ELEKTRONIKA

ABSIMA CR4T
ČTYŘKANÁLOVÁ RC SOUPRAVA
S DOTYKOVÝM DISPLEJEM
Základní
popis

jeho čas. Nejvýraznějšími prvky tohoto vysílače jsou
ovládání
pomocí
velkého barevného dotykového displeje, telemetrie zobrazovaná na displeji
s čidly v základním
příslušenství, integrovaná anténa, polohovatelný volant a nižší počet napájecích článků.

Vyrábí: Absima
Dodává: Promodels.cz
Podíváme-li se technický vývoj
výpočetní nebo komunikační
techniky a modelářské elektroniky, jistě nám neujde značná podobnost a také to, že do modelářských výrobků se dostávají stejné
trendy citelně později. Má to i svoje výhody, v modelářské technice
se tak často neobjevují „slepé uličky“ a můžeme většinou dobře odhadnout, jakým směrem bude vývoj pokračovat. Absima CR4T je
právě takovým výrobkem, který
prostě přijít musel, neboť již nastal
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Technické údaje:
Vysílač
Frekvence/modulace:
Počet kanálů:
Napájecí napětí:
Dosah:
Rozměry:
Hmotnost:
Přijímač
Počet kanálů:
Napájecí napětí:
Rozměry:
Hmotnost:

Sestava se dodává v kvalitním
obalu, tuhé černé
kartonové krabici,
která
odpovídá
vyšší třídě výrobků. Uvnitř je téměř
vše, co je potřeba:
vysílač, čtyři napájecí články NiMH
1 000 mAh, přijímač R4FS s trubičkou na anténu, čidlo teploty, čidlo
napětí, reflexní infračervené čidlo otáček, druhý
grip vysílače, USB kabel a mini CD
s originálním návodem. Návod je
velmi dobrým překladem originálu, i když nevypadá tak efektně.
Nenašel jsem v něm ale poměrně
důležité informace z prvního dodatku originálního návodu, který
je v samostatném PDF souboru
na CD.
Vysílač dobře padne spíše
do větší ruky a je důsledně koncipovaný tak, aby šel přizpůsobit
pro leváky. Kolem volantu s výchylkou přibližně ± 45° potaženého měkkou protiskluznou gumou
najdeme trim plynu, trim řízení,
nastavení expa pro plyn/brzdu
a zapnutí/vypnutí ABS. Spínač
SW1 určený typicky pro ovládání
třetího kanálu je z obou stran rukojeti, SW2 pro čtvrtý kanál je zepředu. Otočné ovladače TR4 a TR5
pro velikost výchylky řízení a expa
řízení jsou také přístupná z obou

2,40–2,48 GHz / FHSS
4
4,8–6,0 V
> 200 m
170 x 206 x 130 mm
380 g
4
4,0–6,5V
39 x 28 x 17 mm
9g

stran. Význam všech ovládacích
prvků kromě plynu a volantu lze
programově měnit. Celou plochu
hlavy zabírá barevný dotykový
displej 47 x 79 mm, pod ním je
hlavní vypínač. V pravém horním
rohu pod displejem je zasunutý
stylus, na místě drží přiměřeně
a nemá snahu vypadávat.
Konektor mikro USB pro spojení s PC je pod gumovou krytkou
na hlavě vlevo, slouží pro ovládání
simulátoru (v PC vytvoří ovladač
herního zařízení se čtyřmi proporcionálními osami a třemi tlačítky),
případně pro aktualizaci programového vybavení. Vysílač kupodivu nemá nabíjecí konektor ani nestačí připojení k USB, akumulátory
se musejí nabíjet vně jednotlivě
nebo spolu v pouzdru pro čtyři
články, které je opatřené servokonektorem Futaba. Nabíječ je tím
jediným, co v sestavě chybí.
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Nastavení ovládacích
prvků
Volant je po povolení třech
inbusových šroubů (2,5 mm)
možné pootáčet v rozmezí přibližně 30°. Pro přemístění volantu na levou stranu stačí tyto
šrouby zcela vyšroubovat, podobně odstranit krytku vlevo,
odpojit konektor k volantu
a spínačům a po prohození stran
zase vše zapojit a přišroubovat.
Gumový grip je pouze nacvaknutý v otvorech, k jeho výměně
nejsou potřeba nástroje. Volně
přiložený grip je tlustší a vhodný pro větší ruku.
Ze spodní strany modulu volantu je malý otvor, kterým se dá
prostrčit inbusový klíč (1,5 mm)
a nastavit sílu pružiny vracející volant do neutrálu. Nahmatat klíčem
stavěcí šroub vyžaduje dávku šikovnosti. Podstatně lépe je přístupný nastavovací prvek mechanického neutrálu plynu (inbus
2,5 mm) vpředu pod výstupkem
s anténou. Konečně zespodu nad
ovladačem plynu je vidět třetí inbusový nastavovací prvek (1,5
mm), a to síly pružiny vracející plynu do neutrálu.

