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ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 การควบคมุ   6 ชอ่ง  

 รัศมคีวบคมุการบนิ  300 เมตร 

 ความเร็วสงูสดุ (แนวราบ) 10 เมตร/วนิาท ีหรอื 36 กโิลเมตร/ชัว่โมง  

 แบตเตอรร์ี ่  3S 2200mAh 20C มขีนาดไมเ่กนิ 106x23x33 มม. 

 ระยะเวลาตอ่ 1 flight 10-12 นาท ี

 

สิง่ทีไ่มค่วรกระท ำ 

 บนิในขณะทีม่ไีฟสแีดงกระพรบิ 

เพราะ GPS จะท างานไม่สมบรูณ์ มผีลตอ่การควบคมุ เชน่ RTH, Hold Position 

 บนิในขณะทีม่ไีฟกระพรบิมากกวา่ 1 ส ี 

เพราะ Phantom ไมอ่ยูใ่นสถานะทีพ่รอ้มบนิ หรอืไมเ่ต็มประสทิธภิาพ 

 การบงัคบัให ้Phantom หมนุรอบตัวเองตอ่เนือ่ง  

เพราะระบบเข็มทศิ และ GPS ของ Phantom เกดิ error 

 การปรับ IOC Switch C/L สลับ H/L ในระหวา่งบนิไกล  

เพราะจะท าใหเ้ราสบัสนทศิทางของ Nose 

 

กำร Calibrate ระบบเข็มทศิ 

กอ่น First Flight  หรอืเมือ่มกีารน า Phantom ไปบนิในตา่งจังหวดัทีไ่กลจากจุดทีเ่คย Calibrate หรอืหากไฟ

แสดงสถานะ แดง/เหลอืงสลับ ใหท้ าการ Calibrate ระบบเข็มทศิ ตามนี้ 

 เปิดวทิย ุ(IOC และ Control Switch อยา่งไรก็ได)้ 

 เสยีบแบตเขา้ Phantom รอจนไดย้นิเสยีงจาก ESC (สปีด) 

 โยก Switch GPS สลับ ATTI อยา่งเร็วและตอ่เนอืง 6-10 ครัง้ (GPS->ATTi->GPS = 1 ครัง้) 

 หากเขา้สูก่ระบวนการ Calibrate ไฟแสดงสถานะแสดงสเีหลอืงคา้ง หากไมเ่ป็นตามนี ้ใหเ้ริม่โยก Switch ใหม ่

 ยก Phantom ขีน้มาในแนวขนานกบัพืน้ดนิ เหยยีดแขนออก หัน Nose ของ Phantom ไปทางไหนก็ได ้

 หมนุตวัเราไปทางขวาจนครบรอบ ไฟแสดงสถานะเป็นสเีขยีวคา้ง 

 จับ Phantom หัน Nose ไปทีพ่ืน้ เหยยีดแขนออก 

 หมนุตวัเราไปทางขวาจนครบรอบ ไฟแสดงสถานะจะดับ 

 ถอดแบตออกจาก Phantom เป็นการสิน้สดุการ Calibrate 
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ไฟแสดงสถำนะ 

 เขยีวกระพรบิ   GPS Control Mode 

 เหลอืงกระพรบิ  Attitude Control ode 

 เหลอืงกระพรบิ 6 ครัง้  ตอ้งรอระบบควบคมุการท างาน เมือ่พรอ้มแลว้จะเปลีย่นการกระพรบิตามปกต ิ

 เหลอืง/แดง   มปัีญหาบางอยา่ง ใหถ้อดแบตออก ลองยา้ยต าแหน่ง Phantom แลว้เสยีบแบต 

หากไมห่าย ให ้Calibrate ระบบเข็มทศิของ Phantom 

 แดงกระพรบิ 1 ครัง้ พบดาวเทยีม จ านวน 6 ดวง สามารถบนิได ้แต ่GPS อาจคลาดเคลือ่น 

 แดงกระพรบิ > 1 ครัง้ พบดาวเทยีมนอ้ยกวา่ 6 ดวง สามารถบนิได ้แตอ่าจไม่สามารถใช ้GPS อา้งองิ 

