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Bevezetés 
A VFRnavigator kisgépes pilóták számára készült navigációs program. A szoftver Windows CE operációs 

rendszerrel működő, (eredetileg) autós GPS készülékeken használható. (A támogatott készüléktípusok 

listáját ld. a www.vfrnavigator.com oldalon. Ugyanitt található a szoftver mindenkori legfrissebb 

verziója, valamint a dokumentáció is.) A VFRnavigator csomag tartalmaz egy teljesen ingyenes, Windows 

PC-n futó repüléstervező és –kiértékelő szoftvert is.  

Fontos: A program bármelyik komponensének használata előtt a felhasználónak el kell fogadnia a 

felhasználási feltételeket, ami a csomagban a terms.html állományban található!  

Alapok 
A program elsődleges célja, hogy egy előre megtervezett útvonal követését segítse, tájékoztatást adjon a 

légterekről, illetve minél jobban támogassa a kisgépes repülés során felmerülő tevékenységeket. Az 

útvonal tervezése elsősorban a pcVFRnavigator ingyenes szoftverrel javasolt. Az útvonalterv térkép 

szépen kinyomtatható, az útvonal áttölthető a GPS-re, de lehetőség van a teljes tervezést is a GPS-en 

elvégezni. 

A GPS rögzíti a megtett útvonalat, illetve bizonyos eseményeket is rögzít egy napló állományba. Ezek 

alapján a repülés utólag PC-n megjeleníthető és részletesen, 3D-ben kiértékelhető. 

Adatbázisok 
A program több típusú adatbázist tartalmaz. Általános elv, hogy minden adat tájékoztató jellegű, a 

felhasználó köteles az adatokat hivatalos forrásból ellenőrizni, és az adatbázis esetleges hibáinak 

következményeiért a felhasználó felelős. A részleteket ld. a terms.html állományban. Az esetleges 

hibákat kérjük az info@vfrnavigator.com emailen jelezni. 

 A csomag tartalmazza a teljes magyar légtéradatbázist.  

 A csomag tartalmaz számos navigációs- és jelentőpontot, ezek megjelenítése és használata 

opcionális.  

 A csomag tartalmaz NASA SRTM domborzatmodell adatokat 

 A háttér térkép OpenStreetMap alapú, “© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA” 

 A checklist file csak minta, a felhasználó maga szerkesztheti 

 A programba a felhasználó saját pontokat is felvihet 

GPS adatok 
A GPS pozíció általában elég pontos, de ez sem garantált. Ezzel szemben a GPS által mért magasságadat 

igen gyakran pontatlan, ezért minden, magasságadatra épülő szolgáltatást ennek megfelelő kontrollal 

kell használni. 

Eltérések 
Ez a leírás a 2013-ban publikált, 3.3.0 verzióra vonatkozik. A program fejlődése miatt a funkciók és 

megjelenés eltérhet az itt ábrázoltaktól. 

http://www.vfrnavigator.com/
mailto:info@vfrnavigator.com
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Licenszelés 
A VFRnavigator három komponensből áll: 

 PC-n futó tervező és elemző szoftver (pcVFRnavigator). Licensz: freeware 

 GPS-en futó navigációs program, erről szól ez a leírás. Licenszköteles. 

 PC-n futó gyakorló demó (szimulátor), ami a GPS-en futó programmal lényegében megegyező 

funkcionalitást és megjelenést ad. Licensz: freeware 

Felhasználói útmutató 
Az következő oldalakon ismertetjük a szoftver működését és használatát.  

Jelölések: 

 

 

Minden képernyőnek van egy sorszáma, ami a 
címsorban szerepel. 
A dokumentációban ezek a jelek azonosítják, hogy 
az adott funkcióval melyik képernyőre lehet 
váltani. 

 
Az egyes képernyőkön az így megjelölt dolgokhoz 
további megjegyzések tartoznak. 

