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Úvod
Jsme rádi a děkujeme za to, že jste si pořídili OGN krabičku CUBE3. Věnovali jsmě hodně úsilí
aby vám sloužila dobře a spolehlivě co nejdéle a aby uměla i to, co ostatní trackery neumí :)
OGN CUBE třetí generace je vymazlená krabička sloužící nejen pro trackování větroňů, ultralajtů
a vlečných mašin, ale pro offline záznam jejich provozu. K tomu napomáhá tříosý akcelerometr a
microSD karta. S trackerem je možné se spojit nejen přes seriovou linku po drátě (TTL) ale I
bezdrátově přes bluetooth. Protože využití je různé, je k dispozici ve dvou variantách, zvaných jako
model A a B.

Technická data
Model A – pro zabudování do palubky

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozměry:
◦ krabička: 70 x 20 x 50mm (šířka, výška, hloubka)
◦ anténa: 50mm
váha: 50g
zdroj napájení: mikro USB nebo RJ-45, 5V – 14V
proudový odběr ~50mA
vysílaný výkon ~ 20mW
komunikační kmitočet: 868.2 & 868.4 MHz
datové spojení přes bluetooth nebo TTL sériovou linku zkze RJ45 konektor
mikro SD karta pro ukládání deníku letů
tříosý akcelerometr

Model B – přenositelný, napájený vnitřní baterií

•

Rozměry:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• krabička: 70 x 25 x 50mm (šířka, výška, hloubka)
• anténa: 50mm
váha: 84g
zdroj napájení a nabíjení: micro USB, 5V
proudový odběr ~50mA
vysílaný výkon ~ 20mW
komunikační kmitočet: 868.2 & 868.4 MHz
datové spojení přes bluetooth
kapacita baterie: 1020mAh
životnost baterie na jedno nabití ~ 20 hodin
doba nabíjení ~5 hodin
mikro SD karta pro ukládání deníku letů

Umístění trackeru a orientace antén
Krabičku trackeru je vhodné upevnit na místo, kde nebude stíněna pro rádiový signál
neprostupnými elementy. To znamená, že by neměla přijít pod plechovou či uhlíkovou palubní
desku a do centroplánu plechových a uhlíkových letadel.
Orientace krabičky trackeru je znázorněna na nálepce na straně, kde je anténa. Krabička by měla
ideálně ležet naplacato, aby interní integrovaná GPS anténa směrovala co nejvíce k obloze. V
případě ztráty nálepky z krabičky lze tuto polohu určit bez otvírání krabičky tak, ze položíme
tracker tak, aby byl SMA konektor / anténa rádia orientována k pozorovateli a na pravé straně
krabičky. Pak směřuje GPS anténa k obloze.

Illustration 1: Orientace antén GPS
(hnědý čtvereček vlevo) a rádia (vpravo)
Externí anténa rádia by správně měla být orientována svisle a to buď nahorů nebo dolů. Náklon
jakýmkoliv směrem (jak v případě zabudování, tak I v kroužení) má vliv na její zisk / účinnost.
Opět platí, že blízkost jakéhokoliv materiálu ovlivňujícího šíření rádiových vln bude ovlivňovat
dosah jak vysílání tak I příjmu.

Zapojení konektoru RJ45
Význam pinů konektoru RJ45 je následující:
1

GND

2

GND

3

CUBE RX (TTL na napěťové úrovni VCC)

4

CUBE TX (TTL na napěťové úrovni VCC)

5

TX OFF

6

(nezapojeno)

7

VCC (ext.napájení 5-15V)

8

VCC (ext. napájení 5-15V)

POZOR! Orientace čistě podle barev kabelu může být zavádějící, protože kabely z různých zdrojů
budou mít různé pořadí barev. Proto je lepší orientovat se podle polohy zobáčku na konektoru

Illustration 3: Označení pinů konektoru RJ45 z pohledu
na krabičku zepředu
Illustration 2: Označení pinů konektoru
RJ45 z pohledu na kabelu se zobáčkem
zespodu
Poznámka k pinům č. 3+4 – napěťová úroveň TTL sériové linky vyvedené z krabičky je daná
napájecím napětím na pinech 7+8. V případě napájení z 5V je možné přímé připojení s PDA, které
má TTL (5V) I/O. Pro připojení k RS232 je třeba převodník!
Poznámka k pinu č. 5 – slouží pro vypnuní vysílání polohy, přičemž nevypíná příjem. Pro vypnutí
připojit přepínačem na GND, jinak nechat plavat (floating, nepřipojovat nikam).

Signalizace stavu LED diodou
Po zapnutí trackeru je možné pozorovat následující stavy indikace v tomto pořadí:
(1) 0. – 10. s: blikání v intervalu 1s – bootloader; v tuto chvíli čeká bootloader update firmwaru.
(2) 11.-13. s: trvalý svit LED po dobu cca 2s – inicializace sériových linek (bluetooth + GPS), rádia,
barometrického čidla, SD karty (pokud je vložena) a běžících služeb
(3) 14.+ s: dva krátké bliknutí každou sekundu – čekání na GPS fix
(4) velmi krátké probliky – provoz na rádiu – pravidelně každou sekundu vyslání packetu, nebo v
nepravidelných intervalech (příjem okolního provozu)
“OGN CUBE3 boot sequence” https://www.youtube.com/watch?v=_XDIrd3SX6g

Připojení přes bluetooth
Trackery CUBE3 je možné připojit k PDA či telefonu přes bluetooth. Po zapnutí trackeru je vysílán
beacon oznamující možnost spojení s názvem ve formátu “OGN CUBE xxxxxx”, kde xx je ID
trackeru. Po spárování za použití žádného nebo pinu 1234 je pak možné v LK8000 / XC Soaru
zvolit bluetooth port s CUBE3 jako FLARM vstup a na mapě by se měl zobrazovat okolní provoz v
dosahu rádia.

Pro zobrazení provozu na mapě LK8000 je potřeba v konfiguraci na stránce 13 povolit “Provoz na
mapě” / “Traffic on map”.
Stejně tak lze spárovat tracker s počítačem a sledovat aktivitu na sériovém portu za použití
minitermu nebo putty (rychlost 115200 baudů).

Registrace trackeru
Pro úplné zobrazení letícího trackeru na webu či v mobilní aplikaci je třeba tracker zaregistrovat na
stránce http://ddb.glidernet.org/ Zde je potřeba si založit účet (ideálně s jiným heslem než kdekoliv
jinde – provoz na stránce není šifrován!)
Po kliknutí na “Přidat zařízení”, kde zvolíme “Typ zařízení” jako OGN, ID zařízení je ID trackeru,
které je napsané na nálepce ze strany antény, poté zvolíme typ letadla a vyplníme Registraci a
Soutěžní znak. Kliknutím na Uložit se zařízení přidá do našeho seznamu registrovaných trackerů a
během cca 15-30 min dostane i do OGN sítě.

Illustration 4: Registrace trackeru v databázi OGN sítě

Kontakt na výrobce a technická podpora
V případě potřeby použijte informace uvedené v sekci Kontakt na stránkách
https://ogn.ibisek.com/ či osobně o víkendech na letišti v Křižanově.

