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Rozdział 1   :  Przeznaczenie i funkcje. 
 

Misio-OSD to dedykowane OSD do MultiCopterów.  
Współpracuje ono z systemami:  

• MikroKopter  

• Cyberdrone  

• MultiWii, KFC32 i inne oparte na MultiWii 

• Dji Naza (Lite, v1 i v2) – dla v2 wymagany jest dodatkowy interfejs CAN 

• Dji WooKong – wymagany jest dodatkowy interfejs CAN 

• Dji A2 – wymagany jest dodatkowy interfejs CAN 

• ArduPilot, PixHawk i inne komunikujące się protokołem MavLink. 
 
Wymiary płytki to 5x5cm czyli taki sam jak płytki do MK, rozstaw otworów ten sam, więc jest przystosowane do 
umieszczenia "na kanapce".  
OSD może współpracować MK wyposażonym w komplet klocków czyli FC, Navi, MKGPS - wtedy wszystkie dane 
są pobierane z modułu Navi, albo z MK mającym sam Flight Controler. Jeśli mamy sam FC to można dołączyć 
odbiornik GPS wprost do OSD.  
W wersji MultiWii również dane GPS mogą być pobierane albo z odbiornika GPS podłączonego bezpośrednio do 
OSD albo z GPS podłączonego do płytki MultiWii (zarówno serial GPS jak i i2c GPS).  
Przy współpracy z Nazą v1 dane GPS są pobierane z GPS Nazy, albo z własnego GPS'a jeśli nie mamy GPS'a do 
Nazy.  
Przy współpracy z WooKongiem lub Nazą v2 wszystkie dane są pobierane za pomocą specjalnego interfejsu z 
magistrali CAN. 
Wersja MavLink pobiera wszystkie dane poprzez protokół MavLink. 
 
Możliwości przy podłączeniu z MK bez modułu Navi:  

• Odczyt kąta pochylenia i wyświetlanie "sztucznego horyzontu"  

• Wysokość z czujnika baro (jeśli na FC jest zamontowany czujnik ciśnienia)  - Nie dotyczy Nazy 

• Pasek Wariometru (też tylko z czujnikiem ciśnienia) - Nie dotyczy Nazy 

• Kąt obrotu względem północy – nie dotyczy MK bez modułu MK-MAG lub Navi, oraz MultiWii bez czujnika 
MAG. 

• Napięcie baterii napędowej (dane pobierane z FC)  

• Napięcie baterii Video  

• Czas od załączenia zasilania  

• Czas lotu  

• RSSI z odbiornika RC – po podłączeniu wyjścia RSSI z odbiornika RC do dedykowanego wejścia w OSD. 

• Pobór prądu w A i zużycie baterii napędowej w mAh (wymagane oryginalne regulatory BL-CTRL, lub 
zewnętrzna czujka prądu)  

• Temperatura regulatorów (tylko w wersji MK i tylko przy oryginalnych regulatorach MK)  

• Logowanie parametrów lotu na kartę SD/MMC  

• Wyświetlanie trybu lotu (AltHold, Position Hold, Coming Home ect.) 

• Akustyczny wariometr  

• Ustawialne z menu akustyczne alarmy na napięcia, zużycie prądu, wysokość ect.  

• Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmów (mruganie danej wartości, dźwięk alarmu)  

• Sterowanie OSD za pomocą drążków aparatury – Nie dotyczy Nazy. 

• Wyświetlanie statystyk z lotu po rozbrojeniu silników.  
 
Jeśli do OSD podepniemy odbiornik GPS, albo podłączymy je do FC wyposażonego w Navi, to dodatkowo 
zyskujemy:  

• - Pozycje GPS  

• - Prędkość lotu 

• - Wysokość z GPS  

• - Kurs do bazy (strzałka kierunku do bazy)  

• - Odległość od bazy  

• - Ilość widocznych satelit  

• - Alarm na przekroczenie zadanej odległości.  

• - Zapis pozycji bazy w momencie uzbrojenia silników  

• - Liczenie i wyświetlanie w podsumowaniu przebytej drogi. 
 
OSD posiada na pokładzie filtry do zasilania nadajnika video i kamery umożliwiające zasilanie całego systemu 
video ze wspólnej baterii napędowej - wyjście dla kamery i nadajnika video ma obciążalność do 0.8A. 
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OSD może być zasilane zarówno z głównego pakietu napędowego – jeśli mamy pakiet 3S, lub z osobnego pakietu 
video który zasili OSD, kamerę i nadajnik video. Jeśli do zasilania napędu coptera stosujemy pakiet 4S to można 
zasilić OSD i całą resztę toru video ze złącza balansera tak aby OSD było zasilone tylko z pierwszych trzech cel 
pakietu (11.1V). Alternatywnie można zastosować dodatkowy stabilizator z 4S na 12V. 

Rozdział 2   :  Podłączenia, przyciski i diody LED 
 

 
 
- Debug Port W przypadku podłączenia do Mikrokoptera podłączamy go dołączoną 10 przewodową tasiemką do 
portu Debug w Flight Controlerze, lub w Navi. W przypadku CyberDrone, MultiWii lub MavLink’a podłączamy je 
dołączonym kabelkiem 5pin/3pin do portu COM w Cyberdrone lub kabelkiem 5pin/4pin do portu RS232 w MultiWii. 
Pięcio-pinową wtyczkę przy OSD wpinamy w górny rząd kołków złącza debug OSD, a od strony Cyberdrone bądź 
MultiWii do pinów służących normalnie do programowania FC z komputera.  
UWAGA! Płytka Marbalona KFC32 w wersji 1, w stosunku do standardu Arduino ma zamieniony + i - na 
złączu RS GUI do którego podłącza się OSD. Podłączając OSD do tego FC przy pomocy mojego kabelka 
należy przełożyć przewód w 4 pinowej wtyczce która wchodzi do KFC32 ze miejsca + (ten odsunięty od 
pozostałych dwóch) na sąsiednie miejsce, tam gdzie na płytce KFC32 jest - . Nieprzełożenie tego kabelka 
grozi uszkodzeniem OSD, KFC32 lub BEC'a zasilającego całość !  
Wersja 2 płytki KFC32 ma już normalną kolejność sygnałów i nie trzeba nic przekładać.  
Podłączenie do Nazy realizowane jest specjalnym zestawem przewodów, a podłączenie do WKM/Naza2 poprzez 
dodatkowy interfejs CAN. 
 
- VID_TX podłączamy do nadajnika video. Nadajnik musi być przystosowany do zasilania z 12V. Jeśli jest na 5V 
musimy zastosować dodatkowy zewnętrzny stabilizator z 12 na 5V.  Podłączamy odpowiednio 
GND,+12V,Video,Audio z tego złącza do nadajnika video. Nadajnik video jest zasilany poprzez to złącze. 
 
- Camera jest przeznaczone do podłączenia kamery i opcjonalnie mikrofonu. Kamera musi być przystosowana do 
zasilania napięciem 12V. Jeśli jest na 5V musimy zastosować dodatkowy zewnętrzny stabilizator z 12 na 5V.  
Podłączamy odpowiednio GND,+12V,Video,Audio z tego złącza do kamery. Kamera jest zasilana poprzez to 
złącze. Kamera przystosowana do zasilania z 5V może być zasilana z wyjścia 5V znajdującego się na niektórych 
typach nadajników video. W tym przypadku styk +12V złącza Camera pozostawiamy niepodłączony. 
 
- Pojedynczy pin RC_CTRL służy do opcjonalnego podłączenia wolnego kanału aparatury, który będzie służył jako 
włącznik/przełącznik trybu wyświetlania OSD podczas lotu. Podłączamy go prosto pod wyjście PULSE jednego 
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wolnego kanału w odbiorniku RC. W przypadku CyberDrone podłączamy ten pin prosto pod odbiornik RC albo pod 
styk "SIGNAL" z jednego z wyjść opisanych jako "ADDITIONAL SERVOS OUT" na płycie Cyberdrone. Można też 
podłączyć ten pin do kanału binarnego eLeReS'a, a w menu OSD ustawić "Mode Switch" na tryb binary. Wersja 
MK, MultiWii, Naza2 i WKM ma możliwość sterowania trybem wyświetlania bez konieczności podłączania tego pinu 
– poprzez któryś z kanałów AUX. 
 
- Złącze GPS służy do podłączenia odbiornika GPS. Zalecany dedykowany, dostępny oddzielnie odbiornik GPS na 
chipsecie MTK z podtrzymaniem pamięci. GPS pracuje z częstotliwością 4Hz. Złącze jest kompatybilne ze złączem 
odbiornika GPS stosowanym przez Remzibiego i można je używać wraz z moim OSD. Nie używane jeśli OSD 
współpracuje z nawigacją MK, z MultiWii posiadającym własnego GPS'a oraz przy współpracy z WKM, Nazą lub 
MavLink’iem. Alternatywnie w wersjach „gadających” OSD na tym złączu występują sygnały do sterowania 
rozgłośnią. Opis w rozdziale 17. 
 
- Złącze CURR_PROBE służy do podpięcia czujki poboru prądu z pakietu napędowego. Czujnik może mieć wyjście 
zarówno rosnące jak i malejące. Można zastosować czujnik oparty na układach ACS stosowany w OSD Zbig'a 
(wtyczka powinna być Kompatybilna), lub czujnik produkowany przez PitLab'a 
http://pitlab.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse  
Poniżej schemat podłączenia obu rodzajów czujek prądu:  
 

 
 

Aby czujnik prądu zaczął pokazywać trzeba w menu OSD opcję „Current Probe” przestawić na „Sensor”. 
 
- Złącze RSSI posiada dwa wejścia. Normalnie wykorzystujemy tylko IN_1. IN_2 pełni specjalną funkcję tylko przy 
podłączeniu do Nazy V1 i Lite. 
 
