DIGIFLY HÍREK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

firmware 66.0 (06/05/2011) release notes (új szoftver funkciók a variométer programjának 66.0 verziójában !)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rengeteg hasznos újdonságot építettek be az új programba, ezeket érdemes mielőbb letölteni!
Ha bármilyen kérdés adódna, ne habozz, jelezd a cormoransport@gmail.com email címre! Szívesen
fogadunk bármilyen észrevételt ill. véleményt vagy esetleges hibáról visszajelzést!
Az új firmware letölthető innen: http://www.digifly.com/leonardo-pro/leonardo-pro-downloads.htm
Fontos!
Hogyan tudunk visszalépni alap állapotba (reset funkció), ha esetleg „lefagy” a készülékünk:
- LeonardoPlus, LeonardoPro vagy ProBt esetében nyomjuk le egyszerre a bekapcsoló („power-on”) és a lefelé
nyíl billentyűket legalább 3 mp-en keresztül!
- LeonardoLithium esetében a készülék hátulján levő „reset” gombocskát egy tollheggyel legalább 2 mp-en
keresztül benyomni!
- Leonardo (régebbi modellek) esetén vegyük ki a készülékből az AA típusú elemet vagy akkumulátort, majd
tegyük vissza!
Navigáció
- A LeonardoPlus ugyanazokat a navigációs funkciókat tudja már, mint a LeonardoPro (start pilon, 12 útvonal 2
adatbázissal Wpt User, Wpt Competition (azaz felhasználói-, és versenyzői fordulópontok. A LeonardoPlus viszont
csak 1-1 oldallal rendelkezik a Pro verzióknál alkalmazott 3-3 oldallal ellentétben, tehát nincs külön wpt1, wpt2,
goal felosztás)),
- gyorsabb navigáció és GPS reakció,
- minden útvonal egy „önálló” task: minden információt tartalmaz, ami szükséges egy versenyhez, nem szükséges
a továbbiakban fordulópont adatbázis, a versenyzéshez csak egy task (útvonal) kell,
- a versenyzői és a felhasználói pontok teljesen azonos rendűek és minden kiterjesztett funkciót tartalmaznak,
- nem szükséges inaktiválni egy folyamatban lévő navigációs feladatot, mielőtt aktiválni akarnánk egy újabbat,
akármennyi feladatot aktiválhatunk szabadon, legyen az egy teljes útvonal vagy akár csak egy pont (wpt goto
funkció),
- a fordulópont (wpt) magasság a szokásos ABCnnn név formátumból bevitelkor kalkulálódik (ahol nnn=magasság
méterben/10), akkor is ha az nnn paraméter később nincs megadva, mert a magasság mezőt használni akarjuk a
pont elnevezésére
- a stopper nullázódik, amikor a start pilon ablak „kinyílik”

Új útvonal szerkesztő:
- az útvonal menüből kiválaszthatjuk a kívánt útvonalat a ”volume” vagy a „page” (hangerő vagy az oldalak)
billentyűkkel, majd
- az EDIT funkciót kiválasztva a lenyíló menüben a következő opciókkal:
1) insert wpc (beszúr egy pontot (wpt) a competition (versenyzői) adatbázisból)
2) insert wpu (beszúr egy pontot (wpt) a user (felhasználói) adatbázisból)
3) change wpc (kicserél egy pontot (wpt) a competition (versenyzői) adatbázisból)
4) change wpu (kicserél egy pontot (wpu) a user (felhasználói) adatbázisból)
5) edit (az aktuális pont (wpt) szerkesztése)
6) delete (az aktuális pont (wpt) törlése)
Pl. egy „wpt comp” (versenyzői pont) bevitele:
- az „insert wpc” parancsot megerősítjük a „YES” opcióval, ekkor megnyílik a comp wpt lista (versenyzői
pontok listája, melyet korábban rögzítettünk vagy letöltöttünk), kiválasztjuk a kívánt pontot a listából a le-, fel
billentyűkkel, majd megerősítjük a „SAVE” vagy elvetjük a „ESC” parancsokkal

-

A wpt (fordulópont) részleteit a „right arrow” (jobbra nyíl) megnyomásával kapjuk meg és ebből a menüből
az „ESC” utasítással léphetünk ki.
- Most lehetőség van arra is, hogy egy útvonalat/fordulópontot akkor is szerkesszünk, ha a készülék
éppen „recording”, azaz rögzítési módban van!