 

A szaggatott piros vonal jelöli a softkey 
területeket. A képernyőnek ez a része 
nyomógombként viselkedik. 
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Adatok és jelek a főképernyőn

Course: jelenlegi 
irány

Sebesség 

Következő 
fordulópont

Irány a követ-
kező ponthoz

Távolság a követ-
kező pontig

Akku töltöttség
Domborzatmodell 
alapján számított 

rádiómagasság

GPS által mért 
magasság

Térkép rajzolás 
folyamatban

Lépték (tmf)

GPS idő

1

1
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3

4

6
7 8

5
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 Course: a GPS által mért haladási irány, tehát földhöz képest értendő (true course over ground). 

Valódi, nem pedig a mágneses irány.  

 Speed kts: földhöz viszonyított sebesség (ground speed) csomóban. Nem szabad összetéveszteni a 

levegőhöz mért sebességgel (airspeed). 

 Next wpt: itt mutatja, hogy hova navigál, tehát melyik a következő útvonalpont, ahova tartunk. 

Útvonal esetén a GPS megpróbálja kitalálni, hogy mi a következő pont, tehát észreveszi, ha elhaladunk 

egy útvonalpont mellett, és léptet a következőre. Ha ez mégsem lenne így (mert pl. kihagytunk egy 

fordulópontot), akkor a Goto menüben lehet új célpontot állítani.  

 Bearing: a jelenlegi pozícióból erre van következő útvonalpont. Valódi, nem pedig a mágneses irány. 

 Dist nm: távolság a következő útvonalpontig csomóban. 

 Akku töltöttség. 10-es lépésekben változik, és sajnos nem lineárisan, de ez a GPS tulajdonsága.  

 Számított rádiómagasság lábban. Tekintettel arra, hogy mind a domborzatmodell, mind pedig a GPS 

által mért magasság komoly hibát tartalmazhat, ez az érték csak tájékoztató jellegű. 

 GPS alt: a GPS által mért tengerszint feletti magasság lábban. Tájékoztató jellegű adat, a GPS 

gyakran pontatlan. 

 A rajzolás eleinte lassabb, másodszor (ugyanott) már sokkal gyorsabb. 

  



VFRnavigator felhasználói útmutató 
   

   
 5 

Grafika a főképernyőn

Beépített nav. 
pont

Reptér

Itt leszünk 5 perc 
múlva

Aktuális GPS 
pozició

Saját 
fordulópont

Itt leszünk 3 perc 
múlva

Légtérhatár 
vastag 

vonallal

Légtérhatár 
vékony vonallal

Útvonalterv
Erre van a 

következő pont

Légtér neve

Megtett 
útvonal 

(csiganyál)

1

1

2
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6

8

5

7 5

 

 A beépített navigációs pontokat (jelentőpontokat) kis háromszög jelzi. A Settings menüben 

kikapcsolhatóak. 

 Az egyes légterek nevei a légtér közepén, a légtérrel azonos színnel szerepelnek. A légtér színe a 

légtér típusától függ. 

 Az aktuális pozícióból egy csíkozott vektor mutatja a haladási irányt. A vektor hossza 5 percnek felel 

meg, a sávok hossza egy perc. Kis sebességeknél nincs kirajzolva. 

 Pillanatnyi GPS pozíció. Ha nem látszik, akkor két eset lehetséges: nincs GPS vétel, vagy a pozíció 

nincs a képernyőn. Ez utóbbin a GPS gomb segít. 

 Légtérhatárok színe a légtér típusától függ. A vonal vastag, ha a légtérrel egy magasságban vagyunk, 

és vékonyabb, ha nem. 

 A megtett útvonalat egy vékony vonal mutatja. A teljes útvonal bekerül a kártyán a log könyvtárba 

is. 

 A kék-fehér vonal mutatja az aktív útvonalat, vagy Goto esetén az aktuális kurzust. Az útvonalak 

pontjai lehetnek repterek, beépített navigációs pontok vagy felhasználói pontok. 

 Barna vonal mutat a jelenlegi pozícióból a következő útvonalpontba (bearing).  
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Menu softkey
Felhozza a 

menü 
képernyőt

21

Piros szaggatott vonal jelöli a softkey területeket

Zoom 
nagyítás

Zoom 
kicsinyítés

Üzenet 
megnézése

GPS pozició 
legyen 

középen

4

Nézet váltás

3

Gombok a főképernyőn1

1

2

3

4

Képernyő 
mozgatása 

(drag)5

 

 A bal oldali szám mezőbe kattintva feljön a menü. 