- Zasilanie. Zalecam zasilanie OSD z pakietu 3S. Jeśli latamy na 4S, to albo stosujemy oddzielny pakiet do 
zasilania OSD, VTX i Kamery, albo bierzemy zasilanie z 3 pinu na wtyczce balancera (po 3 celach), albo stosujemy 
zewnętrzny stabilizator na 12V. Pobór prądu przez OSD bez odbiornika GPS wynosi ok 110mA, a wraz 
odbiornikiem GPS - 160-170mA. Stosując stabilizator należy pamiętać że będzie on zasilał również kamerę i 
nadajnik video, więc musi mieć odpowiedni prąd wyjściowy, oraz przy stabilizatorze liniowym musi mieć 
zapewnione odpowiednie chłodzenie. 
Do zestawu OSD dodawane są odpowiednie wtyczki wraz z blaszkami do zrealizowania wszystkich wymaganych 
połączeń, oraz odpowiedni kabelek do podłączenia z FC (w zależności od wersji FC). Dokładny opis w Rozdziale 
13 i dalej. Poniżej przykładowy zestaw dla wersji MikroKopter. 
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Przyciski na OSD.  
Krótkie naciśnięcie przycisku SW1 umożliwia ręczne zapisanie pozycji bazy (zamiast automatycznego przy 
uruchomieniu silników).  
Krótkie naciśnięcie przycisku SW2 umożliwia wyłączenie wyświetlania statystyk z lotu po wylądowaniu. Statystyki 
są też kasowane automatycznie po upływie 30 sekund od wyłączenia silników.  
Długie naciśnięcie przycisku SW1 powoduje wejście do MENU ustawień OSD. Wewnątrz menu, naciskanie 
przycisku SW1 powoduje przejście do kolejnej opcji (długie przytrzymanie powoduje autopowtarzanie klawisza), a 
naciśnięcie SW2 powoduje wybranie danej opcji lub zmianę wybranego parametru. Tu też działa autopowtarzanie, 
więc dłuższe przytrzymanie SW2 powoduje cykliczną zmianę parametru.  
Poza Menu długie naciśnięcie przycisku SW2 powoduje zmianę trybu video z PAL na NTSC i odwrotnie. Jeśli na 
monitorze widać obraz z kamery, a nie widać OSD to należy nacisnąć i przytrzymać SW2. Powinien się pojawić 
stosowny komunikat o aktualnym trybie video.  
W oprogramowaniu w wersji od 0.62 dodano automatyczne wykrywanie i przełączenie na właściwy tryb 
video. Tuż po załączeniu zasilania OSD sprawdza parametry sygnału z kamery i jeśli tryb OSD jest inny niż 
kamery, OSD samo zmieni tryb na właściwy. Warunkiem jest podłączona kamera i jednoczesne załączenie 
zasilania OSD i kamery.  
Jeśli na ekranie widać tylko obraz z kamery, a nie ma wogóle napisów OSD to najprawdopodobniej mamy wybrany 
niewłaściwy tryb video w OSD. 
Możliwe jest też sterowanie funkcjami OSD za pomocą drążków aparatury, co opisano w Rozdziale 10. 
 
Znaczenie diod świecących na OSD.  
OSD zostało wyposażone w 3 diody świecące wskazujące jego stan.  
- Dioda zielona zaczyna mrugać po zainicjowaniu odbiornika GPS, i mruga tak dopóki GPS nie złapie FIX'a przy 
użyciu co najmniej 5 satelitów (to jest minimalna ilość pozwalająca na zapisanie pozycji bazy). Po zapisaniu pozycji 
bazy zaczyna świecić ciągle. 
 - Dioda żółta mruga podczas odbioru danych z FC, czyli podczas normalnej pracy powinna mrugać. W menu 
odbiór danych zostaje zablokowany więc dioda ta gaśnie. Dodatkowo żółta dioda miga w trakcie wczytywania 
ustawień defaultowych, ustawień z karty SD, wczytywania nowego zestawu generatora znaków, oraz świeci się w 
trakcie aktualizacji oprogramowania. 
- Dioda czerwona mruga w momencie wystąpienia jakiegoś alarmu. Zapalenie się czerwonej diody na stałe 
oznacza błąd, najczęściej błąd komunikacji z FC, błąd karty SD podczas logowania (karta pełna, brak styku e.c.t). 
W tym przypadku gaśnie również zielona dioda.  
 

Rozdział 3   :  Uruchomienie i opis ekranu. 
Po załączeniu zasilania na monitorze powinien pokazać się ekran startowy na którym widnieją informacje o wersji 
OSD, numerze wersji oprogramowania, status karty SD, aktualny tryb video (PAL lub NTSC), odczytana z FC 
wersja oprogramowania FC (nie dotyczy Nazy, dla WKM pokazuje się wersja interfejsu CAN) i ewentualne 
dodatkowe dane zależne od wersji OSD. 

 

 
 

Po zakończeniu odliczania czasu do uruchomienia pokazuje się główne okno OSD : 
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Każdy element wyświetlany na ekranie ma możliwość konfiguracji. Może być wyświetlany lub nie, może być pisany 
dużą lub małą czcionką, może być w negatywie (tak jak nazwa użytkownika na przykładzie), może być migający, 
lub posiadać na stałe włączone szare tło. Wszystkie elementy oprócz sztucznego horyzontu mogą być wyświetlane 
w dowolnym miejscu ekranu. Można zrobić trzy różne wersje wyglądu okna głównego OSD nazwane umownie 
„OFF, MIN i ALL”, po czym w trakcie lotu za pomocą przełączników na aparaturze wybierać który widok ma być 
aktualnie wyświetlany. Wszystkich tych ustawień dokonujemy przy pomocy programu MisioOsdCfg oraz karty SD.  
 
Tryby lotu:  
Dla MK : AH=AltHold , CF=CareFree, PH=PosHold, FS!=FailSafe 
Dla WKM,Naza2,A2: GP=GPS, AT=ATTI, MA=MANUAL., FS=FailSafe, i dodatkowo dla A2: CL=Course Lock, 
BM=BankedTurn Mode, IL=POI Lock, HL=Home Lock. 
Dla Multiwii: wyświetlają się w kolejności: SAFE, THRU, HOME, HOLD, FREE, BARO, MAG, HORI, STAB i 
ACRO. Każdy wcześniejszy z tej listy ma pierwszeństwo. 
 
W zależności od ustawień w Menu, prędkość może być wyrażona w km/h lub w MPH a wysokość i odległość w 
metrach lub stopach. RSSI to poziom sygnału z odbiornika RC i zobaczymy go tylko wtedy jeśli podłączymy wyjście 
RSSI odbiornika RC do wejścia RSSI w OSD. W wersji MWC lub APM możliwy jest odczyt poziomu sygnału RSSI 
przekazywanego z kontrolera FC. Z wbudowanego w DJI A2 odbiornika nie jest możliwy odczyt poziomu 
RSSI. Nazwę użytkownika można ustawić programem MisioOsdCfg. Pasek wariometru jest wyskalowany tak, że 
jedna strzałka odpowiada wznoszeniu lub opadaniu z prędkością 0.5m/s, więc w przykładzie mamy wznoszenie 
2m/s. Pozycja geograficzna może być wyświetlana albo jako stopnie i dziesiąte części stopnia – jak na przykładzie, 
albo jako stopnie, minuty, sekundy i dziesiąte części sekund. Wyboru dokonuje się w menu w opcji UNITS (A/B).  
W wersji MavLink ilość satelit pokazywana jest na zmianę z aktualnym HDOP GPS’a. 
W momencie uzbrajania silników OSD pokazuje informację o zapisaniu bazy (lub braku możliwości zapisu bazy) 
oraz nazwę tworzonego pliku LOG. 
Po rozbrojeniu coptera wyświetlane jest okno informacyjne ze statystykami lotu. 
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Okno to znika samoczynnie po upływie 30 sekund lub można je wyłączyć naciskając przycisk SW2, lub wychylając 
w prawo drążek aparatury. 
 

 

Rozdział 4   :  Menu OSD. 
 

Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku SW1 (lub odpowiadające mu pociągnięcie prawego drążka 
aparatury do siebie – patrz rozdział 10) spowoduje wejście w główne menu ustawień OSD. Sterowanie z drążków 
aparatury nie działa w wersji OSD dla Nazy v1 i Nazy Lite. 
 

 
 
Poszczególne elementy menu mogą się różnić od przedstawionego tu przykładu w zależności od wersji OSD czyli 
od tego do jakiego FC jest ono przeznaczone, oraz od aktualnej wersji oprogramowania w OSD. 
Po menu poruszamy się naciskając przycisk SW1 lub używając góra-dół w prawym drążku aparatury. Naciśnięcie 
przycisku SW2, lub przechylenie drążka w prawo powoduje zmianę wybranego ustawienia lub wejście do podmenu. 
 
Opis ustawień dla wszystkich wersji OSD. Uwaga ! nie wszystkie opisane opcje występują w każdej wersji 
OSD. 
- Default Layout – to ustawienie jednego z trzech dostępnych wyglądów po załączeniu zasilania, lub gdy nie 
używamy opcji przełączania wyglądu w locie. Dostępne opcje: OFF, MIN, ALL 
- Layout switch – sposób przełączania widoku. Dostępne opcje: OFF (bez przełączania), DIRECT (z przełącznika 
3-pozycyjnego) lub SEQU – sekwencyjny z przełącznika 2-pozycyjnego. Dla MultiWii dostępny jest jeszcze BIN-D i 
BIN-S co oznacza sterowanie pinu RC_IN sygnałem „0” i „1” a nie PWM’em (np z kanału binarnego eLeReS’a) oraz 
AUX1..AUX8 co oznacza sterowanie którymś z kanałów AUX1..AUX8 MultiWii. Dla Nazy i WKM też są dostępne 
opcje BIN-D i BIN-S. 
- Layout select – dla WKM/Naza2/DJI A2 wybór żródła sterowania przełączaniem widoku. Mogą być nim wejście 
RC_IN, kanały X1, X2, X3, lub CH8, lub dla A2 zamapowane kanały D4,IOC,HOME. 
- Sound switch – tylko wersje gadające – Wybór sposobu uruchamiania rozgłośni. Opcje jak dla layout switch. Dla 
wersji WKM/Naza2 to wybór sposobu zmiany dźwięku rozgłośni. 
- Sound select – tylko wersje gadające – wybór sposobu zmiany dźwięku użytkownika. Dostępne opcje to X1, X2, 
X3, lub CH8 dla WKM/Naza2, D4,IOC,HOME dla DJI A2, lub AUX1..AUX8 dla MultiWii. 
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- Sound trigger – tylko wersje gadające – wybór sposobu uruchamiania rozgłośni. Dostępne opcje to X1, X2, X3, 
lub CH8 dla WKM/Naza2, D4,IOC,HOME dla DJI A2, lub AUX1..AUX8 dla MultiWii. 
- Units – jednostki miar. Możliwość wyboru metry / stopy i przy okazji km/h / MPH. Litera A lub B po prawej to tryb 
wyświetlania pozycji geograficznej: stopnie i dziesiąte części stopnia, albo jako stopnie, minuty, sekundy i dziesiąte 
części sekund. 
- Artif. Horizon – możliwość włączania / wyłączania wyświetlania sztucznego horyzontu. 
- Voice vario – włączenie / wyłączenie dźwiękowego variometru, ewentualnie zmiana trybu jego pracy. 
- RSSI – włączenie / wyłączenie wejścia RSSI. Dla MikroKoptera przy wyborze opcji OFF wyświetlane jest RC-
quality pobierane z FC. To samo dotyczy MultiWii jeśli MultiWii przekazuje poziom RSSI. Dla wersji MavLink mamy 
do wyboru „OFF”, „Input 1” lub „MavLink” gdzie to ostatnie ustawienie pobiera wartość RSSI z FC. 
- MotBatt. Input – dla Nazy v1 możliwość włączenia / wyłączenia wejścia pomiaru napięcia baterii video. 
- Height source – wybór źródła danych dla wysokości. Albo czujnik BARO albo wysokość z GPS. 
- Course source – wybór źródła kursu dla strzałki do bazy. Może być nim MAGnetometr, wtedy strzałka zawsze 
pokazuje prawidłowy kurs do bazy, lub GPS, lecz wtedy strzałka pokazuje właściwy kierunek tylko podczas lotu do 
przodu. 
- Curr+Capa source (lub Current probe) – źródło danych o prądzie i zużytych mAh. Albo jest nim FC/NC albo 
zewnętrzny czujnik podłączony do OSD. Dla niektórych FC jest tylko wybór OFF / SENSOR. Aby działał czujnik 
prądu podłączony do wejścia CURR ta opcja musi być na ON (SENSOR). 
- User Sound nr. – tylko wersje gadające – wybór standardowego dźwięku rozgłośni (jak nie używamy 
przełączania z aparatury). 
- ALARMS SETUP – wejście w menu ustawiania alarmów. 
- SERVICE MENU – wejście w menu serwisowe. 
- MikroKopter MENU – przeglądanie menu z MikroKoptera. (tylko gadające wersje dla MK). 
- EXIT – wyjście z menu i powrót do normalnej pracy. 
 
