
GlidePort Live Tracking

Dette dokumentet er ment som en enkel forklaring til hvordan komme i gang med live tracking via

GlidePort.

GPS posisjon kan sendes til GlidePort via SPOT, ADS-B og vha diverse mobilapper. Denne

veiledningen vil fokusere på mobilappene, som gir det beste resultatet.

Sjekk gjerne Youtubelinkene under for å lære mer om GlidePort:

Introduksjon: https://www.youtube.com/watch?v=Fhmxg1TyxSc

Litt mer dyptgående presentasjon: https://www.youtube.com/watch?v=wm1gxOEgj4Y

Hvordan komme i gang:

1. Registrer deg på Glideport.aero:

a. Følg linken: http://www.glideport.aero

b. Trykk «register»:

c. Fyll inn data, og trykk «Register»:

d. Du vil få tilsendt en mail. Trykk på aktiveringslinken:

(Hvis du ikke mottar mail, sjekk spamfolderen din)

e. GlidePort-registrering fullført!



2. Last ned en av følgende mobilapper:

a. Android:

i. IGCDroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajw.igcdroid

Må betale ca 78NOK, om man vil ha mer enn prøveversjon(kun 30 min). Jeg

bruker denne, og har god erfaring så langt.

ii. Glidetrack: http://glideport.aero/GlideTrack/index.html

(linke skiller mellom store og små bokstaver)

Ikke endel av Google play, men kan lastes ned og installeres på telefonen. Jeg

måtte tillate installering av ukjent innhold for å få lastet denne inn. Gratis

app.

b. Iphone:

i. GlideTrack: https://itunes.apple.com/us/app/glidetrack/id888910571

Gratis app.

3. Koble mobilapp mot Glideport:

Fremgangsmåten er tilsvarende for alle mobilappene. Trykk på seilflyikonet eller settings.

Skriv inn opplysningene; navn, emailadresse og info om seilfly:

4. Sette i gang live tracking:

Du er nå klar til bruk. Start logging ved å dra pilen til høyre (eller trykke start). Lyset blir grønt

når mobilen har funnet GPS posisjon.



5. Tips:

a. Sjekk at mobilappen ikke skrur seg av med mobil i dvalemodus (avskrudd skjerm).

Batterisparing e.l. vil kunne skru av appen når mobilen er i dvalemodus. Man får da

svært dårlig oppløsning på logging. Sjekk dette ved å aktivere Appen under en

kjøretur med bil, f.eks. Dersom appen stopper å logge med mobil i dvalemodus, vil

man kun se rette linjer mellom GPS koordinatene hvor man manuelt aktiverer

mobilen.

b. Verifiser at mobilen er fullt oppladet før bruk. Molbilen vil bruke ekstra strøm når

GPS er aktivert. Min mobil klarer fint å kjøre i mange timer uten lading.

c. Plasser mobilen i cockpit slik at den har gode mottaks- og sendeforhold.

Erfaringsmessig har det fungert greit å ha den i jakkelommen.

Lykke til og god tur!

Se neste side for grunnleggende info om hvordan følge livetracking via

Glideport map.



Følge Livetracking på Glideport:

Følg linken: http://glideport.aero/map?p=Country:NO (Lag gjerne et bokmerke for denne siden)

Velge dag:

Se data for individuell flight:



Se animasjon av flere track:


