zacznie się obracać/kalibrować, 

3. Po zakończonej kalibracji tracker zatrzyma się i odegra melodyjkę, 

4. Należy odłączyć zasilanie - tracker gotowy do normalnej pracy. 
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Status 

Zakładka w której jest pokazywany status urządzenia. 
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Upgrade 

Zakładka dzięki której możemy zaktualizować oprogramowanie urządzenia eleresSmarTx. 
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FUNKCJONALNOŚĆ “LEĆ TAM” 

Urządzenie eleresSmartTx pozwala wespół z płytką autopilota KFC32F3 umieszczoną w 

modelu na korzystanie z funkcjonalności lotów od punktu do punktu z utrzymaniem wysokości 

przelotowej oraz na płynną jej zmianę na wysokość docelową wskazaną przy definiowaniu punktu. 

Wybór punktu dokonujemy bezpośrednio z widoku mapy w aplikacji TrackMyRC2 poprzez 

tapnięcie na ekranie mapy i przytrzymanie. 

 

  

http://4drones.pl/?38,pl_kfc32f3_inav-promocja!
http://4drones.pl/?41,pl_trackmyrc-licencja
http://4drones.pl/?41,pl_trackmyrc-licencja
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UWAGI 

Producent urządzenia eleresSmarTx nie odpowiada za żadne szkody materialne oraz prawne 

wynikłe z używania urządzenia. 