Po wybraniu opcji ALARMS SETUP pokazuje się menu ustawiania alarmów: 
 

 
 
Można tutaj ustawić progi przy których następuje ostrzegawcze mruganie danego parametru na ekranie, oraz 
włączyć lub wyłączyć dźwiękowe bądź głosowe powiadamianie o stanie alarmowym. 
Vb – bateria video, Mb – bateria napędu, Ah – zużyte mAh, Ti – przekroczenie czasu lotu, Di – przekroczenie 
odległości od bazy, Al – przekroczenie wysokości, RC – spadek RSSI, - BL – przekroczenie temperatury 
regulatorów,  GPS – wyłączenie ostrzegania o utracie sygnału GPS. Dla niektórych typów FC opisy wyglądają 
inaczej: „Vid Mot mAh Tim Dis Alt Rssi”. 
 
Po wybraniu opcji SERVICE MENU pokazuje się menu ustawień serwisowych: 
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- Pierwsze trzy opcje opisane są w rozdziale 8 – Kalibracje.  
- Character map update to opcja zmiany generatora znaków – czyli czcionek OSD. Wymagany jest plik z nowym 
generatorem znaków wgrany na kartę SD. 
- OSD Firmware Update to wejście w aktualizację oprogramowania opisaną dokładnie w rozdziale 7. 
- Export settings to utworzenie na karcie SD pliku z aktualnymi ustawieniami OSD. Po co – opisano w rozdziale 5 
i 6. 
- Import settings to wczytanie ustawień OSD z pliku na karcie SD. 
- Load default settings to załadowanie fabrycznych ustawień ekranu i alarmów. 
- User Sound nr. – tylko wersje gadające – wybór standardowego dźwięku rozgłośni (jak nie używamy 
przełączania z aparatury). 
- Voice test. – tylko wersje gadające – test wszystkich komunikatów głosowych używanych przez OSD. Pozwala 
wykryć błędy lub braki plików dźwiękowych na karcie SD lub sprawdzić brzmienie własnych komunikatów. 
- Display Debug Val – tylko wersja MultiWii – pozwala na wyświetlanie danych debug z multiwii – opcja dla 
programistów. 
- Telemetry format – tylko wersja WKM/Naza2 – wybór formatu wysyłania danych telemetrii przez interfejs CAN. 
Dostępne opcje to eLeReS lub FrSky. W nowszych oprogramowaniach usunięto tą opcję bo interfejs CAN sam 
automatycznie wykrywa do czego został podłączony. 
- Level+Compass calibration – tylko wersja Naza v1/Light – kalibracja odczytów z Nazy. Opis w rozdziale 13. 
- Pullups on inputs – tylko wersja Naza v1/Light – włączenie lub wyłączenie podciągania wejść F1, F2 i M1. 
Użyteczne wtedy gdy występują problemy z współpracą gimbala wraz z OSD. Defaultowe ustawienie ALL – 
wszystkie trzy załączone.  
- UART Baudrate – wybór prędkości komunikacji protokołem MavLink – tylko dla wersji MavLink. 
- ROLL, PITCH, YAW RC Chan – tylko dla wersji MavLink – Mapowanie kanałów RC na potrzeby sterowania OSD 
drążkami aparatury. Dostępne ustawienia to CH1,CH2,CH3,CH4 oraz CH1R,CH2R,CH3R,CH4R (dla YAW nie ma 
wersji z R). Należy ustawić właściwe kanały, a jeśli by sterowanie z drążków działało w drugą stronę to na danym 
kanale należy wybrać wersję R. 

Rozdział 5   :  Karta SD 
OSD posiada slot na kartę SD/MMC.  
Obsługiwane są karty o pojemnościach od kilku MB do max 2GB. Karta MUSI być sformatowana w systemie plików 
FAT16. Jeśli nie jest, to podczas uruchamiania OSD przy statusie karty pojawi się informacja "NOT FAT16". Jeśli 
jest OK, to status też pokaże "OK".  
Jeżeli formatujemy kartę o małej pojemności (kilkadziesiąt MB) może się zdarzyć że windows sformatuje ją w 
systemie FAT12 a nie FAT16. Jest na to prosty sposób. Trzeba użyć polecenia format do sformatowania karty. 
Klikamy Start->Uruchom-> wpisujemy cmd ->OK. Po czym w oknie wpisujemy:  
format z: /X /A:1024  
Gdzie z zamieniamy na literę dysku na którym PC widzi kartę w czytniku. Dla większych kart możemy spróbować 
wartości 4096, 8192 lub 16384.  
 
Główną funkcją karty jest logowanie parametrów lotu do późniejszej analizy. W momencie uruchamiania silników 
tworzony jest kolejny plik logu "LOGxxx.CSV" (w przypadku wersji Cyberdrone tworzony jest plik LOGxx.DAT) który 
zawiera wszystkie parametry ściągnięte z FC - te co widać w programie MKtool w lewym dolnym rogu - plus dane z 
GPS (jeśli mamy moduł GPS) . Log jest zapisywany w postaci pliku CSV który przy współpracy z MikroKopterem 
można później otworzyć w MKtoolu (klawisz "Load .csv") i przeanalizować na wykresach. MKtool ignoruje 
dostawione dane z GPS'a, więc aby je obejrzeć trzeba podglądać plik CSV jako tekst, albo otworzyć jakimś 
arkuszem kalkulacyjnym (np wczytać do Excela). Pliki *.DAT są odczytywane przez player w programie 
CyberDrone Configurator.  
Pliki są tworzone w głównym katalogu karty i mają kolejną numerację - od 000 do 499, czyli na karcie mieszczą się 
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zapisy ze 500 lotów. Jeśli karta się zapełni, to w momencie uruchamiania silników otrzymamy stosowny komunikat, 
i nowy plik logu nie zostanie zapisany. Dotyczy to zarówno sytuacji przekroczenia 500 zapisów, jak i braku wolnego 
miejsca na karcie. W tym przypadku musimy wykasować jakieś pliki LOG. Mechanizm tworzenia kolejnego pliku 
jest prosty: sprawdza czy istnieje plik LOG000 na karcie, jeśli nie, to tworzy go i zapisuje. Jeśli istnieje to próbuje 
kolejno LOG001, LOG002 i tak do 499. Więc jeśli na karcie będzie plik już LOG002 i LOG004, to nie zostaną one 
nadpisane przez następne zapisy, tylko ominięte. Jeśli do osd podłączony jest GPS lub OSD podłączone jest do 
Navi MK i i są widoczne jakieś satelity, to każdy plik LOG ma datę i czas zgodną z czasem uruchomienia silników 
(czas w UTC, nie lokalny). W DJI A2 czas jest w Chińskiej strefie, czyli +7 godzin w stosunku do naszego. 
 
Napisałem dwa małe programiki które potrafią zrobić użytek z logów na karcie.  
1. Taki sobie playerek który czyta logi z karty SD w OSD (dla wersji MK, MultiWii i WKM) i pokazuje jak w danym 
locie machaliśmy drągami.  
http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK/StickPlay.zip 

 

 
 
 
2. Konwerter logów trasy lotu na format KML  
http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK/Log2KML_v12.zip 

Można wczytać plik logu CSV, wygenerować plik KML z zapisem ścieżki lotu i potem obejrzeć nasz lot w google 
earth.  
Działa tylko z MikroKopterem, MultiWii i WKM i Nazą. Z cyberdronem nie współpracuje ze względu na inny format 
logowanych danych.  
 
Karta SD będzie nam też potrzebna aby móc dostosować wygląd ekranu do własnych upodobań, oraz przy 
ewentualnej aktualizacji wyglądu czcionek (generatora znaków w układzie generatora napisów).  
Aby zmienić ustawienia ekranu należy w Service Menu wybrać opcję "Export settings" która zapisze nam na karcie 
plik SETTINGS.BIN. Następnie wychodzimy z service menu, a kartę wkładamy do czytnika w PC. Programem 
MisioOsdCfg otwieramy ów plik SETTINGS.BIN, dokonujemy wymaganych modyfikacji, zapisujemy spowrotem na 
kartę, przekładamy kartę nazad do OSD, wchodzimy w "Service Menu" i wybieramy opcje "Import settings". Po 
zaimportowaniu ustawień OSD się zrestartuje i powinny się pokazać nasze nowe ustawienia. 
W softach „gadających” karta SD służy również do przechowywania plików dźwiękowych. 
 