Vysílání
a spolupracující
přijímače
Vysílač umožňuje pracovat
ve dvou přepínatelných modulacích. První a pravděpodobně starší je označená AFHDS, využívá
přeskok šestnácti kanálů s odstupem 5 MHz v rozmezí od 2 404
do 2 479 MHz. S touto modulací
jsou kompatibilní tříkanálové přijímače R3FS nebo vodotěsný
R3WP, které neumožňují přenos
telemetrických údajů z modelu
do vysílače.
V sadě dodávaný přijímač R4FS
pracuje s modulací AFHDS2, která
přenos telemetrie zvládá. Využívá
se opět přeskok šestnácti kanálů,
ale tentokrát s odstupem 3,5 MHz
v rozmezí od 2 410,5 do 2 464
MHz. Telemetrie z přijímače odpovídá zpět na stejných kanálech
stejným výkonem.
Spotřeba vysílače se pohybuje
okolo 220 mA, takže s přiloženými
akumulátory lze pracovat 4–5 hodin, při standardní kapacitě tužkových článků (2 200 – 2 600 mAh)
vydrží vysílač v chodu deset hodin. Při zkoušce dosahu fungovalo
ovládání modelu na zemi na té-

měř pět set metrů, dosah telemetrie byl přibližně stejný. Zvuková
výstraha slabého signálu se začíná
ozývat při dvou až třech čárkách
na měřiči intenzity, takže asi na tři
sta metrů už zůstává v klidu. Zaručovaných dvě stě metrů souprava
plní s dostatečnou rezervou.

Programové vybavení
Pracovní displej zobrazuje při
horním okraji intenzitu signálu
od přijímače, dále zde najdeme
číslo jedné z dvaceti pamětí pro
uložení modelu, jméno modelu
a ukazatele napájecího napětí vysílače i přijímače. V poli RX pod tím
jsou čtyři řádky, jejichž údaje si
může uživatel volit sám, typicky
tam jsou hodnoty telemetrie nebo „Error rate“, procentní údaj vyjadřující ztrátu dat čili úměrný
spolehlivosti spojení. Následuje
linka, v níž se ukazují ikony aktivovaných funkcí (ABS, mixy, stopky
atp.), což je velmi rozumné a často
právě přehled o tom, co je právě
v činnosti, chybí. Další pole TX je
v podstatě monitor všech čtyř kanálů doplněný o ukazatele polohy
trimů řízení i plynu.
Dvoustránkové menu s popsanými ikonami na dotykovém displeji je velmi intuitivní, dá s ním
pohodlně pracovat jen prstem. Jediný okamžik, kdy je stylus opravdu nutný, je psaní na „klávesnici“
při zadávání jména modelu. Pokud se nastavují parametry s větším rozsahem hodnot (subtrimy,
míry mixů, parametry křivek atp.),
zobrazí se na displeji vroubkovaný
ovladač, kterým se musí otáčet.
Jde to dobře, nicméně kdyby současně jako inkrementální voliče
fungovaly skutečné ovladače TR4
nebo TR5, šlo by to rychleji. Výhodou je tlačítko továrního nastavení, které kdykoliv vrátí danou hodnotu většinou do nuly. Všechny

