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 FPV Tracker to aplikacja przeznaczona do współpracy z systemem FPV 
Zbig & Pitlab. Aplikacja łączy się z OSD lub GroundStation poprzez Bluetooth. 
Aplikacja jest dostępna na smartfony oraz tablety z systemem Android. 
 
 
 
 

Aplikacja umożliwia: 

 śledzenie bieżącej pozycji modelu na mapie satelitarnej, 

 definiowanie punktów trasy dla OSD, 

 śledzenie przebytej trasy, 

 wyświetlanie bieżącej pozycji użytkownika oraz jego odległości od modelu, 

 monitorowanie parametrów lotu. 
 
 
 

Wymagania aplikacji: 

 Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy 

 połączenie z Internetem 

 Bluetooth 

 GPS 
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Komunikacja 
 
Komunikacja z OSD jest dwukierunkowa. Można zarówno wysyłać punkty trasy do OSD jak i 
odbierać parametry lotu (pozycję samolotu i wysokość). OSD wraz z modułem Bluetooth 
umieszczone są w samolocie przez co ograniczeniem jest zasięg Bluetooth-a, który z reguły 
wynosi kilkanaście metrów. Z tego powodu aby wysłać trasę samolot musi znajdować się w 
bliskiej odległości od użytkownika. 
 
Komunikacja z GroundStation jest jednokierunkowa. Umożliwia odbiór parametrów lotu 
(pozycji samolotu, wysokości, prędkości) jednakże nie pozwala na przesyłanie punktów trasy. 
GroundStation komunikuje się jednak z modelem poprzez fale radiowe co umożliwia odbiór 
telemetrii z bardzo dużych odległości. 
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Podłączanie modułu Bluetooth do OSD 
 
Uwaga:  płytki OSD w wersjach 2.1/2.2 posiadają inny układ gniazda USART oraz odwrotną 
kolejność pinów niż płytki w wersjach 2.3. 
 
Aby prawidłowo skonfigurować prędkość transmisji w „menu service->UART” włącz „Buddy 
flight mode”, a następnie ustaw prawidłową prędkość transmisji zgodną z modułem 
Bluetooth. Domyślna wartość transmisji w modułach Bluetooth to zazwyczaj 9600 bps. 
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Podłączanie modułu Bluetooth do GroundStation 
 

 
 
 
Aby prawidłowo skonfigurować prędkość transmisji należy wejść w ustawienia telemetrii w 
GroundStation i ustawić prędkość UART-u. Domyślna wartość dla modułów Bluetooth to 
9600 bps.  
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Wygląd aplikacji 
 
Uwaga: do wyświetlenia mapy konieczne jest połączenie z Internetem. 
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Abonament 

 
Przy próbie pierwszego połączenia z OSD lub GroundStation (poprzez naciśnięcie 

przycisku ) nastąpi prośba o wykupienie abonamentu dającego dostęp do aplikacji.  
 
Cena abonamentu wynosi 19,99 zł za 3 miesiące. Aby wykupić abonament należy podać dane 
karty płatniczej. Cały proces płatniczy przeprowadzany jest wyłącznie przez firmę Google. 
Autor aplikacji ani żadne inne osoby trzecie nie mają dostępu do danych dotyczących kart 
płatniczych użytkowników. 
 
Aplikacji można używać za darmo przez pierwsze 7 dni użytkowania. Należy podać dane karty 
płatniczej jak przy normalnym zakupie, z tym że firma Google nie obciąży rachunku przez 
pierwsze 7 dni użytkowania aplikacji. Siódmego dnia pobrana zostanie normalna opłata za 
abonament (19,99zł) i przydzielony zostanie dostęp do aplikacji na 3 miesiące. Po upływie 3 
miesięcy opłata za abonament zostanie automatycznie pobrana ponownie, a dostęp do 
aplikacji wydłuży się o kolejne 3 miesiące. 
 
W każdej chwili można zrezygnować z abonamentu. W tym celu należy wyszukać aplikację w 
sklepie Google Play i kliknąć przycisk „Anuluj” w sekcji Subskrypcja. 
 