Rozdział 6   :  Program MisioOsdCfg 
 
Program ten służy do ustawiania położenia wyświetlanych elementów na ekranie, do zmiany ich wyglądu, oraz 
konfiguracji niektórych parametrów OSD niedostępnych z menu OSD. Po uruchomieniu pokazuje się okno 
startowe: 
 

 
 



 11 

Można tu zmienić język interfejsu i wczytać z karty SD wyeksportowany z OSD plik SETTINGS.BIN. 
Po wczytaniu pliku ustawień pokazują się aktualne ustawienia OSD i odblokowane zostają pozostałe przyciski: 
 

 
Na fioletowo pojawia się wersja oprogramowania OSD oraz typ FC z jakim współpracuje OSD. Od typu FC zależą 
niektóre opcje dostępne w oknie „Ustawienia” oraz dostępność niektórych elementów w widoku (np temperatura 
regulatorów jest dostępna tylko w wersji MK). 
Przycisk „Wczytaj” wczytuje do programu plik ustawień z karty SD. 
Przycisk „Zapisz” zapisuje zmienione ustawienie do pliku na kartę SD, który to później wczytujemy spowrotem do 
OSD. 
Przycisk „Impotruj” importuje ustawienia z pliku .SET do programu. 
Przycisk „Exportuj” zapisuje aktualne ustawienia w pliku .SET które mogą być zaimportowane do innej wersji 
oprogramowania OSD. Przejście przez plik .SET pozwala na przeniesienie ustawień pomiędzy różnymi wersjami 
OSD gdzie nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia pliku SETTINGS.BIN. 
Przycisk „Ustawienia” otwiera okno ustawień OSD – opis dalej. 
Ponieważ OSD ma nieco inną rozdzielczość w trybie PAL i w trybie NTSC, mamy tu możliwość wyboru trybu w 
jakim będzie pracowało OSD. Uwaga, po przełączeniu na NTSC dane znajdujące się poza dostępnym obszarem 
zostaną przesunięte do góry, i nie wrócą na poprzednie miejsce po ponownym przełączeniu na PAL. W razie 
przypadkowego przełączenia musimy ich pozycje albo poprawić ręcznie, albo ponownie wczytać plik 
SETTINGS.BIN. 
W ramce „Element” wybieramy aktualnie ustawiany element obrazu. Można to zrobić albo z rozwijanej w tej ramce 
listy, albo prościej – klikając na dany element na obrazie. Wybrany element jest zaznaczony na czerwono. 
W ramce „Tryb wyświetlania” ustawiamy którego z trzech dostępnych wyglądów ekranu będą dotyczyły ustawienia. 
Można się przełączać pomiędzy nimi aby sprawdzić jak będzie wyglądał ekran w każdym z trybów. Przełączać 
można w dowolnym momencie gdyż robione zmiany zostają automatycznie zapamiętywane po każdej zmianie, 
więc nie ma obawy o utratę efektów dotychczasowej pracy. 
W ramce „Parametry elementu” możemy ustawić jego położenie, widoczność, atrybuty wyświetlania, i czcionkę. 
Zamiast żmudnego klikania w strzałki przy Pozycji X bądź Y możemy dany element przesunąć klikając na niego i 
przeciągając myszą na docelową pozycję. Sztuczny horyzont oraz pasek wariometru mają tylko możliwość 
ustawienia atrybutu „Negatyw” (włączony negatyw nie jest widoczny w oknie podglądu – efekt widać dopiero na 
samym OSD). Element z wyłączoną opcją „Widoczny” pokazuje się na ekranie podglądu na szaro. Na OSD będzie 
oczywiście niewidoczny, ale tu uwaga, bo jeśli dany element ma możliwość ustawienia alarmu, i ów alarm nastąpi, 
to po mimo że normalnie nie jest on na OSD widoczny to po wystąpieniu alarmu pojawi się na ekranie jako 
migający. W związku z tym nie należy zostawiać elementów niewidocznych „gdzie popadnie” bo mogą się one 
pojawić, a jeśli w tym miejscu będzie wyświetlany inny element to nastąpi kolizja objawiająca się dziwnym 
mruganiem lub przeplataniem obu elementów. Aby temu zapobiec program wykrywa możliwe kolizje i zaznacza 
kolidujące obszary na żółto. 
Sztuczny horyzont nie ma możliwości zmiany położenia, zamiast tego występują pola „Czułość Nick” i „Czułość 
Roll” wyrażoną w procentach. Zmieniając te parametry zmieniamy siłę przesuwania/pochylania linii horyzontu przy 
danym przechyle maszyny. Jeśli na naszej kamerze przy pochyłach sztuczny horyzont nie będzie się zgadzał z 
widocznym prawdziwym horyzontem, to zmiana tych wartości pozwoli je dopasować. Czym większa ustawiona 
czułość tym mocniej pochyla się linia horyzontu przy takim samym pochyle maszyny. Poniżej pokazano opcje dla 
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horyzontu oraz przykładowe zmienione ustawienia ekranu wraz z wyłączonymi kilkoma elementami (te jasno 
szare). 
 

 
 
 Po kliknięciu w przycisk „Ustawienia” pokazuje się okno dodatkowych ustawień OSD : 
 

 
W ramce „ALARMY” możemy poustawiać progi alarmów i sygnalizację dźwiękiem dokładnie tak samo jak w menu 
„Alarms Setup” w OSD. W ramkach po prawej stronie mamy ustawienia dostępne w głównym Menu OSD. Ale jest 
dodatkowo opcja „Orientacja FC” (tylko dla MK i WKM) umożliwiająca ustawienie orientacji płytki FC. Po co – patrz 
rozdział 11. 
Można tu również wpisać „Nazwę Użytkownika” która może być wyświetlana na OSD. Dla niektórych wersji FC 
pojawia się dodatkowo ramka „Ustawienia GPS” w której to można zmienić komendy inicjujące odbiornik GPS 
podłączony do OSD. Może się to przydać jedynie w przypadku próby podłączenia innego niż standardowy 
odbiornika GPS wprost do OSD. 
W ramce „KALIBRACJE” pokazują się aktualne nastawy kalibracyjne OSD. Można tu dokonać korekty zapisanych 
nastaw kalibracyjnych po dokonaniu kalibracji w menu serwisowym, jeśliby jakaś kalibracja nie była dość 



 13 

precyzyjna. Jedynie pole „Kalib. Napięcia” nie ma swojego odpowiednika w menu OSD i nie ma możliwości zmiany 
kalibracji napięcia baterii video z poziomu OSD. Tak więc jeżeli OSD pokazuje błędnie napięcie baterii video to tu 
możemy to poprawić. Opis w rozdziale 8. 
Do póki nie klikniemy na „Zastosuj” możemy przywrócić oryginalne wartości klikając w przycisk „Przywróć”. Przed 
kliknięciem w przycisk „Wyjdź” należy kliknąć w „Zastosuj” aby zaakceptować zmiany. 
 
 

Rozdział 7   :  Aktualizacja oprogramowania 
 
Do zaktualizowania oprogramowania w OSD potrzebujemy interfejsu MKUSB, SerCon lub innego konwertera 
USB/RS232 TTL (preferowany konwerter na układzie FTDI), programu ładującego (FBOOT_loader.exe), oraz pliku 
HEX z nowym oprogramowaniem.  
Użytkownicy CyberDrone i MultiWii mogą do tego celu wykorzystać interfejs służący do programowania ich FC, 
kabelek łączący OSD z FC oraz 3 lub 4 pinową złączkę łączącą interfejs programujący z wtyczką powyższego 
kabelka.  
Uwaga ! Stosując interfejsy inne niż MKUSB TX interfejsu łączymy z TX OSD i RX interfejsu z RX OSD. Krótko 
mówiąc podczas wymiany softu TX i TX w OSD zamieniają się rolami, i nie należy krzyżować tych linii.  
Kolejna Uwaga ! Jeśli chcemy zachować swoje niepowtarzalne ustawienie ekranu w OSD należy przed 
rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zapisać na karcie SD swoje ustawienia ekranu (opcja "Export settings" 
w Service Menu) - dotyczy to aktualizacji do wersji w której zmieniła się pierwsza cyferka po kropce w numerze 
wersji.  
Aktualne wersje oprogramowania są dostępne na forum RC-FPV : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1628 
FBOOT_loader jest do pobrania z mojego archiwum pod adresem: 
http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK/FBOOT_loader.exe 
Do portu USB podłączamy interfejs USB, 10 pinową wtyczkę interfejsu podłączamy do złącza DEBUG PORT na 
OSD (do tego, do którego normalnie podłącza się FC czy Navi), lub w przypadku interfejsu od Cyberdrone 
stosujemy kabelek łączący OSD z Cyberdronem wraz ze złączką spinającą 3 pinowe wtyczki z interfejsu i kabelka. 
Teraz podłączamy jakiś monitor oraz baterie do OSD. Uruchamiamy FBOOT_loader.exe, wybieramy port COM, 
prędkość pozostawiamy na 57600, klikamy "Open Port", następnie klikamy na "Load File" i wczytujemy plik HEX z 
właściwym oprogramowaniem, w OSD wchodzimy do Service Menu, wybieramy "Software Update", i 
zatwierdzamy. Na ekranie pojawia się migający napis "BOOTLOADER", a na płycie OSD zaczynają na zmianę 
migać diody - czerwona i zielona. Teraz klikamy na "FLASH" no i rozpoczyna się aktualizacja. Pasek postępu leci 
najpierw czerwony (zapis), potem zielony (weryfikacja) i po poprawnej weryfikacji mamy już nowe oprogramowanie 
w OSD.  
Istnieje drugi sposób uruchomienia aktualizacji – tzw. tryb awaryjny - choć w sumie jest on równorzędny ze 
sposobem spod menu. Tak samo podłączamy interfejs, uruchamiamy FBOOT_loader, wczytujemy plik, po czym na 
OSD naciskamy oba klawisze naraz i trzymając je naciśnięte podłączamy baterię do OSD. Na ekranie nic się nie 
pojawi, ale diody na OSD zaczną tak samo migać na zmianę. Dalej postępujemy tak samo jak powyżej, czyli klik w " 
FLASH ", patrzymy na pasek postępu, jak skończy weryfikację OSD się powinno normalnie uruchomić z nowym 
oprogramowaniem.  
 