 A rádiómagasság felirat egyben gombként is működik, felhozza a 3. sz. képernyőt. 

 A GPS gomb/felirat akkor jelenik meg, ha kézzel elmozgattuk a képernyőt. Ekkor a képernyő nem 

fog magától mozogni. Ha a gombot megnyomjuk, akkor az aktuális pozíciót középre rakja, és ott is tartja. 

 Ha a programnak fontos üzenete van, akkor megjelenik az MSG gomb/felirat. Megnyomva 

megnézhetjük az üzeneteket. 

 A képernyő fennmaradó részén bárhova érintve mozgatható a képernyő. 
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2

Felettünk a 
TMA3 légtér 
3500 lábtól

Jelenlegi GPS 
magasságunk

Talaj + 1000 ft

Talaj

Így 
süllyedünk 

most

1

Bárhova 
kattintva 
visszalép

Körny. 
védelmi 

légtér, AGL 

Kb 2.5 mérföld 
távolságban a TMA4 

légtér 2500 lábtól

Ha így süllyedünk, 
pont kikerüljük

Légtér neve

Oldalnézet képernyő 1.

Útvonalpont

1

3

4

5

2

 
Ez a képernyő oldalnézetből mutatja a helyzetünket az éppen aktuális irányvektor mentén, 5 tengeri 

mérföld távolságra előre. Ha a mozgásunk nem egyenletes, pl. éppen fordulunk, akkor gyorsan változhat 

a kép. 

 

 A GPS magasság tájékoztató jellegű adat, a GPS ebben gyakran elég pontatlan. A vízszintes kék 

vonal jelzi a jelenlegi magasságot, a magasságmérővel össze kell vetni. 

 A ferde kék vonal jelzi az emelkedést vagy süllyedést. Ennek pontossága szintén ellenőrizendő. 

 A környezetvédelmi légterek felső határa AGL szerint van megadva, így az követi a talaj alakját. 

 Szürke vonal jelzi a talaj felett 1000 láb magasságot. Célszerű fölötte maradni. 

 Fekete vonal jelzi a talajt. Az adatbázis pontatlan lehet, erre számítani kell.  
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Oldalnézet képernyő 2.2

Felettünk a 
TMA3 légtér 
3500 lábtól

Kb 1.1 mérföld 
múlva beérünk a 

TMA6 alá

Jelenlegi GPS 
magasságunk

Talaj + 1000 ft

Talaj

Kb 3 mérföld múlva 
beemelkedünk a 

TMA6-ba

Így 
emelkedünk 

most

Kb 4.2 
mérföld 

távolságban 
a CTR

1

Bárhova 
kattintva 
visszalép

 
Itt ugyanez a képernyő látható egy másik helyzetben. 
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Hibrid képernyő3

Oldalnézet

Térkép nézet

 
A hibrid képernyő felső része a szokásos térkép, míg alsó része oldalnézetet mutat.  

 

Gombok a hibrid képernyőn3

2

Ide kattintva 
oldalnézetbe 

vált

1

Ide kattintva a 
főképernyőre

vált

Ide kattintva a 
főképernyőre

vált

1

 
A hibrid képernyő alsó részére kattintva teljes képernyős oldalnézetet, a felső részére kattintva a 

szokásos főképernyőt kapjuk. 
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Menü képernyő4

5 6 7 20

16 11 24 21

25

Vissza a 
főképernyőre

Kilépés a 
programból

Demo 
ki/bekapcsolása

1

 
A menü gombjaival jutunk el a további képernyőkre. 