položky v menu jsou vybaveny
rozsáhlou podrobnou kontextovou nápovědou včetně obrázků,
v podstatě návodem k použití,
k němuž se dostaneme přes symbol otazníku v záhlaví.
Vedle obvyklých a nutných
funkcí jako jsou reverzy, rozsahy
pohybu serv, subtrimy a rozsah
i expo pro řízení, najdeme v nabídce i méně obvyklé. Dá se například omezit rychlost pohybu serva řízení odděleně pro pohyb
od středu a ke středu. Zejména
u crawlerů se asi uplatní možnost
přepínat řízení na přední kola,
na zadní kola, do souhlasného pohybu na obou nápravách (pohyb
do strany) nebo do protipohybu
(malý poloměr zatáčení).
Plyn má plynule nastavitelnou
šířku pásma klidu kolem střední
polohy, ale také velikost výchylek
pro neutrál, dostaneme-li se
do něj z jedné nebo druhé strany.
Pokud není hned jasné, k čemu je
to dobré, dá se tím ovlivnit chování brzdy v neutrálu nebo simulovat setrvačnost, když po ubrání
7
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plynu dostává v neutrálu regulátor povel k nízkým stálým otáčkám a vypne, až když krátce přibrzdíme. Tato funkce je v návodu
vysvětlena trochu zavádějícím
způsobem. Pro plyn se dá nastavit
i exponencialita, volná pětibodová křivka, rychlost změny a posunout neutrál tak, aby ovládání plynu bylo citlivější na úkor brzdy.
Motor lze zvoleným tlačítkem „přidržet“ v předvolených otáčkách
(nastavit zvýšený volnoběh pro
spalovací motor) nebo zablokovat
jeho řízení v nastaveném stavu
(typicky zhasnutí motoru). Vysílač
nabízí i režim pro lodě (bez zpětného chodu), kdy se rozsah ovladače pro pohyb vpřed „roztáhne“
na celý rozsah řízení jednosměrného regulátoru.
U ABS volíme hloubku uvolnění brzdy v pulzech, zpoždění nástupu ABS (až 2 s), periodu a střídu
pulzů a také úroveň, od které se
po „hladkém“ brždění začne ABS
projevovat. ABS lze také vázat mixem na míru natočení volantu,
a to tak, že se funkce ABS zapíná
jen v zatáčce, nebo naopak se ABS
uplatní jen při řízení v neutrálu.
Vše je názorně průběžně ukázáno
na grafu pro danou výchylku brzdy i na monitoru serva plynu (brzdy). Pro auta s více servy brzd lze
podřídit brždění i třetí a čtvrté
servo a nastavit jim samostatně
exponencialitu a parametry ABS.
Kdyby připravené funkce nestačily, jsou k dispozici čtyři volné
lineární mixy s odděleným určením poměru podle smyslu výchylky řídicí funkce a offsetem. Velmi
efektní je monitor serv v grafické
podobě vykreslených serv, kterým se pohybují páky. Všem ovládacím prvkům (kromě plynu a volantu) lze přiřadit funkce. Je to tedy opačně, než zatím bylo zvykem, kdy se funkci přiřazoval
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ovládací prvek. Důsledkem je, že
tlačítko (ovladač) může mít jen
jednu funkci, což je trochu nevýhoda.
Stopky mohou pracovat s přičítáním času, odečítáním od nastavené hodnoty (maximálně devadesát devět minut) nebo počítáním času okruhů. Zobrazuje se
celkový čas nebo na chvíli čas posledního okruhu, případně výpis
až sta uložených mezičasů okruhů
z paměti.
V nastavení přijímače se mimo
jiné volí modulace AFHDS nebo
AFHDS2 a tento parametr platí
pro všechny modely, neukládá se
do paměti modelu. To je dost neši-

kovné, provozujeme-li více různých přijímačů. Naopak velmi
chytře je vyřešené sledování napětí přijímače, kdy se určuje horní
i dolní mez indikátoru na pracovní
stránce a samostatně mez, při níž
zazní zvuková signalizace. To
umožní jednak přizpůsobit indikaci různým zdrojům, jednak zvýraznit důležitou oblast, při níž se
blíží vybití. Zde se také dají kontrolovat výstupy ze všech čidel, nastavit zobrazované parametry nebo frekvenci řídicího signálu pro
serva (50–100 Hz). Nabídka nastavení vysílače má už obvyklé funkce – podsvícení displeje, zvuk, automatické vypnutí, jednotky měření, jazyk menu (angličtina, němčina, francouzština) a také update

programu nebo uvedení všeho
do továrního nastavení.