Jeśli po pierwszym uruchomieniu z nowym softem OSD załaduje defaultowe ustawienia, możemy się zająć 
przywróceniem naszego, niepowtarzalnego ustawienia ekranu. Zwykłe wczytanie "Settings.bin" w nowym sofcie nie 
zadziała, bo pojawi się komunikat "niekompatybilna wersja...". Trzeba to zrobić inaczej. Ściągamy i uruchamiamy 
program MisioOsdCfg, otwieramy nim zachowany ze starej wersji softu plik "Settings.bin". Teraz klikamy na 
przycisk "Eksportuj" i zapisujemy wyeksportowany plik gdziekolwiek (na karcie, albo na dysku PC). Teraz 
przekładamy kartę do OSD z wgranym już nowym oprogramowaniem, i ponownie Exportujemy z OSD plik 
"Settings.bin" na kartę SD. To daje nam plik w formacie zgodnym z nowym oprogramowaniem. Teraz karta 
spowrotem do PC, otwieramy nowo utworzony plik "Settings.bin"  konfiguratorem, po czym klikamy na przycisk 
"Importuj" i wskazujemy wyekspotrowany wcześniej plik z naszymi ustawieniami. W okienku co zaimportować 
zaznaczamy ustawienia ekranu, i parametry główne (to są alarmy, kalibracje ect), no i mamy spowrotem nasze 
ustawienia. Teraz możemy sprawdzić czy w nowym oprogramowaniu nie ma jakichś nowych danych wyświetlanych 
na ekranie które należy poustawiać po swojemu. Potem już tylko kliknięcie na "Zapisz", co zapisuje zaktualizowany 
plik "Settings.bin" na karcie, przełożenie karty do OSD no i wybranie z Service Menu opcji "Import Settings". Teraz 
OSD przyjmie nowe ustawienia, zrestartuje się i wszystkie nasze stare ustawienia będą przywrócone. 
 
Uwaga. Wykonane wcześniej kalibracje RSSI, Czujnika Baro, Prądu, czy Napięcia są zachowywane i przywracane 
automatycznie po aktualizacji firmware w OSD, i nie ma konieczności ich powtarzania po zmianie oprogramowania, 
ani nie jest konieczne przywracanie ich w podany powyżej sposób. Powyższy sposób wymagany jest tylko do 
odtworzenia własnego ustawienia ekranu bądź ustawienia alarmów. 
 
Sposób upgrade interfejsu CAN dla WKM/Naza2/A2 podany jest dalej przy opisie podłączenia OSD do 
WKM/Naza2. 
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Rozdział 8   :  Kalibracje 
 
OSD może wykorzystywać zainstalowany na pokładzie FC czujnik ciśnienia do wskazywania aktualnej wysokości 
na której leci nasza maszyna. Ale różne wersje FC mają różną czułość czujnika ciśnienia, i po to jest opcja kalibracji 
czujnika ciśnienia dla potrzeb OSD w service menu od osd. Czujnik ciśnienia jest zerowany w MK w momencie 
zerowania żyr, i o tym należy pamiętać, że żyra zerujemy przed samym startem.  
Posiadając podłączony do OSD odbiornik GPS (albo pełny komplet MK, czyli FC+NAVI+GPS), kalibrację czujnika 
ciśnienia dla potrzeb OSD robi się to jednorazowo w następujący sposób:  
 

1. Stawiamy Copter, podłączamy baterię i czekamy aż GPS złapie conajmniej 8-9 satelitów (najlepiej około 10 
minut). 

2. Mając MK zerujemy żyra, po czym startujemy.  
3. Lecimy w górę, czym wyżej tym lepiej, kalibracja będzie dokładniejsza. 30m powinno wystarczyć do w 

miarę dobrej kalibracji, ale więcej nie zaszkodzi.  
4. Staramy się co najmniej z 10 sekund przebywać na danej maksymalnej wysokości.  
5. Lądujemy i wyłączamy silniki. Od teraz do zakończenia kalibracji nie wolno ponownie uruchamiać silników.  
6. Wchodzimy w service menu w OSD i uruchamiamy funkcję kalibracji wysokości. Dane kalibracyjne zostaną 

zapisane w pamięci OSD, przy czym OSD pokaże nam na jakiej wysokości została wykonana kalibracja. 
Najnowsze oprogramowanie umożliwia wykonanie tej czynności przy pomocy drążków aparatury (opis w 
rozdziale 10).  

7. Kalibracja zakończona. Od tego czasu mamy czujnik baro skalibrowany według danych z GPS, i już będzie 
podawał prawidłową wysokość.  

 
W całej tej procedurze istotne jest aby GPS przed startem dobrze ustalił wysokość n.p.m. a to najczęściej trochę 
trwa.  
Normalnie używanie wysokości z baro zamiast z GPS ma tą przewagę, że GPS straaaasznie długo ustala 
wysokość, a baro działa szybko i precyzyjnie, pod warunkiem że wcześniej zostanie skalibrowane.  
 
Kontrolery MultiWii, WKM/Naza2 i APM / PixHawk posiadają cyfrowy czujnik oraz dobre procedury liczące 
wysokość, więc dodatkowa kalibracja w OSD jest zbędna.  
FC Naza v1 i Naza Lite nie potrafi przekazać do OSD danych z czujnika baro, więc w przypadku tego FC musimy 
polegać na wskazaniu wysokości z GPS. 
 
Aby skalibrować wskazania RSSI należy najpierw do OSD podłączyć sygnał RSSI z odbiornika RC. Napięcie 
sygnału RSSI z odbiornika powinno się mieścić w zakresie od 0 do 5V. Po uruchomieniu osd wchodzimy do Menu -
>Service Menu ->Analog RSSI calibration. Teraz zgodnie z opisem na ekranie wyłączamy nadajnik RC, czekamy 
aż wyświetlane wartości się ustabilizują i naciskamy dowolny przycisk na OSD. Teraz zgodnie z instrukcją 
załączamy nadajnik RC, czekamy aż wartości się ustabilizują i ponownie naciskamy dowolny przycisk na OSD. W 
tym momencie procedura kalibracji RSSI jest zakończona i można wyjść z menu.  
 
Aby skalibrować podłączoną do OSD czujkę prądu należy najpierw skompletować oprzyrządowanie. Potrzebny 
będzie pakiet 3 lub 4S (lub zasilacz o wydajności prądowej co najmniej 10A i napięciu od 10-14V), drugi pakiet 3S 
do tymczasowego zasilania OSD, amperomierz o zakresie pomiarowym conajmniej 10A oraz obciążenie które 
wymusi przepływ prądu o wartości 10A. Jako obciążenie można zastosować kilka równolegle połączonych żarówek 
samochodowych o łącznej mocy ok. 100W, lub ESC wraz z silnikiem i śmigłem który potrafi pobrać 10A. Można też 
wykorzystać do tego całego MK, ale wymaga to jakiegoś sensownego unieruchomienia MK żeby nam nie odleciał w 
czasie prób. Na czas kalibracji czujki najlepiej jest odłączyć OSD od FC i od zasilania z MK. Najpierw podłączamy 
czujkę prądu kabelkiem sygnałowym do OSD, i do pakietu napędowego. Wyjście czujki prądowej pozostawiamy 
nieobciążone. OSD zasilamy z oddzielnego, małego pakietu. Łączymy ze sobą minusy obu pakietów (ten główny 
oraz ten który zasila OSD).  Wchodzimy do MENU->SERVICE MENU->Current probe calibration. Rozpoczyna się 
kalibracje prądu zera. Czekamy na ustabilizowanie wyświetlanej wartości (w zależności od typu czujki może to być 
wartość w okolicy 0 albo 5000), po czym naciskamy dowolny przycisk na OSD. Teraz do wyjścia czujki prądowej 
podłączamy nasze obciążenie wraz z szeregowo włączonym amperomierzem. Jeśli jako obciążenie używamy ESC 
albo całego MK, to przy pomocy aparatury uruchamiamy silniki i drążkiem gazu staramy się ustawić prąd dokładnie 
na 10A. Jeśli nie uda się ustawić dokładnie 10A, ustawiamy ciut więcej, i czekamy na spadek prądu spowodowany 
spadkiem napięcia pakietu. W momencie jak amperomierz pokaże dokładnie 10A ponownie naciskamy przycisk na 
OSD. Kalibracja czujki zakończona, możemy wyjść z menu, i porównać wskazania OSD z amperomierzem. 
Powinny być identyczne.  
 
Kalibracja wskazań napięcia video jest możliwa tylko przy pomocy programu MisioOsdCfg i karty SD. 
Wprawdzie wszystkie egzemplarze są kalibrowane przed wysyłką, ale... nikt nie jest nieomylny. Żeby skalibrować 
wskazania napięcia baterii video podłączamy nasze OSD do pakietu zasilającego, porównujemy wskazania OSD z 



 15 

woltomierzem podpiętym do złącza pakietu video, no i jeśli zauważymy różnice, to postępujemy tak: wkładamy do 
OSD kartę SD i wybieramy z service menu opcje "Export settings". Następnie przekładamy kartę SD do czytnika w 
PC, uruchamiamy program MisioOsdCfg.exe, wybieramy "Wczytaj" i wczytujemy zapisany na karcie plik 
"SETTINGS.BIN". Następnie klikamy na przycisk "Ustawienia". Pokazuje się drugie okno w którym interesuje nas 
wartość "Kalib. Napięcia". Standardowo wynosi ona 167. Jeśli OSD pokazuje zbyt duże napięcie, należy tą wartość 
ZWIĘKSZYĆ, a jeśli zbyt małe, to ZMNIEJSZYĆ. Zmiana wartości o 2 powoduje zmianę wskazywanego napięcia o 
około 0.1V. Po wpisaniu właściwej wartości klikamy przycisk "Zastosuj", a następnie "Wyjdź". Okno ustawień 
zostanie zamknięte, i teraz w głównym oknie programu klikamy "Zapisz". Przekładamy kartę spowrotem do OSD, i z 
"Service Menu" wybieramy "Import settings". OSD zamruga żółtą diodą, zrestartuje się, i od tego momentu użyje 
nowych wartości kalibracyjnych, co powinno zaowocować prawidłowymi wskazaniami napięcia. 
 