A Demo bekapcsolása után a pozíciót nem a GPS-ből veszi, hanem egy demo file-ból, amit gyorsítva 

játszik le. Ennek segítségével akár beltéren, GPS vétel nélkül is minden funkciót ki lehet próbálni. 
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Current route képernyő
Időtartamok 
számításához 

használt 
átlagsebesség

Ezt a pontot 
már 

elhagytuk

Következő 
pont

Reptereknél 
mutatja a 

frekvenciát is

GPS idő

Repült idő
Becsült teljes 

repült idő

Irány az 
adott 

ponthoz

Távolság 
az adott 
pontig

Idő az 
adott 
pontig

Érkezés 
az adott 
pontba

Érkezés a 
rendeltetési 

reptérre

5

Képernyő 
bezárása

1

3 4 5

2

6

7 8

 
Ezen a képernyőn követhetjük nyomon az útvonalat. 

 Sorban szerepelnek a fordulópontok. Ahol reptér van, ott a frekvencia is szerepel. 

 Az idő számításához a pillanatnyi átlagsebességet használja. Ha állunk, akkor a tervezési sebességet. 

 Course: a következő fordulópont valódi iránya (nem mágneses). Az éppen következő pont esetében 

a jelenlegi pozícióból számolja (bearing). 

 Distance: távolság a következő fordulópontig tengeri mérföldben. Az éppen következő pont 

esetében a jelenlegi pozícióból számolja. 

 ETE: az adott szakasz várható időtartama (óra:perc). 

 ETA: az adott pontba érkezés várható időpontja (óra:perc).  

 Repült idő: amikor a sebesség átlépi a beállított tervezési sebesség 75%-át, akkor a program úgy 

veszi, hogy felszálltunk, és elindítja a repült idő számlálót. 

 Est. tot: várhatóan ennyi lesz a teljes repült idő (nem a hátralevő). 
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Current Airspaces képernyő6

Reptér freki v. 
légtér státusz

Légtér alsó 
határa

Légtér felső 
határa v. 

reptér táv

Fahegy 3.3 
mérföldre, 

frekivel

Képernyő 
bezárása

Oldalnézet 
bekapcsolása

Reptér v. 
légtér neve

Alatta 
vagyunk a G3 
koordináltnak

G3-ban 
vagyunk, de 

elhagyjuk

Belépünk a 
D30-ba

2

1

3

2

 
Ezen a képernyőn a közelben található repterekről és légterekről kaphatunk információt. A légterek alsó 

és felső határa lábban van megadva.  

 A lista elején szerepelnek az 5 tengeri mérföldnél közelebb levő repterek, távolsággal és 

frekvenciával. 

 Ezt követik azok a légterek, amelyek a jelenlegi pozíció szempontjából érintettek, mert  

 
 Alatta vagyunk (Below) 

 Fölötte vagyunk (Above) 

 Benne vagyunk (Inside) 

 Súroljuk (Skimming) 

 3 tmf távolságon belül belépünk (Entering) 

 3 tmf távolságon belül elhagyjuk (Leaving) 

 

A listázás megfelel az időrendi sorrendnek. 
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Goto képernyő7

Direkt egy 
reptérre

Direkt a hazai 
reptérre

Direkt egy 
pontra

Célpont 
törlése

Útvonal következő 
pontjának 

kiválasztása

Útvonal előző 
pontjának 

kiválasztása

Útvonal 
aktuális 

célpontja

Képernyő 
bezárása

8

9

1

5

6

8

2

9

3

4

7

 
Ezen a képernyőn módosíthatjuk az éppen aktuális célpontot. 

 A Goto mezőben levő gombokkal töröljük a jelenleg érvényben levő útvonalat, és helyette egy 

direkt célpontot adhatunk meg. Ha a Goto funkció kiválasztásakor van érvényes GPS pozíció, akkor az 

lesz a kék-fehér kurzus kiindulópontja. Ha nincs, akkor csak a célpont fog látszani. 

 A Route mezőben levő gombokkal a jelenleg érvényben levő útvonalon belül választhatjuk ki az 

éppen aktuális célpontot. 

 Az Airports gombbal a repterek közül választhatunk célpontot. A listában automatikusan a 

legközelebbi reptér lesz legfelül, tehát ez egyben a Nearest Airport funkció is. 

