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Aktualizace firmware kvadrokoptér Blade 350 QX 

Vývojáři Horizon Hobby neustále pracují na vylepšování svých produktů a proto 

všechny řídicí jednotky kvadrokoptér 3350 QX umožňují uživatelsky přehrát 

firmware. Pro přehrání firmware potřebujete pouze počítač s USB portem a 

převodník USB→UART, který je již součástí balení všech novějších kvadrokoptér. 

V případě potřeby lze převodník zakoupit pod objednacím číslem BLH7840. 

Popis změn ve verzi firmware 3.0:  

• Byl zcela změněn způsob řízení tak, aby řízení kvadrokoptéry bylo maximálně jednoduché i pro naprosté 

začátečníky. Letové módy Smart a AP byly upraveny tak, že pokud je páka plynu v neutrálu, kvadrokoptéra 

zůstává ve stejné výšce. Pokud je páka plynu nad resp. pod neutrálem, kvadrokoptéra stoupá resp. klesá 

konstantní rychlostí, která je úměrná výchylce. Pro tyto režimy je vhodný mód vysílače „0“, tj. obě páky 

vysílače se vrací doprostřed. 

• Mód Stability a Agility jsou k dispozici pouze při použití programovatelných vysílačů 

• Návrat domů se aktivuje pomocí pátého kanálu, stejně jako změna letových módů 

• Řízení náklonu kamery na gimbalu se aktivuje pomocí šestého kanálu 

• Byla přidána možnost diagnostiky a nastavování kvadrokoptéry pomocí počítače – aplikace Blade 350QX GUI 

• Byla zjednodušena signalizace LED diodou na kvadrokoptéře 

• Byla zjednodušena kalibrace kompasu a akcelerometru 

• Byly opraveny některé chyby a byla vylepšena stabilizace kvadrokoptéry 

Přiřazení letových režimů podle výchylky na 5. kanálu 

Rozsah výchylky Doporučená výchylka Letový režim 

-150 % až -51 % -100 % Návrat domů  

-50 % až +75 % 0 % AP mód 

+75 % až +105  90 % Smart mód 

+106 až +125 112 % Stability mód 

+126 až +150  140 % Agility mód 

 

Režim Throttle / gimbal control podle výchylky na 6. kanálu 

Rozsah výchylky Doporučená výchylka Letový režim 

-150 % až -88 % -100 % Ovládání náklonu gimbalu  

-87 % až +150 % +100 % Ovládání plynu (stoupání a klesání) 

 
Firmware kvadrokoptéry je ke stažení zde: http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/350_QX_Firmware.zip. 

Poznámka k párování kvadrokoptéry s programovatelnými vysílači Spektrum: Před samotným párováním musíte mít 

ve vysílači nastaveny výchylky tak, aby byl nastaven na 5. kanále režim Smart a na 6. kanále ovládání plynu! 

Popis změn ve verzi firmware 2.0: 

• Byl přidán nový letový režim AP, který je vhodný pro natáčení videa 

• Ovládání náklonu gimbalu bylo přidáno na 7. kanál 

• Byly opraveny některé chyby a byla vylepšena stabilizace kvadrokoptéry 

Popis změn ve verzi firmware 1.0: 

• Výchozí verze 
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Postup aktualizace firmware kvadrokptéry 

1. Zapojte přiložený převodník USB→UART do volného USB portu počítače. 

2. Nainstalujte si ovladač pro převodník rozhraní USB→UART. Tento krok není potřeba provádět, pokud máte 

již ovladač nainstalovaný. Ovladač je ke stažení na stránkách společnosti FTDI Chip zde: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Pokud máte operační systém Windows, ovladač se instaluje 

pomocí spustitelné aplikace, kterou si stáhněte na odkazu setup executable – viz zvýrazněná část na obrázku 

níže.  Ovladač je ke stažení i pro operační systém Mac. 

 

  



3 
 

3. Pokud je ovladač správně nainstalován a převodník máte zapojen v počítači, musí se vám vytvořit další 

virtuální sériový port COMx, kde x je pořadí sériového portu přiřazené operačním systémem. Na obrázku níže 

má vytvořený sériový port označení COM7 – USB Serial Port. 

 

4. Nainstalujte si aplikaci Blade 350QX GUI. Aplikace je volně ke stažení na stránkách Horizon Hobby: 

http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH8160_GUI_ZIP.pdf. Aplikace je dostupné pro operační systémy 

Windows nebo Mac. 

 
5. Propojte převodník USB→UART s kvadrokoptérou. Způsob zapojení závisí, který typ řídicí jednotky máte. 

Konektory jsou navrženy tak, aby nebylo možné nesprávné zapojení. Konektory jsou bez problému přístupen 

bez nutnosti rozebrání kvadrokoptéry. Kvadrokoptéru mějte vypnutu! 

a) Pokud máte novější verzi kvadrokoptéry s řídicí jednotkou BLH7901, pak konektor z převodníku 

zapojte do 4-pinového konektoru, který slouží pro připojení přijímače.  

b) Pokud máte nejstarší verzi kvadrokoptéry s řídicí jednotkou BLH7801, pak konektor z převodníku 

zapojte do 4-pinového konektoru, který je v rohu řídicí jednotky. 

 
Obrázek: Řídicí jednotka BLH7901 

 
Obrázek: Řídicí jednotka BLH7801 

Konektor pro programovací kabel 
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6. Spusťte nainstalovanou aplikaci Blade 350QX GUI. 

a) V pravém dolním rohu zvolte Turn On GUI Preview (aktivace aplikace). 

b) V bočním panelu zvolte možnost Device Information. 

c) Pak stiskněte tlačítko Firmware Update (Přehrání firmware). Zobrazí se dialogové okno Firmware 

Update. V dialogovém okně nastavte cestu k souboru s firmware 350 QX3 Release.bin a správný 

sériový port, viz bod 3. 

d) Stísněte tlačítko Update. Aplikace nyní bude čekat na zapnutí kvadrokoptéry. 

 

 

  

Volba sériového portu 

Cesta k souboru 

a) 

b) 

c) 

d) 



5 
 

7. Do 30 sekund zapněte kvadrokoptéru. Ihned po zapnutí kvadrokoptéry se aktivuje přehrání firmware řídicí 

jednotky kvadrokoptéry. Pokud proces proběhl v pořádku, zobrazí se nápis Firmware update was successful. 

  
 

8.  Vypněte kvadrokoptéru a odpojte propojovací programovací kabel z řídicí jednotky a v případě řídicí 

jednotky BLH7901 nezapomeňte zpět zapojit přijímač. 

 

Poznámka k napájení kvadrokoptéry: Převodník USB→UART neposkytuje napájení! Proto musí být kvadrokoptéra 

napájena z pohonného akumulátoru. 

 

V Uherském Brodě dne 5. 5. 2015 

 

Astra, spol. s r. o. 
Prakšická 2589 
688 01 Uherský Brod 
Česká republika 
 
Tel: +420 572 619 619, e-mail: info@astramodel.cz, web: www.astramodel.cz 

 
 

 


