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Naza upgrade v1 0.1 exercise bike manual download

Sztuka polega na tym, aby kopter chodził jak po sznurku bez zbędnych manewrów, łagodnie ale pewnie reagował na podmuchy wiatru. Trzeba przelecieć kolejno wszystkie strony konfiguracyjne w konfiguratorze Assistant. Problem może powstać podczas konfiguracji PID-ów (zakładka Basic/Gain w Assistant). Przede wszystkim znika dryf koptera przy
starcie, dochodzą nowe możliwości. Po sygnalizacji kolejnych progów sprawdzam ilość pozostałej energii w pakiecie, wtedy wiem, czy mogę obniżyć próg (i wydłużyć czas lotu), czy też jestem na krawędzi. Naza umożliwia płynną zmianę PID-ów poprzez potencjometry w nadajniku. Jest to nakaz lądowania. Po upgrade warto zapoznać się z instrukcją M
v2, nastąpiło trochę zmian. Początkowe wartości można dobrać z „tabelki”, a podczas oblotów próbować optymalnie dopasować. Nie mam porównania na ile operacja upgrade poprawia zachowanie koptera, ale koledzy biegli w temacie twierdzą, że warto. Mac OS X 10.9 oder höher.2014-05-13Naza-M V2 Assistant Software v2.18*Download der
Firmware über die Assistant Software. 2. *Informationen zum Versionsverlauf findest du im DJI Wiki! Naza-M V2 – Versionshinweise2014-05-13BTU – Versionshinweise2014-03-26NAZA-M Assistant App （Stop distributing and updating)2014-08-22Naza-M V2 – Kurzanleitung v1.262014-05-13BTU – Bedienungsanleitung v1.042013-09-11Naza-M V2
Assistant Software v2.20 （Stop distributing and updating)*Download der Firmware über die Assistant Software. Jeśli PID dla danej osi jest zbyt duży, to kopter w tej osi jest nadmiernie nerwowy, może wpaść w nieprzyjemną oscylację. Aby Naza po upgrade była prawie w pełni M v2, należałoby zmienić na nowszy moduł zasilania PMU (w wersji v2),
który umożliwia podłączenie firmowego iOSD, modułów datalink i bluetooth. Die Software unterstützt nur Windows XP oder höher (32 Bit/64 Bit).2013-10-25@Naza-M v2 Firmware* v4.022013-10-25 DJI WIN-Treiber-InstallationsprogrammUnterstützt Windows XP oder höher (32 Bit/64 Bit).2013-01-18Phantom Standardkonfigurationsparameter201309-11Naza-M V2 Assistant Software v2.20 （Stop distributing and updating)*Download der Firmware über die Assistant Software. *Hinweis: 1. Powrót do Naza Lite jest bezproblemowo możliwy. Spadek napięcia pod obciążeniem jest trudny do uchwycenia. To są rzeczy bardzo podstawowe, bez znajomości których lepiej zmienić hobby. Takie sprawy,
jak ilość silników, gdzie który ma być podłączony, układ koptera, które śmigło w którą stronę ma się kręcić, to sprawy raczej tak oczywiste, że szkoda czasu na opisy. Nowszą wersję oprogramowania Nazy można pozyskać dopiero po ukazaniu się kolejnej wersji programu „uszlachetniającego”. Drugi poziom (Second Level Protection) powoduje
natychmiastowe automatyczne lądowanie koptera. Współczesny sprzęt rc umożliwia kontrolę zasilania poprzez czujniki napięcia i telemetrię. Optymalny dobór napięć progowych dla poszczególnych poziomów zabezpieczenia nie jest łatwy. Potem zwykłe aktualizacje firmware poprzez Assistanta do nowszych wersji są niemożliwe, pomimo, że Assistant
to może proponować. Centrum tego niecnego procederu jest tutaj: Taki upgrade polega na uruchomieniu specjalnego programu ( , który zawiera i zmusza Nazę do przyjęcia firmware „nie pasującego”. Die Software unterstützt nur Windows XP oder höher (32 Bit/64 Bit).2014-04-22@Naza-M Lite Firmware* v1.00 2013-05-28 DJI WIN-TreiberInstallationsprogrammUnterstützt Windows XP oder höher (32 Bit/64 Bit).2013-01-18Naza-M Lite Assistant Software v1.00 （Stop distributing and updating)*Download der Firmware über die Assistant Software. Nie robiłem tego, tylko czytałem. Ja jestem w trakcie doświadczalnego ustalania poziomu tych napięć. Najważniejsza, to wydłużenie czasu