ต าแหน่งไดเ้ลย (ควรยา้ยไปบนิทีอ่ืน่) 

 

IOC (Intelligent Orientation Control) Switch 

เป็นการก าหนดทศิของ Phantom ทีใ่ชค้วามสมัพันธข์องต าแหน่งของเรากบั Phantom เป็นเกณฑ ์เชน่ เมือ่เราสัง่ให ้

เดนิทางไปขา้งหนา้ Phantom จะบนิออกหา่งจากตวัเรา โดยไมส่นใจวา่ Nose ของ Phantom ก าลงัหันไปทางไหน 

ทัง้นี้ Control Switch ตอ้งเป็น GPS, พบดาวเทยีมมากกวา่ 6 ดวง และ Phantom อยูห่า่งจากเรามากกวา่ 10 เมตร  

IOC Switch ม ี3 ต าแหน่ง เรยีงจากบนสดุตามนี้; 

 OFF  ปิด IOC เพือ่ใหท้ศิทางการบงัคบัเป็นไปตาม Nose ของ Phantom (แถบสติ๊กเกอรส์แีดง) 

 C/L ควบคมุทศิทาง Course Lock 

 H/L เปิด Home Lock 

Home Lock ตา่งกับ Course Lock ตามนี้; 

1. Home Lock จะจ าต าแหน่ง ณ ขณะเสยีบแบตเป็น Home Point  

Course Lock จะจ าการเดนิหนา้ครัง้แรกหลงัจาก Switch มาที ่C/L เพือ่ก าหนด Nose ใหก้ับ Phantom  

2. Home Lock จะเลีย้วเป็นรัศมวีงกลม สว่น Course Lock จะเลีย้วเป็นแนวตรง 

เพิม่เตมิ: 

IOC ยังมรีายละเอยีดทีป่ลกียอ่ย ทีส่ามารถปรับเปลีย่นได ้และแปรผันตามสถานการณ์อกีมาก ควรศกึษาให ้

ละเอยีด และสงัเกตจุากการทดสอบการบนิดว้ยตัวทา่นเอง 

 

Control Mode Switch 

ส าหรับการเลอืกลกัษณะการบนิ ม ี3 ต าแหน่ง เรยีงจากบนสดุตามนี้; 

 GPS ให ้Phantom รักษาต าแหน่งอยูก่บัที ่(Hold Position) แตใ่นระหวา่งการเดนิทางอาจมคีวามเอยีง 

 ATTI ให ้Phantom รักษาระดบัใหข้นานกบัพืน้ แตห่ากมลีมพัด อาจลอยเปลีย่นต าแหน่งไปตามทศิทางลม 

 ATTI เทา่ทีท่ดสอบ ไมพ่บความแตกตา่งกับ ATTI ต าแหน่งบน 
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ค ำแนะน ำในกำรบนิ 

 Take Off 

 เปิดวทิย ุ 

 ปรับ IOC Switch มาที ่Off เพือ่บนิเดนิทางทัว่ไป โดยใช ้Nose ของ Phantom เป็นเกณฑ ์

 ปรับ Mode Switch มาที ่ATTI เพือ่ใหก้าร Take Off ไมเ่อยีง 

 เสยีบแบตเขา้ Phantom จะไดย้นิเสยีงจาก ESC (สปีด) 

 รอจนกระทัง่ไฟแสดงสถานะ กระพรบิเป็นสเีหลอืง (Attitude Mode) 

 โยก Stick ทัง้สองขา้งเขา้มมุ เพือ่ใหม้อเตอรเ์ริม่ท างาน 

 ปลอ่ย Stick ทัง้สองขา้ง 

 โยก Stick คนัเร่งขึน้ชา้ ๆ จนพน้ต าแหน่งทีส่งูกวา่ 50% เล็กนอ้ย จน Phantom ลอยตวัในความสงู

ทีต่อ้งการ  

 ปรับ Mode มาที ่GPS เพือ่รองรับการบนิแบบ Hold Position 

 กรณีตอ้งการใช ้Home Lock ใหป้รับ IOC Switch มาที ่H/L เมือ่ Phantom อยูห่า่งเกนิ 10 เมตร 

 กรณีตอ้งการใช ้Course Lock ใหป้รับ IOC Switch มาที ่C/L เมือ่ Phantom อยูห่า่งเกนิ 10 เมตร 

เพิม่เตมิ: 

 หากหลงัจากมอเตอรเ์ริม่ท างาน หากไมเ่ร่งคนัเร่งภายใน 3 วนิาท ีมอเตอรจ์ะหยดุท างาน 

 กอ่น Take Off ใหส้งัเกตไุฟแสดงสถานะตามนี้; 

 เหลอืงกระพรบิ โดยไมม่สีอีืน่สลบั พรอ้มบนิแบบ Attitude  

 เขยีวกระพรบิ โดยไมม่สีอีืน่สลับ พรอ้มบนิแบบ GPS 

 มสีแีสดงกระพรบิสลบั  พรอ้มบนิ แต ่GPS จะท างานไมส่มบรูณ์ 

 

 Landing 

 ลด Stick คนัเร่งลงชา้ ๆ จนอยู่ต า่กวา่ 50% เล็กนอ้ย Phantom จะคอ่ย ๆ ลดความเร็วและลงจอด

เอง (หากขณะลดคนัเร่งลง แลว้มกีารโยกคนัเร่งขึน้อกี การ Landing จะถกูยกเลกิไปดว้ย) 

 เมือ่ Phantom ลงจอดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหล้ด Stick ลงสดุ เพือ่สัง่มอเตอรห์ยดุท างาน 

 

 Hold Position 

 Phantom จะลอยอยูก่ับที ่ในต าแหน่งทีเ่ราปลอ่ย Stick ไดเ้ฉพาะ Mode GPS เทา่นัน้ 
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Fail-Safe  

สามารถทดสอบการ RTH (Return Home) ในกรณีวทิยุไมส่ามารถตดิตอ่กบั Phantom ได ้ตามนี้ 

 กอ่นการทดสอบตอ้งมั่นใจกอ่นวา่ 

 กอ่น Take Off นัน้ GPS พบดาวเทยีมไมน่อ้ยกวา่ 6 ดวง โดยสงัเกตจุากไฟแสดงสถานะเป็น 

สเีขยีวกระพรบิ (GPS Mode) หรอืเหลอืงกระพรบิ (Attitude Mode) โดยไมม่สีแีดงกระพรบิสลับ 

 กอ่น Take Off นัน้ ไดร้ออย่างนอ้ย 8 วนิาทแีลว้ เพือ่ให ้Phantom บนัทกึต าแหน่ง Home 

 เนือ่งจากหลงัจากปิดวทิยุแลว้ จะไม่สามารถเปิดวทิยเุพือ่กลับมาควบคมุได ้จนกวา่ Phantom จะลง

จอดเรยีบรอ้ย และถอดแบตออกจาก Phantom แลว้จงึเริม่ขัน้ตอนการ Take Off ใหม ่ดงันัน้ ในการ 

RTH ตอ้งมั่นใจเรือ่ง GPS และต าแหน่งที ่Take Off นัน้จะตอ้งมพีืน้ทีท่ีก่วา้งพอจะลงจอดในกรณีที่

ต าแหน่งการจอดอาจหา่งไปจาก Home ประมาณ 1-2 เมตร 

 ปิดวทิย ุเพือ่ให ้Phantom บนิกลบัมาทีจ่ดุ Take Off 