 Ezzel a gombbal a beállított hazai repteret választhatjuk ki direkt célpontnak. Beállítása a Settings 

képernyőn. 

 A Waypoints gombbal a beépített vagy saját pontok közül választhatunk célpontot. 

 A Cancel Navigation gombbal töröljük az útvonalat és a célpontot, nem lesz megcélzott pont. 

 Az útvonal szerint a most következő pont látható itt.  

 A gomb mutatja az útvonal jelenlegi célpontja előtti pontot. Megnyomva az a pont lesz az aktuális 

célpont. 

 A gomb mutatja az útvonal jelenlegi célpontja utáni pontot. Megnyomva az a pont lesz az aktuális 

célpont.   
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Goto célpont kiválasztása (repterek)8

Visszalépés 
kiválasztás 

nélkül

Módosítja a 
listázási 

sorrendet

Szűrés 
képernyőre 

ugrik

Kiválasztás 
lefelé 

léptetése

Kiválasztás 
felfelé 

léptetése

Pont 
kiválasztása

10

Jelenlegi 
sorrend

Távolság az 
aktuális 

poziciótól

Irány az 
aktuális 

poziciótól1

3

4

5

2

6

7

 
Ezen a képernyőn választatjuk ki a Goto funkcióhoz a megcélozni kívánt repteret. A listázás alapesetben 

távolságra történik, és az első sor ki van választva, tehát a Nearest Airport funkcióhoz elég megnyomni a 

Select gombot.  

Megjegyzés: ha nincs érvényes GPS pozíció, akkor a távolság szerinti listázás nem elérhető. 

 

 A listázás történhet GPS távolság szerint, ABC sorrendben és képernyő pozícióhoz viszonyított 

távolság szerint. Az utóbbi akkor hasznos, ha éppen teljesen máshol vagyunk, mint amihez a 

beállításokat meg akarjuk tenni. Az éppen aktuális sorrendet a felső sorban mutatja. 

 A Waypoint fülre kattintva ABC sorrendbe rendezi a reptereket. 

 A Distance fülre kattintva távolság szerinti sorrendbe rendezi a reptereket. 

 A Sort gomb módosítja a listázási sorrendet. 

 A Filter gombbal be lehet állítani szöveges szűrést, így könnyebben meg lehet találni egy adott 

pontot. 

 Az Up és Down gombokkal léptethető a kijelölés a képernyőn. Természetesen az adott sorra 

rábökve is kijelölhető a sor, csak azt nem mindig sikerül pontosan eltalálni, pláne mozgás közben. 

 A Select gombbal választható ki a Goto cél reptere. 
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Goto célpont kiválasztása (pontok)9

Visszalépés 
kiválasztás 

nélkül

Módosítja a 
listázási 

sorrendet

Szűrés 
képernyőre 

ugrik

Kiválasztás 
lefelé 

léptetése

Kiválasztás 
felfelé 

léptetése

Pont 
kiválasztása

10

Jelenlegi 
sorrend

Távolság az 
aktuális 

poziciótól

Irány az 
aktuális 

poziciótól

 
Ezen a képernyőn választatjuk ki a Goto funkcióhoz a megcélozni kívánt pontot. A listában 

mindenképpen megjelennek a saját pontjaink (waypoint), és ha a Settings képernyőn be van kapcsolva, 

akkor a beépített navigációs pontok is. 

A képernyő ezen túlmenően megegyezik az előzővel. 
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Szűrő bevitele10

Módosítások 
mentése

Visszalépés 
módosítás 

nélkül

Szöveg 
törlése

Egy karakter 
törlése

Szűrés 
szövege

Numerikus 
billentyűzetre 

váltás

1

2

 
Ezen a képernyőn megadhatunk egy szöveges szűrőt. A listában ezt követően már csak azok a tételek 

fognak megjelenni, amelyek valahol tartalmazzák a szűrőt. Kis- és nagybetű azonosnak számít. 