„nagrzewania” do ok. Kopter nie potrafi wylądować z wykorzystaniem autorotacji czy lotem ślizgowym, po prostu spadnie na ziemię. Myślę, że optymalnie drugi poziom zabezpieczenia powinien pozostawić w pakiecie ok. Moje ustawienia na dziś wyglądają tak: Naza-M V2 – Versionshinweise2014-05-13BTU – Versionshinweise2014-03-26NAZA-M
Assistant App （Stop distributing and updating)2014-08-22Naza-M V2 – Kurzanleitung v1.262014-05-13BTU – Bedienungsanleitung v1.042013-09-11Naza-M V2 Assistant Software v2.20 （Stop distributing and updating)*Download der Firmware über die Assistant Software. W zasadzie wszystko jest tam opisane. *Informationen zum Versionsverlauf
findest du im DJI Wiki! Nie robiłem tego, tylko czytałem. Pierwszy poziom (First Level Protection) spowoduje w czasie lotu miganie LEDy na czerwono. Trzeba pamiętać, że pakiet z czasem będzie coraz słabszy i warto progi napięciowe kontrolować i z czasem trochę je podwyższyć. Instrukcja pl Naza Lite 20NAZA%20pl.rar c.d.n. Właściwa konfiguracja
kontrolera Naza, to bezpieczeństwo i komfort latania. Nie dotyczy to kopterów fabrycznych, gdzie producent zatroszczył się o takie sprawy. 1-2 minut, a przede wszystkim zmienia się sygnalizacja za pomocą LEDy. LINK. Internety posiadają dużą wiedzę w zakresie podstaw, nie będę powielał. *Informationen zum Versionsverlauf findest du im DJI Wiki!
Naza-M Lite – Versionshinweise2014-04-22Naza-M Lite – Bedienungsanleitung v2.002014-04-22Naza-M Lite Assistant Software v1.00 （Stop distributing and updating)*Download der Firmware über die Assistant Software. Instalacja sterownika DJI LINK. 20% pojemności, a minimum 10%. Moje ustawienia na dziś wyglądają tak: Ale Naza posiada
własne możliwość kontroli zasilania. Zur Darstellung der PDF-Dokumente benötigst du den Adobe Reader. Powinno się uwzględnić zwłaszcza stan techniczny pakietu i stosunek poboru prądu w zawisie do pojemności pakietu. Te parametry określają „czułość” zachowania koptera, dobiera się je w zależności od konfiguracji, rozmiaru, wagi, wielkości
śmigieł. Nach der Firmware-Aktualisierung musst du die Naza mithilfe der Naza Assistant Software neu konfigurieren. I bardzo ważna sprawa, aby kontrola stanu pakietu zasilającego działała, musi być zaznaczona opcja ON w sekcji Protection Switch. Instrukcja pl Naza M V2 (zrobiona przez forumowiczy ) 20nazaV2_pl%20_v1%2C04.pdf LINK.
Kolejna sprawa, to kalibracja i dopasowanie sprzętu rc do kontrolera. Z kolei PID zbyt mały spowoduje leniwe opóźnione reakcje. W Assistance możemy skonkonfigurować dwa poziomy niskiego napięcia pakietu (zakładka Adwanced/Voltage). Mac OS X 10.9 oder höher.2014-04-22 *Hinweis: 1. Die Software unterstützt nur Windows XP oder höher
(32 Bit/64 Bit).2013-09-11@Naza-M v2 Firmware* v4.002013-09-11 *Wichtig: Verwende die Eingabefunktion unter „Tools“ (Extras) in der Assistant Software zur Eingabe der „PHANTOM Default Configuration Parameters“ (PHANTOM-Standardkonfigurationsparameter). Du kannst über die bereitgestellte Naza Assistant Software eine Aktualisierung
auf die neueste Naza Firmware ausführen. Na początek warto się asekurować i ustawić progi nieco wyżej. To też raczej rzeczy oczywiste. Podstawa, to dopasowanie konfiguracji kontrolera do posiadanego sprzętu. U mnie PID-y są ustawione tak: Druga bardzo istotna rzecz, to kontrola pakietu zasilającego podczas lotu.
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