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Prosím o chvíli Vašeho času, k prostudování popisu využití všech vlastností přístroje. Jeho ovládání je jednoduché 
a návod Vám pomůže využít všechny vlastnosti přístroje, kterými disponuje.  

Všechny funkce přístroje jsou řízeny 4 tlačítky. Jejich označení použité v textu je následující:  
Display Up (přechod na obrazovku směrem nahoru),  
Display Down (přechod na obrazovku směrem dolů) 
< -  W/Wh (mínus - změna parametru k menší hodnotě) přepínání hodnot na displeji. 
+ >  Start/Stop (plus - změna parametru k větší hodnotě) start nebo zastavení záznamu do paměti. 

 

Jednotlivé funkce Hiboxu jsou zobrazeny na samostatných obrazovkách, kterými se listuje nahoru nebo dolů. Směrem 
dolů je k dispozici sada nastavení přístroje, směrem nahoru pak procházení hodnot záznamu a jeho hodnot. 

Měření průchozího výkonu. 

Pro měření průchozího výkonu potřebujeme proudovou sondu s odpovídající hodnotou dle předpokládaného proudu. 
Sondu zapojíme do bočního vstupu, označeného symboly +- a symbolem pulzního signálu. Hnědý vodič je u symbolu 
mínus, červený vodič u symbolu plus, oranžový (žlutý) vodič je u symbolu signálu. Symbolika je stejná jako u RC 
přijímačů 

 



Sondu připojíme k baterii na dvojici přívodů označených slovem SOURCE. Kladný pól je označen symbolem +, 
záporný pól je označen symbolem -. Dbejte prosím na správné zapojení baterie k sondě. Přepólování zničí proudovou 
sondu. Na takovéto poškození se nevztahuje záruční ustanovení. Po napojení baterie k sondě je Hibox tímto připojen k 
napájecímu zdroji a začne fungovat. 

Na displeji se objeví uvítací text, informace o verzi firmware a zobrazení se ustálí v režimu indikace napětí, proudu, 
výkonu, kapacity a otáček. Napětí [V], proud [A] a otáčky jsou zobrazeny na displeji stále, poslední údaj - výkon [W] je 
možno pomocí tlačítka - střídat se zobrazením výkonu ve Wh. 

 

Proud se dá měřit jak při vybíjení baterie, tak při jejím nabíjení. V takovém případě má hodnota proudu předřazeno 
znaménko mínus. 

Před prvním měřením ověříme, zda je v Hiboxu nastavena správná hodnota sondy proudu. Tento displej nalistujeme 
tlačítkem "Display Down".  

 

Tlačítkem "Start/Stop +>" můžeme měnit hodnoty proudu sondy. Tato hodnota se ukládá a po vypnutí přístroje zůstane 
zachována. 

Pokud je na základním displeji měření zobrazena jiná hodnota proudu než 0,0 (mírná oscilace kolem této hodnoty je 
možná), můžeme provést autokalibraci nulového proudu. Tlačítkem "Display Up" se vrátíme na předchozí obrazovku. 
Stiskem obou tlačítek <- i +> se u symbolu <> na dolním řádku objeví hodnota "0". Tím je autokalibrace nulové 
hodnoty proudu dokončena. Další stisk tlačítka "Display Up" se vrátí na základní obrazovku měření. 

 



Měření proudu, napětí a otáček 

Pro měření otáček a proudu s napětím z akumulátorové sady je potřeba propojit sondu otáček a sondu napětí a proudu 
pomocí Y kabelu. Ten slouží k napájení optického senzoru sondy otáček. Signál ze sondy otáček je veden samostatně 
do vstupu Hibox . 

 

Před měřením otáček zkontrolujte na displeji "Blades:" počet vrtulových listů, který se musí shodovat s počtem listů na 
použitém pohonu. Tento displej nalistujeme tlačítkem "Display Down". Změna počtu listů je možná pomocí tlačítek <- 
a +>. 

 

Hodnota -- u počtu listů je určena pro prosté čítání pulzů ze snímače. Toto měření je určeno pro čítání celkového počtu 
otáček, například na navijáku. 