 Itt látható a szűrő szöveg. Ha olyan szűrést írnánk be, ami egyetlen tételben sem szerepel, akkor azt 

nem fogja engedni. Ha olyan szűrést írtunk be, aminek pontosan egy tétel felel meg, akkor kiegészíti. Ha 

olyan szűrést írtunk be, aminek több tétel is megfelel, de ezekben ugyanaz a karakter következik, akkor 

szintén kiegészíti, anélkül, hogy a szűrési eredmény változna.  

 A gombokkal kell bevinni a szöveget, mint egy régi mobilon. 
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Manage Waypoints képernyő

Jelenlegi 
sorrend

Távolság az 
aktuális 

poziciótól

Irány az 
aktuális 

poziciótól

Képernyő 
bezárása

A térképen 
középre teszi 
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Módosítja a 
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sorrendet

Szűrés 
képernyőre 

ugrik

Új pont 
felvitele

Pont 
szerkesztése

11

12

10

1

3

5

4

2

6

7

8

1

13

 
Ezen a képernyőn lehet a saját pontokat (waypoint) kezelni. A listában kizárólag a saját pontok jelennek 

meg, a repterek és a beépített navigációs pontok nem. 

 A listázás történhet GPS távolság szerint, ABC sorrendben és képernyő pozícióhoz viszonyított 

távolság szerint. Az utóbbi akkor hasznos, ha éppen teljesen máshol vagyunk, mint amihez a 

beállításokat meg akarjuk tenni. Az éppen aktuális sorrendet a felső sorban mutatja. 

 A Waypoint fülre kattintva ABC sorrendbe rendezi a pontokat. 

 A Distance fülre kattintva távolság szerinti sorrendbe rendezi a pontokat. 

 A Show gomb a térképet úgy mozgatja, hogy az adott pont éppen középen legyen. Akkor hasznos, 

ha nem tudjuk, hogy az adott pont hol van. 

 A Sort gomb módosítja a listázási sorrendet. 

 A Filter gombbal be lehet állítani szöveges szűrést, így könnyebben meg lehet találni egy adott 

pontot. 

 A New gombbal új pontot hozhatunk létre. A pont automatikusan kap egy nevet és megjelenik a 

térképen, ahol lehet mozgatni, vagy a Menü megnyomása után a pont szerkesztő képernyőre jutunk. 

 Az Edit gombbal a pont szerkesztő képernyőre jutunk. 
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Edit Waypoint képernyő

Pont neve

Pont 
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Ezen a képernyőn szerkeszthetünk egy pontot. 

 

 A pont neve egyedi kell legyen, és nem egyezhet meg egy reptér vagy beépített navigációs pont 

nevével. Szóközt nem tartalmazhat, kis- és és nagybetű azonosnak számít. 

 A Move to GPS gombbal a pontot az aktuális GPS pozícióra mozgathatjuk. A funkció csak akkor 

elérhető, ha van érvényes GPS pozíció. 

 A név melletti Edit gombbal lehet a pont nevét módosítani. 

 A koordináta melletti Edit gombbal lehet koordinátát módosítani. 

 A Delete gomb törli a pontot. 

 A Re-position gomb megnyomása után a pontot a térképen lehet mozgatni. 
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Pont mozgató képernyő13

Ezt kell 
megnyomni, 

ha kész

Kék X jelzi a 
mozgatandó 

pontot

12

12

 
Ezen a képernyőn a kiválasztott pont a többitől eltérően, egy kék X jelöléssel szerepel. A pont pozíciója 

az X mozgatásával módosítható.  

A Menü gomb megnyomásával visszajutunk a pont szerkesztő képernyőhöz, ahol a módosítást 

megtarthatjuk vagy eldobhatjuk. 
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Pont nevének bevitele14
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Ezen a képernyőn vihetjük be vagy módosíthatjuk a pont nevét.  

 A pont neve egyedi kell legyen, és nem egyezhet meg egy reptér vagy beépített navigációs pont 

nevével. Szóközt nem tartalmazhat, kis-és és nagybetű azonosnak számít. 

 Az OK gomb csak akkor aktív, ha a bevitt név a fenti feltételeknek megfelel. 
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Koordináta bevitele15

Módosítások 
mentése és 
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North/South
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3
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Ezen a képernyőn vihetjük be vagy módosíthatjuk a pont koordinátáit.  