 

Rozdział 9   :  Kanał audio w torze FPV 
 
OSD ma wyprowadzony sygnał audio który może być podłączony do wejścia Audio w nadajniku AV.  
Umożliwia to dźwiękową sygnalizację alarmów oraz akustyczny Wariometr, a nawet możliwe są słowne komunikaty.  
Wariometr ma dwa tryby pracy. W pierwszym wysokość dźwięku i jego szybkość powtarzania zależą tylko od 
chwilowej prędkości wznoszenia / opadania. Czym większa szybkość wznoszenia tym pikanie jest wyższe i 
szybsze, czym większa prędkość opadania, tym pikanie jest niższe i szybsze. W drugim trybie prędkość pikania 
zależy od szybkości wznoszenia/opadania (czym większa szybkość tym szybsze pikanie), ale sam ton dźwięku 
odzwierciedla aktualną wysokość coptera nad ziemią. Przy pewnej wprawie można w ten sposób mieć 
jednocześnie dwie informacje - wznoszenie/opadanie, i aktualną wysokość.  
Jeśli w menu "Alarms setup" załączymy alarm dźwiękowy dla jakiejś danej, to po przekroczeniu np ustalonej 
wysokości, albo po spadku napięcia baterii w słuchawkach zamiast vario odezwie się alarm którego dźwięk 
przypomina syrenę trwającą 2 sekundy po czym 4 sekundy przerwy (w której znów może być słyszalne vario), i 
znowu 2 sekundy alarmu, aż do ustania jego źródła. Źródeł może być kilka na raz, i wtedy pika tak długo do póki 
wszystkie nie znikną. Przyczynę alarmu można rozpoznać na ekranie OSD, bo wtedy dana wartość zaczyna 
mrugać na ekranie. Akustyczne alarmy działają nawet wtedy gdy wyłączymy wyświetlanie danej wartości na 
ekranie. Jeśli załączymy alarm audio dla jakiegoś elementu, i jest on ustawiony jako niewidoczny, to po wystąpieniu 
alarmu ten element pokaże się na ekranie. Robiąc własne ustawienie ekranu należy pamiętać aby nawet 
niewidoczne elementy nie powodowały kolizji z widocznymi, bo mogą zostać pokazane. Pomaga w tym nowy 
konfigurator który pokazuje na szaro niewidoczne elementy oraz na żółto kolizje z nimi. W menu "Alarms setup" 
ustawiamy wartości progowe dla poszczególnych alarmów, oraz wybieramy które z nich mogą uruchomić alarm 
akustyczny. 
W rozdziałe 17 opisana jest nowość – czyli „Gadająca wersja Misio-OSD” które potrafi do nas mówić ludzkim 
głosem ! 
 
 
 
 

Rozdział 10 :  Sterowanie OSD z poziomu aparatury 
(nie dotyczy wersji dla Nazy v1 i Nazy Lite) 

 
OSD posiada możliwość sterowania przy pomocy drążków z aparatury. Jeśli copter jest rozbrojony, i silniki 
wyłączone, to prawy drążek aparatury (przy MODE 2) 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. Mając OSD w wersji MavLink dodatkowo w menu 
serwisowym OSD mamy możliwość mapowania kanałów RC służących do sterowania OSD. Kanał ROLL 
odpowiada za zatwierdzanie opcji i należy wybrać opcję rewersu tak aby zatwierdzanie było we właściwą stronę. 
Kanał PITCH to poruszanie gora-dól. Kanał YAW blokuje wejście w menu przy odchyleniu drążka w dowolną stronę 
(przy uzbrajaniu systemu ect.), więc tu rewers jest nie istotny. Rewers wybiera się ustawiając CH z literką R na 
końcu. 
UWAGA: Mając MultiWii musimy drążek gazu ustawić w połowie (na środku). Inaczej sterowanie OSD prawym 
drążkiem nie działa. Wewnątrz menu można poruszać się zarówno w górę i w dół menu – wychylając drążek w górę 
lub w dół. 
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Rozdział 11 :  Ustawienie orientacji FC 
(dotyczy tylko wersji dla MikroKoptera, Wookonga i DJI A2) 

 
FC Mikrokoptera, WKM i A2 posiada możliwość programowej zmiany orientacji, czyli tzw. przodu. Np. jeśli mamy 
ramę przystosowaną tylko do zamontowania FC w orientacji + , to w ustawieniu mixera możemy zmienić "przód" na 
wersję X bez kombinowania i obracania FC na ramie. Robimy to przestawiając kreskę orientacji w inne położenie. 
W ten sposób można nawet zrobić tak że dotychczasowy tył MK stanie się jego przodem. Ma to jednak swoje 
konsekwencje, bo czujniki podają dalej sygnały jak dla orientacji +, więc sztuczny horyzont zachowuje się tak jak 
wymusza to oryginalna pozycja FC na ramie. W przypadku przestawienia z + na X to podczas lotu do przodu 
horyzont będzie pokazywał lot do przodu i jednocześnie pochył. Aby rozwiązać ten problem, w oprogramowaniu w 
wersji od 0.64 wprowadzono możliwość ustawienia orientacji FC zgodnie z tym co zaprogramowano w MKtool'u. 
MKtool pozwala na ustawienie orientacji przodu co 15°, w OSD można ustawić orientację co 45°. Moim zdaniem 
jest to wystarczające.  
Jak to zrobić ? Ano konfiguratorem. Zapisujemy ustawienia na kartę SD, otwieramy plik konfiguratorem, klikamy na 
ustawienia, i po prawej stronie na dole mamy ustawienie orientacji FC. Zobaczymy je tylko wtedy jeśli do 
konfiguratora wczytamy ustawienia z OSD w wersji od 0.64 i na dodatek dla MK lub Wookonga. Orientację można 
ustawić w zakresie od 0 do 7 przy czym 0 odpowiada pionowej kresce w MKtoolu, a każda kolejna cyfra to obrót o 
45 stopni (czyli 3 kliknięcia w MKToolu) w prawo. Więc przełączenie z + na X to wartość 1, a obrócenie przodem do 
tyłu to 4. 
W przypadku Wookonga i A2 można ustawić orientację odpowiadającą czterem możliwościom zamontowania IMU 
w Wookongu i A2. Wpisujemy w oknie 0,1,2 lub 3 w zależności jaki sposób zamontowania IMU mamy wybrany. 
Standardowy sposób to 0. 
 
 
 

Rozdział 12 :  Zworki w OSD v2.0 
 
Wersja 2.0 OSD ma dodatkowe wsparcie dla FC firmy DJI. W tym celu od spodniej strony OSD przewidziano dwie 
zworki JP1 i JP2 które muszą być zalutowane lub nie w zależności od FC z jakim współpracuje OSD.  
 

 
 
I tak dla poszczególnych FC zworki muszą być:  
- MikroKopter - JP1 i JP2 otwarte (koniecznie !)  
- MultiWii, Cyberdrone, MavLink (APM/PixHawk) - Nieistotne, mogą być zalutowane lub nie  
- Naza v1, Naza Lite (podłączone zestawem kabli Naza V1 a nie przez PMU v2) - JP1 otwarta, JP2 zalutowana  
- WKM, Naza v2, DJI A2 i Inne Nazy z dodanym PMU v2 i interfejsem CAN - JP1 zalutowana, JP2 otwarta 
 

 

Rozdział 13 :  Podłączenie OSD do MikroKoptera lub MultiWii 
 
Podłączenie OSD do MikroKoptera jest proste. W zestawie do OSD dostajemy 10 stykową tasiemkę z 
odpowiednimi złączami, której jedną stronę wkładamy do złącza Data Port w OSD, a drugą do złącza Debug w 
płycie nawigacji od MikroKoptera, umieszczając OSD nad lub pod płytkami MK. Jeśli MikroKopter nie jest 
wyposażony w moduł nawigacji, to złącze taśmy wkładamy do złącza Debug w FC MikroKoptera. Złącze Debug w 
MK normalnie służy do konfiguracji MK z poziomu PC poprzez interfejs MK-USB. Chcąc konfigurować MK musimy 
chwilowo odłączyć OSD i podłączyć interfejs MK-USB. 
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Podłączenie do kontrolerów opartych na MultiWii zależy od płytki którą posiadamy. Istnieje wiele różnych rodzajów 
kontrolerów opartych na MultiWii i do każdego z nich podłącza się ciut inaczej. Generalna zasada jest taka że OSD 
podłączamy do wolnego portu UART na multiwii. Łączymy trzema przewodami : GND-GND , TX-RX i RX-TX. Tak 
więc linie TX i RX muszą być skrzyżowane. 
 
Na złączu do FC przewód Czarny to GND, Czerwony to RX z MultiWii a Biały to TX z MultiWii.  
5 pinowe złącze od strony OSD podpinamy do górnego rzędu pinów złącza Data Port na OSD, stykiem  
nr 1 (tam gdzie jest czerwony przewód) w stronę przycisków na OSD. 
 
Kontrolery oparte na „małym” procesorze AtMega328p posiadają tylko jeden port służący do konfiguracji poprzez 
PC, i to do niego podłączamy OSD. 
Kontrolery oparte o AtMega2560 (zwane Mega) posiadają 4 porty UART. OSD można podłączyć do portu 0 (choć 
często port 0 jest podłączony do wbudowanego w płytkę interfejsu USB, i w tym przypadku nie zalecam 
podłączania OSD do portu 0), do portu UART 2 lub UART 3. Port UART 1 płytek Mega dedykowany jest do 
podłączenia GPS’u. Najczęściej będzie trzeba sobie zrobić odpowiednią przejściówkę do podłączenia OSD, lub 
zmienić wtyczkę kabelka od strony FC. 
 
Na kontrolerach KFC32 Marbalona dostarczony kabelek pasuje wprost do złącza UART 5 w KFC32 v2.i tam 
najlepiej podłączyć OSD. W starszej wersji KFC32 OSD podłączamy do UART1 albo portu UART2 dostępnego na 
pinach RC3 i RC4 w trybie PPM.  
 
 

Rozdział 14 :  Podłączenie OSD po MavLink do APM lub PixHawk 
 
Podłączając OSD do kontrolerów pracujących protokołem MavLink łączymy OSD z kontrolerem za pomocą 3-
żyłowego kabelka do portu oznaczonego „Telemetry” w kontrolerze. Standardowo TX-RX, RX-TX, GND-GND. 
Poniżej pokazano rozkład wyprowadzeń portu telemetrii dla APM2.0, APM2.5 i PixHawk’a. 

      

 
 
Dla PixHawka OSD można podłączyć zarówno do portu TELEM1 jak i TELEM2. Dla APM też ponoć można użyć 
innego portu UART, ale nie było to testowane. 
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Rozdział 15 :  Podłączenie OSD do kontrolera Naza v1 / Lite. 
 
Posiadaczom Nazy v1 zalecam dokupienie PMU v2, i skorzystanie z interfejsu CAN. W tej konfiguracji OSD pracuje 
o wiele lepiej, i ma dużo większe możliwości. Do Nazy Lite też da się podłączyć PMU v2, ale wymaga to 
„zchackowania” nazy Lite do Nazy v2. Sposoby na to można znaleźć w Internecie. 