Jeżeli użytkownik zrezygnuje z abonamentu podczas darmowego 7-dniowego okresu nie 
zostanie pobrana od niego żadna opłata. Jeśli zrezygnuje z abonamentu podczas normalnego 
płatnego okresu wówczas zachowa dostęp do aplikacji aż do końca wykupionego okresu. 
Anulowany abonament nie przedłuży się automatycznie i żadna opłata nie będzie więcej 
pobierana. 
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Nawiązywanie połączenia 

Po naciśnięciu przycisku nastąpi prośba o włączenie Bluetooth’a, a następnie pojawi się 
okno: 

 
 
Aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń. 
W celu połączenia się ze znalezionym urządzeniem należy kliknąć jego nazwę. 

Po pomyślnym połączeniu wyświetli się komunikat „Połączono”, a ikona  zmieni się 

na . 
 
 
 

Lokalizacja 

Aby włączyć lokalizację należy nacisnąć przycisk . Nastąpi przekierowanie do menu 
lokalizacji: 
 

 
 
Po włączeniu lokalizacji należy nacisnąć sprzętowy klawisz „cofnij” aby wrócić do aplikacji. 
 
Uwaga: bez włączonej lokalizacji Twoja pozycja nie będzie wyświetlana na mapie. Również 
zamiast odległości od samolotu wyświetlana będzie wartość „—”.  
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Punkty trasy 

Aby dodać punkt trasy należy kliknąć w żądane miejsce na mapie przez około sekundę. Można 
dodać maksymalnie 9 punktów trasy. 

Aby przesunąć punkt trasy w inne miejsce należy kliknąć go i przytrzymać przez około 1 
sekundę. Punkt automatycznie przesunie się odrobinę do góry. Nie należy odrywać palca od 
ekranu i przesunąć punkt w żądane miejsce na mapie. 

Aby edytować parametry punktu należy go krótko kliknąć. Pojawi się wówczas następujące 
okno ustawień: 

 
 

Możliwa jest edycja wysokości przelotu oraz zmiana kolejności punktów poprzez wybór 
odpowiednich wartości z rozwijanych list. 
 

 

Przesyłanie trasy do OSD 

Aby przesłać punkty trasy z mapy do OSD należy nacisnąć przycisk        . 

Aby wyczyścić trasę w OSD należy usunąć wszystkie punkty trasy z mapy (przycisk „usuń trasę” 
w menu), a następnie nacisnąć przycisk       . 
 
Uwaga: aby przesłać punkty trasy lub wyczyścić trasę należy być połączonym z OSD, a nie 
GroundStation. 
 
 
 

Ostatnia znana pozycja samolotu 

W przypadku utracenia zasięgu ostatnia znana pozycja samolotu oraz jego kierunek, prędkość 
i wysokość są automatycznie zapisywane i wyświetlane nawet po ponownym uruchomieniu 
aplikacji. 
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Użytkowanie offline 
 
 Istnieje możliwość korzystania z map będąc offline. Podczas normalnego użytkowania 
mapy, gdy jesteśmy połączeni z Internetem, wczytywane fragmenty mapy są automatycznie 
zapisywane w pamięci podręcznej. Aby zapisać mapę do użytku offline należy więc najechać 
na żądany obszar mapy i przybliżyć go aby mógł się zapisać z odpowiednią dokładnością. Jeśli 
planujemy korzystać również z map satelitarnych należy przełączyć typ mapy przyciskiem 

 i analogicznie wczytać żądane fragmenty mapy satelitarnej. 
 Zapisywanie fragmentów mapy do pamięci podręcznej odbywa się automatycznie. 
Nie ma gwarancji tego jak duży obszar mapy, ani z jak dużym przybliżeniem uda się 
zapamiętać. Aby sprawdzić czy żądany fragment mapy został prawidłowo zapamiętany 
należy odłączyć się od Internetu i będąc offline sprawdzić, które fragmenty mapy zostały 
zapamiętane. 
 W każdym momencie można wyczyścić fragmenty mapy przechowywane w pamięci 
podręcznej. W tym celu należy znaleźć aplikację FPV Tracker na urządzeniu (ustawienia 
ogólne -> aplikacje -> pobrane -> FPV Tracker), a następnie kliknąć przycisk „Opróżnij cache”. 

 
 
Wsparcie 
 
Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące aplikacji można kierować na adres: 
bigk.contact@gmail.com 