 

 A koordináta a következő formátumokban lehet: 

 N12 34 56 E012 34 56 

 12 34 56N 012 34 56E 

 N12 34 56.78 E012 34 56.78 

 12 34 56.78N 012 34 56.78E 

 N12 34.56 E012 34.56 

 12 34.56N 012 34.56E 

 N12.3456 E012.3456 

 12.3456N 012.3456E 

Ha olyasmit próbálunk bevinni, ami nem érvényes, akkor visszatöröl. 

 Ez a gomb vagy az NS, vagy az EW karakterek bevitelére szolgál, magától vált. 

 Az OK gomb akkor lesz aktív, ha a koordináta bevitele befejeződött, és formátuma rendben van. 
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Manage Routes képernyő16
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Ezen a képernyőn kezelhetjük az útvonalakat. A program 9 útvonalat képes kezelni az aktív útvonalon 

kívül. 

 Az útvonalak időtartamának számításához használt sebesség felül látszik. Beállítani a Settings 

képernyőn lehet. 

 Az Activate gomb aktiválja a kiválasztott útvonalat, az fog megjelenni a térképen és arra fog 

navigálni. Megmutatja az érintett légtereket is. 

 Az Edit gombbal lehet a kiválasztott útvonalat módosítani. 

 Az Invert gomb megfordítja a kiválasztott útvonalban a pontok sorrendjét. (Ez azért hasznos, mert 

pl. visszaútra nem kell másik útvonalat csinálni.) 

 Az Airspaces gomb megmutatja az útvonal által érintett légtereket. 
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Edit route képernyő17
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1

3
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Ezen a képernyőn lehet szerkeszteni egy útvonalat. 

 Az Insert gombbal lehet a kiválasztott sor elé egy új pontot beszúrni. 

 A Remove gombbal lehet a kiválasztott pontot az útvonalból eltávolítani. 

 Az Up és Down gombokkal lehet a kiválasztott pontot feljebb vagy lejjebb mozgatni (sorrendet 

változtatni). 
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Pont beillesztése útvonalba18
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Ezen a képernyőn választhatjuk ki az útvonalba beszúrandó pontot. A listában megjelennek a saját 

pontok és a repterek, illetve a navigációs pontok is, ha a Settings képernyőn be vannak kapcsolva. 

 A listázás történhet GPS távolság szerint, ABC sorrendben és képernyő pozícióhoz viszonyított 

távolság szerint. Az utóbbi akkor hasznos, ha éppen teljesen máshol vagyunk, mint amihez a 

beállításokat meg akarjuk tenni. Az éppen aktuális sorrendet a felső sorban mutatja.  

 A Waypoint fülre kattintva ABC sorrendbe rendezi a pontokat. 

 A Distance fülre kattintva távolság szerinti sorrendbe rendezi a pontokat. 

 A Sort gomb módosítja a listázási sorrendet. 

 A Filter gombbal be lehet állítani szöveges szűrést, így könnyebben meg lehet találni egy adott 

pontot. 

 A Select gombbal beszúrjuk a pontot az útvonalba. 
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Útvonal légterei19

Légtér szűrés 
magassági 

határa

Légtér alsó 
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Légtér felső 
határa

Légtér neve

Képernyő 
bezárása

AGL magasság

QNH szerinti 
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1
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Ez a képernyő megmutatja, hogy az adott útvonal mely légtereket érinti. A Settings képernyőn megadott 

maximális magasság feletti légtereket nem mutatja. Ennek az az értelme, hogy a kisgépes repülésben 

általában nem releváns, nagy magasságban elhelyezkedő légtereket nem mutatja feleslegesen. 

A légterek alsó és felső határa lábban van megadva. 

 

 A címsorban látszik a magassági szűrés, a Settings képernyőn állítható. 