Jeśli mamy PMU v2 i podłączamy OSD przez interfejs CAN, to wtedy stosujemy opis z Rozdziału 16 ! 
 
Aby podłączyć OSD do Nazy v1 lub Lite wymagany jest zestaw kabelków pokazany na zdjęciu poniżej. Zestaw ten 
zamawiamy oddzielnie.  

 

 
 

Wtyczkę EXP Port wkładamy do EXP w Nazie, a GPS'a podłączamy do gniazda na kabelku opisanego jako GPS. 
Tędy są pobierane dane z GPS i magnetometru.  
Wtyczkę oznaczoną M1 wkładamy do wyjścia M1 (na motor1) w Nazie, a do gniazda Motor1 wkładamy kabelek z 
regulatora od pierwszego silnika. Tędy OSD dostaje info o uruchomieniu silników.  
Wtyczkę opisaną X3 wkładamy do złącza X3 w Nazie, a do gniazda PMU podłączamy kabelek z PMU który 
oryginalnie podłączało się do X3. Tędy OSD pobiera napięcie baterii napędowej które wprowadzane jest do płytki 
OSD pinem obok wejścia RSSI. Na zdjęciu strzałka z napisem RSSI pokazuje miejsce (środkowy pin wtyczki) gdzie 
możemy wpiąć sygnał RSSI z odbiornika RC.  
Wtyczki F1 i F2 wtykamy na piny sygnałowe wyjść F1 i F2 w Nazie. Jeśli chcemy używać gimbala z nazą, to 
musimy zaopatrzyć się w dwa Y kable, ich wtyczki wkładamy do F1 i F2 w nazie, do jednego z gniazd Y-kabli 
podłączamy serva od gimbala, a do drugich wtyczki F1, F2 z OSD (do pinu sygnałowego). Tędy OSD pobiera 
informację o przechyłach dla horyzontu oraz korekcji magnetometru.  
Całą resztę (kamerę, nadajnik, zasilanie, sterowanie z RC, czujkę prądu) podłączamy tak samo jak dla przy innych 
FC. Złącze GPS na płytce OSD pozostawiamy niepodłączone. Wtyczka okablowania z sygnałami z Nazy powinna 
być włożona do OSD tak aby pojedynczy żółty kabelek był od dolnej strony OSD, a pozostałe 4 od góry.  
Teraz jak już mamy wszystko podłączone i zamocowane należy wykonać kalibrację odczytów OSD.  
Na początek podłączamy Nazę do PC i włączamy w Nazie opcję GIMBAL.  
Zalecane ustawienia w opcjach gimbala:  
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Zapisujemy ustawienia wyłączamy zasilanie, i przechodzimy do konfiguracji OSD.  
Ponownie załączamy zasilanie, oglądamy obraz z OSD. Czekamy na zniknięcie ekranu startowego na którym 
notabene powinno wykryć "Naza GPS".  
Wchodzimy w menu OSD. Włączamy opcje "Artif. Horizon" oraz "MotBatt. Input" a opcje "Course source" 
ustawiamy na "MAG". Wychodzimy z menu.  
Sam etap kalibracji powinniśmy wykonać na zewnątrz, zdala od metalowych przedmiotów zakłócających pracę 
kompasu.  
Z menu OSD wybieramy "SERVICE MENU" a w nim "Level+Compass calibration" i wykonujemy po kolei 5 kroków 
o które prosi OSD i które po kolei zatwierdza się dowolnym przyciskiem na OSD.  
Krok 1 - stawiamy kopter dokładnie poziomo - zapamiętanie poziomu dla horyzontu (zatwierdzamy przyciskiem na 
OSD)  
Krok 2 - kopter przechylony o ok. 45 stopni w osi ROLL, w prawo  
Krok 3 - kopter przechylony o ok. 45 stopni w osi PITCH, nosem w góre  
Krok 4 - trzymając copter w miarę poziomo obracamy go w osi YAW ze 3 razy o 360 stopni (w dowolnym kierunku). 
Na OSD widać minima i maxima, czerwona dioda mruga i beepie w kanale audio, jak rejestruje wartości (podobnie 
jak kalibracja kompasu w MK).  
Krok 5 - obracamy coptera w pionie (trzymając poziomo za dowolne dwa przeciwległe ramiona) w osi północ-
południe. Można powywijać całością w dowolnych kierunkach jak chirliderka pomponem. Po raz ostatni 
zatwierdzamy przyciskiem i kalibracja jest zakończona, zapamiętana i raczej nie trzeba będzie jej już więcej 
powtarzać.  
Teraz możemy sprawdzić czy wszystko działa poprawnie, a powinno. 
 

Rozdział 16 :  
Podłączenie OSD do kontrolera DJI WooKong, Naza v2 (v1 z PMU v2) i DJI A2 

 
Współpraca z DJI A2 jest możliwa od wersji oprogramowania OSD 2.08 , i interfejsu CAN 2.28. 
Do podłączenia OSD do WooKonga, Nazy v2 lub DJI A2 wymagany jest specjalny interfejs CAN który należy 
zamówić oddzielnie.  
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Przy współpracy z Wookongiem, Naza v2 i DJI A2 dostępne są praktycznie wszystkie możliwe opcje OSD wraz z 
obsługą OSD przy pomocy drążków aparatury.  
Podłączenie OSD z WKM jest proste. Wtyczkę interfejsu z 10 żyłową taśmą wtykamy do OSD tak aby pin nr 1 
złącza był skierowany w stronę przycisków na OSD, a wtyczkę CAN podłączamy do wolnego portu CAN w 
WooKongu (na GPS lub na PMU), do PMU v2 dla Nazy lub do portu CAN1 na A2 (np. złącze na przewodzie do 
odbiornika GPS). Całą resztę (kamere, nadajnik, zasilanie, czujkę prądu) podłączamy tak samo jak dla przy innych 
FC. Złącze GPS na płytce OSD pozostawiamy nie podłączone. Podczas pracy czerwona dioda na interfejsie 
powinna sygnalizować normalną pracę podwójnymi błyskami. Brak błysków diody oznacza brak komunikacji z 
WKM, a równomierne miganie (nie podwójne) oznacza że komunikacja z WKM jest, ale nie ma fix’a GPS.  
Używając odbiornika RC z wyjściem PPM lub S-BUS nie potrzebujemy osobnego podłączenia sterowania OSD 
poprzez kanał aparatury, ponieważ OSD potrafi pobrać ósmy, nie używany, kanał RC poprzez magistralę CAN z 
WKM i w ten sposób można sterować OSD. Do kanału 8 przypisujemy przełącznik 2 lub 3 pozycyjny a w menu 
OSD wybieramy sterowanie "Direct" dla 3-pozycyjnego przełącznika, lub "Sequ" dla 2-pozycyjnego. Przy 
tradycyjnym odbiorniku oczywiście możemy podłączyć wyjście wolnego kanału RC do pinu RC-Ctrl aby móc 
zmieniać wygląd ekranu OSD podczas lotu. Dla DJI A2 jest możliwe sterowanie wyglądem po zamapowaniu 
jakiegoś kanału aparatury jako kanał D4, IOC lub HOME w A2. Potem w OSD wybieramy który chcemy użyć. 
Po podłączeniu wszystkiego razem OSD jest praktycznie gotowe do pracy. 
 

Jak zaktualizować oprogramowanie interfejsu CAN  
Po pierwsze, używamy tego samego interfejsu (np FTDI) jak do aktualizacji softu w OSD.  
Po drugie musimy sobie zrobić przejściówkę zgodnie z poniższym obrazkiem:  
 

 
 

Ważne jest aby zasilanie +5V było podane jednocześnie na oba zwarte styki jak na obrazku, czyli najpierw wtykamy 
wtyczkę do interfejsu, potem wtykamy kabel USB do PC.  
 
Do wymiany używamy tego programu: http://baliniak.2box.pl/q...loader_demo.zip  
 
No i teraz postępujemy według krótkiej obrazkowej instrukcji:  
1. Wybieramy port COM na którym jest nasz interfejs, resztę parametrów ustawiamy tak jak na obrazku.  
 
 

 
 
Trzy razy klikamy "NEXT" przechodząc przez kolejne ekrany: 
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Na pierwszych dwóch ekranach w zależności od użytego procesora mogą się wyświetlać inne rzeczy i tak ma 
zostać, nic tam nie zmieniamy. Na ostatnim klikamy na przycisk "..." pod "Download from file" i wybieramy plik 
HEX z oprogramowaniem dla interfejsu. Resztę opcji ustawiamy jak na obrazku. Klikamy Next.  
Pójdzie zapis, weryfikacja a na końcu dostajemy coś takiego (oczywiście File Size, Status i czas może być inny, 
ważne żeby pasek był zielony): 
  

  
 
No i to by było na tyle.  
Jeśli po pierwszym kliknięciu "Next" zamiast zielonego semafora dostaniemy jakiś komunikat o błędzie to 
odłączamy interfejs USB od PC, podłączamy spowrotem i próbujemy jeszcze raz. 
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Rozdział 17 :  Gadające Misio-OSD. 
(nie dotyczy wersji dla Nazy v1 oraz Lite !) 

 
Co potrzeba aby to mieć ?  
Ano, potrzebne jest Misio-OSD, karta SD, podłączone wyjście audio z OSD do wejścia audio w nadajniku video, 
oraz głośnik lub słuchawki w bazie.  
 
Co zrobić aby moje OSD przemówiło:  
1. Podłączyć tor audio.  
2. Ściągnąć nowe oprogramowanie dla OSD. 
3. Uaktualnić oprogramowanie w OSD.  
4. Wgrać na kartę SD pliki dźwięków, i włożyć kartę do OSD  
5. Załączyć, ewentualnie skonfigurować i... JEST !  
Zamawiając od razu wersję „gadającą” OSD wymagane jest wykonanie tylko punktu 1 i 4. Reszta jest już 
zrobiona. Od początku 2015 roku wszystkie OSD (z wyjątkiem wersji Naza v1) mają fabrycznie wgraną 
„gadającą” wersję oprogramowania. 
 
Jeśli komuś nie podobają się dostarczone dźwięki, to można zrobić swoje. Format plików: RAW audio, 11.025Khz, 
mono, 8-bit unsigned. Raw audio różni się od WAV tym że nie ma 44 bajtowego nagłówka. Zastosowanie zwykłych 
mono WAV'ów ze zmienionym rozszerzeniem na .raw może skutkować krótkim trzaskiem na początku dźwięku, ale 
nie powinno być problemu ze zrobieniem właściwego formatu przy użyciu jakiegoś edytora WAV.  
 