 

Pokud není k HiBoxu připojena optická sonda otáček, není měření otáček platné. 

Během provozu pohonu je možné na displeji sledovat hodnoty napětí, proudu a celkového výkonu ze zdroje do 
regulátoru. Tyto hodnoty se mohou na displeji velmi rychle měnit a je tedy nesnadné je sledovat pouhým okem. Pro 
spolehlivý rozbor měřených hodnot doporučuji měřené hodnoty ukládat do paměti. 



Záznam měření do paměti. 

Tlačítkem "Display Down" přejdeme k hodnotě startovacího proudu záznamu. 

Ukládání do paměti je možné řídit ve dvou základních parametrech. Prvním je způsob startu měření. Hodnota "Start 
Limit" -- A znamená ruční start měření pomocí tlačítka "Start/Stop + >" na základním displeji. Hodnoty se dají měnit 
pomocí tlačítek <- a +> od 1A do 99A. Tyto hodnoty jsou limitem, při jehož překročení během měření dojde ke startu 
zápisu do paměti. Start měření je indikován symbolem *. O start zápisu do paměti se tedy nemusí uživatel starat, je 
automatický. Ukončení záznamu je nutné vždy provést ručně, tlačítkem "Start/Stop +>". 

 

Druhým parametrem je perioda měření, tedy, jak často bude přístroj hodnoty zaznamenávat a ukládat do paměti. Rozsah 
měření je od 0,1 sec (10 měření za 1 sekundu) až do jednoho měření za 30 sekund. Z těchto hodnot také vyplývá 
celková možná doba měření. Pro 10 měření za sekundu je k dispozici 9 minut. Pro periodu měření 30 sekund je k 
dispozici 45 hodin a 25 minut. 

 

Tlačítky <- a +> se dají hodnoty periody zápisu měnit. Společný stisk <- a +> znamená návrat k hodnotě 0,2 sec. 

Po zvolení periody zápisu můžeme tlačítkem "Display Down" přejít k hodnotě zbývající dostupné paměti. Pokud ta 
bylo před tím vymazána, jde o maximální možnou dobu zápisu, při zvolené periodě. 

 

Mazání paměti se záznamem 

Tlačítkem "Display Down" přejdeme k displeji s možností přenosu dat a mazání paměti. 

 

Společný stisk tlačítek <- a +> vymaže paměť. tato skutečnost je indikována nápisem ERASED. 

 

Úspěšný přenos dat do PC je indikován nápisem DONE. Přenos dat se vyvolává z PC v programu Hibox. 



Rozbor hodnot po měření. 

Po měření pohonu můžeme procházet naměřený blok hodnot přímo v přístroji Hibox. Pomocí tlačítka "Displej Up" 
přejdeme obrazovce bloků. Pomocí tlačítek <- a +> se dá záznam procházet v čase. Společný stisk <- a nebo +> spolu s 
"Display Up" posun v záznamu zrychlí 10×. 

 

Společný stisk <- a +> přejde k dalšímu bloku, pokud je tento uložen. 

Mezní hodnoty po měření zobrazuje displej Min U (minimální napětí), Max (maximální proud), MaxRPM (maximální 
otáčky). Tyto hodnoty se týkají vždy posledního uloženého bloku. 

 

Testování serva 

Pro přepnutí Hiboxu do režimu testování serv je třeba stisknout na napájeném přístroji obě tlačítka "Display Up" 
i "Display Down" současně. Servo je napojeno na Y kabel společně se zdrojem napětí (4×NiCd, NiMH). Y kabel 
je zapojen na horní vstup Hiboxu. Základní test ověřuje pomocí ručního nastavení řídícího pulzu schopnost serva přesně 
reagovat na malé změny řídícího pulzu a schopnost přesného návratu na definovanou hodnotu pulzu. Pokud nasadíme 
na páku serva laserové ukazovátko, lze pomocí promítání bodu na vzdálenou stěnu velmi dobře posoudit přesnost serva 
a jeho schopnost reagovat na malé změny pulzů nebo posoudit přesnost návratu do neutrálu. 