 A légterek alsó és felső határa. Az AGL szerint megadott magasságokat A betűvel jelzi. 
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Checklist képernyő20

Képernyő 
bezárása

Előző 
checklist lap

Következő 
checklist lap

 
Ezen a képernyőn a Settings menüben kiválasztott géphez tartozó checklisten mehetünk végig. A 

checklistet mindenki saját maga is szerkesztheti PC-n.  
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Messages képernyő21

Képernyő 
bezárása

Saját 
bejegyzések 

felvitele

22

 
A Messages képernyőn tekinthetjük meg az üzeneteket, amiket vagy a program küldött, vagy a 

felhasználó vitt fel. Az üzenetek bekerülnek a log file-ba, így később visszanézhetőek.  

A program automatikusan detektálja és rögzíti a fel- és leszállások időpontját, kiszámolja a repült időt. 

Szintén automatikusan rögzíti a fordulópontok elérését a minimális távolsággal együtt. 

Ha a felhasználó az Add gombbal felviszi a Tach, Hobbs állásokat, illetve a motor indítás és leállítás 

pillanatát, akkor az is bekerül a logba. 
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Saját logbejegyzés felvitele képernyő22
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 Az Engine Time fülön egy indítható/megállítható stopperórával egyrészt mérhetjük a motoridőt, 

másrészt az időpontok bekerülnek a log file-ba, és később visszakereshetők. 

 A tach és hobbs időket fel lehet vinni, bekerülnek a log file-ba, és később visszakereshetők. A két 

azonos típusú érték között eltérést kiszámolja, bérlésnél hasznos. 

 Ha valami érdekeset láttunk, beüthetjük a három felhasználói üzenet valamelyikét a logba, ahol 

időponttal és pozícióval együtt visszakerehető. 
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Tach/Hobbs felvitel képernyő23

 
Itt vihetjük fel a tach/hobbs óraállásokat. 
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Virtual CoPilot képernyő24

Képernyő 
bezárása

OK: nem 
tértünk le az 
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Warning: 
kezdünk 
letérni!

 
Ez a képernyő azoknak van kitalálva, akik TÉNYLEG VFR alapján, látás után szeretnének navigálni, de 

mégsem szeretnének tévedésből letérni az útvonalról.  

Ez a képernyő kitakarja a térképet. Amíg az útvonalon vagyunk, addig egy OK szó szerepel. A WARNING 

szó akkor jelenik meg, ha 2 tengeri mérföldre letértünk az útvonalról. Ha az eltérés meghaladja a 3 

tengeri mérföldet, akkor automatikusan megmutatja a térképet. Mindez a logba is bekerül. 
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Settings képernyő25
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Ezen a képernyőn vannak a beállítások. 

 Max. Alt: Az itt beállított magasság feletti légterekkel nem fog foglalkozni. Ennek az az értelme, 

hogy a kisgépes repülésben általában nem releváns, nagy magasságban elhelyezkedő légtereket nem 

mutatja feleslegesen. 

 Map detail: ez a gomb csak a nagyobb, 800x480 felbontású GPS-eken jelenik meg. Mivel ezeknek 

nagyon nagy felbontású a kijelzője, így a feliratok túl kicsik lehetnek. Ha itt alacsonyra kapcsoljuk a 

felbontást, akkor minden térképrészlet kétszeres méretben jelenik meg. 

 Set Home: Itt lehet beállítani a hazai repteret, ami a Goto képernyőn látszik. 

 A beépített navigációs pontokat itt lehet ki- és bekapcsolni. Ha ki van kapcsolva, akkor nem látszik a 

képernyőn és nem jelenik meg egyik listában sem. (Ha egy útvonalban benne volt, akkor természetesen 

ott meg is marad.) 

 X-Plane: Ez a gomb csak a PC-n futó demó programban jelenik meg. Ha be van kapcsolva, akkor a 

gépen vagy egy másik gépen futó X-Plane repülőszimulátorból hálózaton keresztül veszi a pozíciót, lehet 

gyakorolni. A X-Plane 9-es verziójával van tesztelve.  

A szükséges beállítások: X-Plane/Data Input & Output/Data set: 

 
X-Plane/Net connections/Advanced: (IP cím, azonos gép esetén 127.0.0.1, a port 49005) 

 