Přijímač a telemetrie
Přijímač R4FS má čtyři běžné
výstupy na servokonektory, pátý
konektor slouží k napájení nebo
párování pomocí propojky. Napájecí napětí přijímače je 4,0–6,5 V,
tedy ne přímo z dvoučlánku Li-pol.
Pro telemetrii slouží dva miniaturní konektory, čidla připojujeme
do konektoru IN a pokud je jich více, řetězí se, tedy zapojují druhé
do prvního atd. Vnitřní provedení
přijímače bylo podle očekávání
čisté a bez problémů, celý vf díl je
pod stínicím krytem, anténa je pájená (bez konektoru), ale v případě
utržení snadno přístupná a dá se
poměrně jednoduše vyměnit.
Čidla teploty, napětí a otáček
mají každé vlastní elektroniku
s mikrokontrolérem, jinak by to
na společné sběrnici ani nešlo.
Hodnoty se ve vysílači neukládají
s jednou výjimkou, nastavíme-li
průměr kol, umí vysílač ukazovat
nejen okamžité otáčky, ale také
rychlost a ujetou vzdálenost. Čidlo otáček vyžaduje, aby v místě
snímání byla část povrchu pohltivá a část odrazná, k tomu poslouží
přiložená stříbrná reflexní páska.
Není to ale domyšlené úplně, budeme-li snímat na hliníkovém setrvačníku spalovacího motoru, je
reflexní páska k ničemu, naopak
by byla třeba černá páska pohlcující IR. Samostatně se dá dokoupit
magnetické čidlo otáček a sériový

modul k přijímači pro obsluhu
dalších čtyř serv.
Za poměrně zásadní nedostatek považuji to, že ani u jednoho
z čidel není uveden rozsah měření, takže se uživatel nedozví, jestli
může měřit teplotu i na hlavě spalovacího motoru nebo jen baterie
či zda může měření otáček zapojit
i za pohonnou spalovací turbínu
a nejen běžný elektromotor. Toto
by měl výrobce určitě doplnit. Dotáhnout by také chtěla grafická reprezentace telemetrie v tom směru, jak jí třeba už mají vysílače
Spektrum, číselný výpis do čtyř
řádků není zrovna přehledný,
a hlavně, ručkové nebo barevné
ukazatele se za provozu zkontrolují mnohem rychleji.

Závěr
Jsem přesvědčen, že Absima
CR4T ukazuje, jak budou v blízké
budoucnosti vypadat automodelářské vysílače vyšší a střední kategorie. Cesta připojení smartphonu do doku, kterou používá například vysílač Traxxas (RCC 2/2013),
je také jistě možná, ale zavádí závislost na jednom konkrétním typu výrobku, což bude většina uživatelů těžko akceptovat. Pro generaci zvyklou na smartphony
a tablety je toto ovládání naprosto
přirozené a nelze mu upřít výbornou přehlednost a názornost i při
bohaté výbavě pokročilých funkcí. Vysílač má některé „vychytávky“, jako třeba to, že nejde vypnout, dokud je přijímač zapnutý
a v dosahu. Když následně vypneme přijímač, vypne se už vysílač
sám. Naopak dotáhnout by si zasloužila zejména grafická prezentace telemetrie a stopek. Celkově
je ale ovládání tohoto vysílače velmi příjemné a nabízené funkce
myslím pokryjí požadavky většiny
i soutěžních jezdců. Cena RC soupravy Absima CR4T je 3 890 Kč.
Ing. Michal Černý