 



Tlačítkem "Display Up" přejde test do režimu cyklování serva. Tlačítka <- nebo +> zmenšují nebo zvětšují rychlost 
kyvů serva. Na displeji je uveden počet vykonaných kyvů ve vybrané rychlosti. 

 

Tento test slouží jako únavový test serva. Při použití vysoké rychlosti kyvů se špatně navržená serva silně zahřívají a 
hrozí jejich zničení! 

Test přijímače. 

Společným stiskem tlačítek "Display Up" i "Display Down" přejdeme k dalšímu testu a tím je měření šířky pulzu z 
připojeného přijímače. Kromě délky pulzu v ms lze zjistit i napětí pulzů z přijímače. 

 

Test výstupu impulzu na přijímači ověří, zda je správně nastavený neutrál (1,50 ms) nebo rozsahy pohybu serv 
nepřesahují meze (1,00 ms; 2,00 ms). Pokud máme jistotu, že serva i přijímač jsou v pořádku a jejich vzájemné řízení je 
v požadovaných mezích, je pro bezpečnost modelu uděláno maximum. Hodnota výchylky v procentech udává -100% 
pro délku pulzu 1,00 ms, hodnotu 0% pro 1,50 ms a 100% pro výchylku 2,00 ms. Pokud bude hodnota v procentech 
větší 100% jedná se o délku pulzu přesahující uvedené hodnoty. To je možné například při mixování kanálů. 



Přenos dat do PC 

Uložená data v Hiboxu můžeme přenést do osobního počítače a zobrazit v programu pro zobrazení hodnot v grafu. Pro 
úspěšný přenos dat stačí propojit kabel RS232/Hibox s portem COM1 (COM2) v PC a do výstupu RS v Hiboxu.. 

 

  

Současně je nutné zajistit napájení Hiboxu pomocí sondy připojené k pohonnému akumulátoru nebo přijímačovou 
baterií. Minimální napětí, potřebné pro spolehlivý přenos dat je 4,8V. 
 
Samotná žádost o přenos dat je pak již záležitostí programu pro zobrazení naměřených hodnot, jak bude popsáno 
v následující kapitole. 



Program pro zobrazení uložených hodnot v PC - Hibox 

Po instalaci programu Hibox nejprve otevřete roletku File (soubory) a zvolte funkci Options (Nastavení) 

 

V dialogovém panelu Options (Nastavení) zvolte COM1 nebo COM2, podle toho, kam je zapojen kabel interface 
RS232/HB 

 

Tlačítko "Default data folder:" Umožňuje zvolit složku (adresář), který se bude nabízet při příkazu "Save File As" 
(Uložit jako). 

 

  



Načtení záznamu z Hiboxu do PC 

1.) Vyvolat funkci přenos dat buď: 

    a.) Z panelu nástrojů, tlačítkem  

    b.) Z roletky Data řádkem Get data  

    c.) Klávesovou zkratkou Ctrl + r 

Objeví se dialog Data Reading. Pokud máme Hibox napájený buď ze sondy nebo ze samostatného zdroje, stačí 4×NiCd 
nebo NiMH, potvrdíme myší nebo Entrem tlačítko "Read Data" 

  

Následuje informace o počtu načtených hodnot. 

 

Průběh načítaní dat z Hiboxu. 

 

 Ukončení načítání s uvedeným počtu bloků. 



Zobrazení načtených hodnot v programu Hibox 

V programu Hibox na levé straně zvolíme požadovaný blok k zobrazení pomocí přepínače ovládaného myší. 

 

V grafu je možno vypínat a zapínat viditelnost jednotlivých křivek, U - napětí [V], I - proud [A], R - otáčky [rpm], C - 
kapacita odčerpané energie ze zdroje [Ah]. Na pravé straně jsou tabulkově zobrazeny maximální a minimální hodnoty v 
grafu, dále pak hodnoty, kam ukazuje šipka. Lze tak snadno odečítat hodnoty na jednotlivých křivkách měřeného 
pohonu. Pro zobrazení detailu jsou určeny tlačítka Zoom + (zvětšit), Zoom - (zmenšit) a Zoom All (zobrazit vše). 