Teraz przedstawię opis nowości w sofcie 2.00 który to obsługuje komunikaty głosowe.  
1. Komunikaty głosowe - no wiadomo. 
2. Dodano wyświetlanie Nazwy Użytkownika 
3. Dodano poruszanie się po menu w gore i w dół przy pomocy sticków  
4. Możliwość podłączenia wzmacniacza audio i odtwarzania 10 dźwięków użytkownika przez głośnik zainstalowany 
w copterze (słynna "Misiowa rozgłośnia" ze zlotu). Szczegóły dalej.  
5. Opcje zależne od wersji:  
 
Wersja MK:  
-Nie potrzebujemy już więcej kabelka z sygnałem RC-CTRL. Zmiana layoutu dokonuje się za pomocą POTI3 od 
MK. Wystarczy przypisać jakiś kanał RC do POTI3 w MK i już możemy tym kanałem zmieniać layout OSD.  
-Załączanie i wyłączanie dźwięku użytkownika (rozgłośni) poprzez POTI4 z MK.  
-Wybór dźwięku użytkownika poprzez POTI2 (albo płynnie potencjometrem, albo sekwencyjnie przełącznikiem).  
Jeśli wcześniej POTI 2,3 i 4 były użyte do obsługi innych funkcji MK, to należy je przenieść na inne POTI (jest 
dostępnych 8 więc nie ma problemu).  
Wersja "samo FC" nie posiada dźwiękowego wariometru. Sorry, nie da się.  
 
Wersja WKM / Naza V2 / DJI A2:  
Zmiana layoutu, załączenie oraz wybór dźwięku użytkownika może być robione poprzez kanał X1,X2,X3,CH8 ( lub 
D4,IOC,HOME dla DJI A2) lub przy pomocy pinu RC-CTRL. Wszystko konfigurowane z Menu OSD.  
Wybór dźwięku użytkownika albo bezpośredni potencjometrem, albo sekwencyjny przełącznikiem.  
 
Wersja MWC:  
Zmiana layoutu, załączenie oraz wybór dźwięku użytkownika może być robione poprzez AUX1...AUX8 lub przy 
pomocy pinu RC-CTRL. Wszystko konfigurowane z Menu OSD.  
Wybór dźwięku użytkownika albo bezpośredni potencjometrem, albo sekwencyjny przełącznikiem.  
Soft nie współpracuje z GPS'em podłączonym do OSD. GPS musi być podpięty do MWC (albo serial albo i2c GPS).  
 
Wersja MavLink:  
Zmiana layoutu, załączenie oraz wybór dźwięku użytkownika może być robione poprzez CH6...CH8 lub przy 
pomocy pinu RC-CTRL. Wszystko konfigurowane z Menu OSD.  
Wybór dźwięku użytkownika albo bezpośredni potencjometrem, albo sekwencyjny przełącznikiem.  
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Dźwięki użytkownika, czyli "rozgłośnia"  
Chcesz pokrzyczeć na przechodniów ? Nie ma sprawy. Potrzebujesz wzmacniacza audio o mocy kilku watów i 
głośnika zamontowanego na copterze. Dobrze by było aby ów wzmacniacz posiadał wejście MUTE, aby przez 
głośnik leciały tylko dźwięki rozgłośni, a reszta była słyszalna tylko w bazie w słuchawkach.  
Ja zrobiłem swój wzmacniacz na układzie TDA7240A, bo ma prostą aplikację i ogromną moc. Prosto według 
aplikacji, dodając tylko potencjometr 47k na wejściu do regulacji głośności. Nóżka nr 2 to wejście MUTE, do której 
podłączamy kondensator 22u jak w aplikacji oraz sygnał MUTE pobrany z OSD. 
 
Przykładowy schemat wzmacniacza : 

 
 OSD posiada dwa wyjścia MUTE. Jedno aktywne "0" a drugie aktywne "1", więc można użyć dowolnego 
wzmacniacza niezależnie od tego czy mute jest "1" czy "0".  
Wszystkie wersje oprócz "MK_FC only" mają mute na pinach od złącza GPS, czyli na TX i RX od GPS (bo nie 
używają swojego GPS'a). Jeden jest aktywny "wysoki" a drugi "niski"  
Soft MK_FC ma wyjścia mute na padach znajdujących się obok przycisków na OSD. Wymaga wlutowania dwóch 
rezystorów po 1k w puste miejsca zaraz nad tymi padami.  
No i na koniec same dźwięki. Może być ich maksymalnie 10, o nazwach "user0.raw" do "user9.raw". W menu OSD 
można wybrać jaki jest standardowy dźwięk jeśli nie zastosujemy wyboru z aparatury.  
Możemy też wybierać jaki dźwięk będzie odtwarzany przy pomocy potencjometru lub przełącznika w aparaturze. 
Dla MK przypisujemy go do POTI2, a dla WKM/Naza v2 i MWC mamy wybór. W WKM można użyć kanału X2,X3, 
albo CH8, (w Nazie V2 - X1,X2,CH8) lub podłączyć dowolny kanał odbiornika RC do pinu RC_CTRL w OSD. W 
MWC możemy użyć jakiegoś kanału AUX1..AUX8 (czyli CH4-CH12) lub pinu RC-CTRL. W wersji MavLink mamy 
do wyboru kanały CH6..CH8 i pin RC-CTRL. 
W menu OSD ustawiamy "Sound select CH" na ów kanał, a "Sound switch" ustawiamy na "DIRECT" jeśli sterujemy 
potencjometrem, lub na "SEQU" jeśli przełącznikiem.  
No i teraz samo załączenie dźwięku "rozgłośni". Potrzebny jest kolejny przełącznik na aparaturze, najlepiej 3-
pozycyjny. Dla MK przypisujemy go do POTI4, a dla reszty konfigurujemy "Sound trigger CH".  
I teraz "Sound Trigger" na minimum = rozgłośnia wyłączona, "Sound Trigger" na w środku = odegraj dźwięk raz i 
zamilknij, "Sound Trigger" na maksimum = graj user sound w kółko.  
Aby zaoszczędzić na przełącznikach w aparaturze można ustawić załączenie i wybór dźwięku użytkownika na tym 
samym kanale i na tym samym 3-pozycyjnym przełączniku.  
Wtedy ustawiamy tryb przełączania "SEQU", i przełączenie do środkowej pozycji odpala wybrany dźwięk, a 
przełączenie do MAX zmienia dźwięk do odtwarzania.  
 
Problem: dźwięk jest cichy i szumiący.  
Problem znany, i znany jest sposób na niego (zresztą zalecam zrobić od razu tę modyfikację). Mianowicie 
wymieniamy (lub dolutowujemy do istniejącego rezystora - "na barana") jeden rezystor na OSD.  
Który - pokazują poniższe fotki, w zależności od posiadanej wersji OSD:  
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I już po kłopocie. Czemu nie robię tego od razu w nowych OSD ? A bo z tą modyfikacją zwykłe (nie gadające) 
wersje OSD będą przesterowywać kanał audio, i zwykłe dźwiękowe alarmy, czy vario będzie charczące.  
Oczywiście jak ktoś zamówi wersję gadającą, to będzie miał tą modyfikację zrobioną i nic nie trzeba 
przerabiać. 
 
Pliki dźwiękowe z paczki „OSD_VOICES.zip” (pliki ".raw") wgrywamy do głównego katalogu karty SD. W pliku 
OSD_VOICES.zip jest katalog "COMMON", który zawiera dźwięki wspólne dla wszystkich wersji OSD, więc jego 
zawartość zawsze kopiujemy na kartę SD. Pozostałe katalogi zawierają dźwięki specyficzne dla danej wersji OSD, 
więc kopiujemy pliki tylko z właściwego katalogu dla posiadanej wersji OSD - też do głównego katalogu karty SD.  
 
Uwaga ! Wymiana softu z normalnego, nie gadającego, na wersję "gadającą" zresetuje ustawienia OSD do 
defaultowych, a więc jeśli mamy swoje własne ustawienia ekranu, to przed zmianą oprogramowania należy je 
wyeksportować na kartę, starym konfiguratorem wczytać i zrobić "Eksportuj", po czym zmienić soft, znów 
wyeksportować ustawienia na kartę SD, otworzyć je nowym konfiguratorem 0.9x, po czym dać "Importuj", 
zaimportować wcześniej zapisany plik, po czym zapisać nowy SETTINGS.BIN na kartę i wczytać go do OSD.  
Jeśli wgraliśmy wcześniej starszą wersję (V2.00) gadającego softu, to po aktualizacji do nowej wersji ustawienia 
pozostaną nienaruszone. 
 
 

Rozdział 18 :  Telemetria z WKM / Naza2 . 
 
Interfejs CAN dla WKM/Naza2 posiada możliwość wysyłania telemetrii z WKM/Naza2 poprzez eLeReS'a albo FrSky 
na ziemię. Do tego potrzebne jest albo moje kompletne OSD, albo sam interfejs CAN do którego podłącza się 
zasilanie i pobiera dane dla eLeReS'a lub FrSky. Dane telemetrii pojawiają się na pinie nr 6 interfejsu CAN który 
należy podłączyć do wejścia RX portu serial w FrSky lub do linii RXD odbiornika eLeReS. Telemetria w eLeReSie 
powinna być włączona, zaznaczone pole „Multiwii Parser” i odznaczone pole „Autodetect GPS speed” – te 
ustawienia robimy konfiguratorem od eLeReSa. 
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Co jest przesyłane eLeReS’em i wyświetlane przez wyświetlacz eLDisp lub przez wyświetlacz FrSky:  
-czas z GPS  
-pozycja z GPS  
-prędkość z GPS  
-wysokość z Baro i z GPS  
-ilość satelitów (w FrSky w postaci paska FUEL... 0%=0..1sat, - 25%=2..3sat - 50%=4..5sat - 75%=6..7sat - 
100%=8 i więcej)  
-kurs z magnetometru czyli orientacja "przodu"  
-wariometr (również dźwiękowy wariometr w eLDispie),  na FrSky jako temperatura 1 - w 0.1m/s 
-napięcie baterii napędu  
-tryb lotu – w FrSky jako jako RPM - 1=GPS, 2=MANU, 3=ATTI, 4=F/S 
Od wersji oprogramowania 2.20 interfejsu CAN możliwa jest współpraca z nowszymi odbiornikami FrSky z serii „X” 
posiadającymi złącze Smart Port. Pin 6 interfejsu podłącza się do linii S złącza Smart Port. 
 
 