 

První tlačítko v panelu nástrojů vlevo (zobrazuje pootevřenou složku) otvírá již dříve uložený soubor z disku nebo 
diskety. Druhé tlačítko se symbolem diskety ukládá zvolený soubor (jeden blok měření) na disk. Tlačítko s křížkem 
maže zvolený blok, před tím ho však nabídne k uložení. Pokud jej neuložíme bude blok se záznamem nenávratně 
smazán. Tlačítko čtvrté s šipkami přenese data z přístroje Hibox do počítače. Následuje trojice tlačítek pro uložení 
obrázku grafu v BMP formátu, tisk grafu nebo poznámek a tlačítko vyvolávající dialogový panel s nastavením grafu. 



 

Kromě grafických informací z měřených dat je možné si napsat k měření také poznámky. K tomu slouží tlačítko "File 
information" (informace k souboru). Panel nástrojů nad editační plochou textu umožňuje pracovat s textem podle 
běžných zvyklostí z textových editorů. K dispozici jsou příkazy formátovací i příkazy pro práci se zásobníkem. Text se 
dá vkládat i z jiných aplikací nebo z této plochy do jiných textových programů. 

Uložit vybraný blok měření můžeme i pomocí klávesových zkratek Ctrl + S. 

 

Zvolíme si jméno souboru a místo, kam bude uložen. Ukládání dokončíme tlačítkem "Uložit". Ukládají se jak grafické 
informace, tak informace textové. 



Instalace programu Hibox.exe 

Program si uložte a rozbalte z archivu na zvolené místo, můžete mu například ve složce C:\Program Files vytvořit 
složku Hibox a do něj program uložit. 

 

Kompletní instalační balíček pro vytvoření složky a rozbalení programu do ní bude k dispozici později. Zatím program 
zkoušejte a pokud máte nějaké zásadní připomínky k jeho funkci, prosím o jejich směrování na: 

 

Slovník použitých pojmů v programu Hibox: 
About O aplikaci Hibox Options Nastavení 
Block Data Datový blok/soubor Print Graph Tisk grafu 
Close Zavřít / ukončit Read Data Číst hodnoty 
Close File Zavřít soubor Save File Uložit soubor 
Communication port Komunikační brána v osobním počítači Save File As Uložit soubor jako… 
Current Proud [A] Save Picture Uložit obrázek 
Cursor Data Hodnota ukazovátka (šipky) Show/Hide Capacity Zobrazit/skrýt kapacitu 
Data Hodnoty Show/Hide Current Zobrazit/skrýt proud 
Default data folder Předvolená složka pro ukládané hodnoty Show/Hide files Zobrazit/skrýt soubory - bloky měření 
Exit Konec programu Show/Hide graph legend Zobrazit/skrýt legendu grafu 
Export File Export souboru do formátu CSV Show/Hide measurement table Zobrazit/skrýt tabulku hodnot 
File Soubor Show/Hide Revolutions Zobrazit/skrýt otáčky 
File information Informace o souboru Show/Hide Voltage Zobrazit/skrýt napětí 
Get Data Přenos dat Voltage Napětí [V] 
Graph Graf Zoom All Zobrazit celý graf 
Graph Setup Nastavení grafu Zoom In Přiblížit pohled v grafu 
Open File Otevřít soubor Zoom Out Oddálit pohled v grafu 
 

Slovník použitých pojmů v přístroji HiBox 
Blades Počet listů vrtule Senzor type Hodnota proudu sondy 
Done Hotovo Servo cyc Servo test cyklováním 
Erase mem Mazání paměti Servo tst Servo test s ručním řízením 
Erased Paměť vymazána Setup Nastavení 
Memory remaining Zbývající paměť Speed Rychlost kyvů serva 
next další Start Limit Mez startovacího proudu 
PC transfer Přenos do počítače Wait čekejte 
Period Perioda měření Zero Current Nulování klidového proudu sondy 
Receiver Přijímač (test výstupu pulzů)   
 