Nearest all wpt , Nearest Landings és Clear Nav :
-

új funkciók a „nearest wpt” (legközelebbi fordulópont),
"nearest landings" (legközelebbi leszállóhely) és a
"clear nav" (navigáció törlése)

Nyomd meg a középső „GOTO” (menj) billentyűt és 3 lehetőséget kapsz: „near” (közeli), „clear” (törlés), „land”
(leszálló):
„near” = megmutatja sorrendben a legközelebbi forduló pontokat (mindegy milyen pont és melyik adatbázisban
van), majd ha kiválasztjuk a listából és ismét „GOTO” billentyűt nyomunk, akkor azonnali navigációba kezd a
készülék a kiválasztott pontra;
„land” = megmutatja sorrendben a legközelebbi leszállókat (csak a leszállókat, bármelyik adatbázisban is van),
majd ha kiválasztjuk a listából és ismét „GOTO” billentyűt nyomunk, akkor azonnali navigációba kezd a készülék a
kiválasztott pontra;
„clear” = bármilyen korábban aktivált navigációnk volt, azokat leállítja
Optimized Route (optimalizált útvonal):
-

-

optimalizált útvonal a legrövidebb út kijelzésével
új irány kijelzése (BRG_0): az aktuális fordulópont középpontjának iránya
a BRG_1 irány az aktuális pont optimalizált iránya (ez a pont a pillanatnyi helyzetünktől a fordulópont cilinderét
érintő egyenes és a cilinder közös pontja, tehát a készülék nem középpontra, hanem érintő pontokra navigál,
mely akár több km előnyt is jelenthet egy task-on belül!)
új DST_0 kijelzés (DIST.TO CYL): a legrövidebb távolság az aktuális pont cilinderéhez (optimális pont távolsága)
az összes információ az 1-es referenciával (dst1, eff1, height1, HSI, etc. Etc.) mindig az aktuális pontra vonatkozó
optimalizált útvonalra utaló jelzés
az optimális érintő pontot az aktuális pont cilinderén egy kis szálkereszt jelzi a plotter kijelző képen

Többszörös wpt (fordulópont) azonos koordinátákkal egy útvonalon:
-

új többszörös fordulópont kezelés azonos koordinátákkal az új 2011-es versenyzési szokások szerint;
ha cilinderből történő kilépéskor is akarunk fordulópontot érvényesíteni, az érvényesítés kezeléséhez be kell
állítani a „REV” funkciót a kívánt pontra az útvonal szerkesztése menüben!

Plotter page (plotter kijelzés):
-

a cilinderek szabályosabb formában rajzolódnak ki
a következő pont cilindere is kirajzolódik (nem csak az aktuális ponté)
a folyamatos vonal (irányjelzés) az aktuális pont középpontját jelzi
a szaggatott vonal az aktuális ponthoz vezető optimális útvonalat jelzi (optimális pont iránya)
új Auto Zoom funkció:
a plotter képernyőn a térkép skála automatikusan átvált a termik nagyítási szintre (alap beáll. 0.120km – 2m/
pix) vagy visszaáll az utazási nagyítási szintre (alapbeállítás 4km – 65m /pix), fehasználva a gps nyomvonalat is,
így pl. termikelésnél kijelzi, hogy hol „tekertünk”! J

-

új AutoScale funkció: amikor a plotter skála utazási felbontásban van, a nagyítási szint automatikusan beállítódik
az aktuális fordulópont legjobb kijelzéséhez, így jobban látható, mikor érjük el a cilindert!
Mind a két nagyítási szint változtatható manuálisan is a zoom- és a zoom+ billentyűkkel!
a térkép skála az egész térkép méretét jelzi km-ben
a jobb leolvashatóság érdekében a plotter kijelzőn a nyomvonalak csak 0,120km és 0.250km közötti felbontásban
látszanak csak!

-

Iránytű oldal:
Az új grafikus iránytű gyorsabb lett és 10-szer jobb a felbontása (2 fokonkénti eltérést jelez a korábbi 22 fokoshoz képest)
Két új ikon került rá: egy kis kitöltött kör, mely az optimális útvonalpont irányát jelzi, és 3 koncentrikus kör, mely az
aktuális pont középpontjának irányát jelzi.
Más:
-

javított szél paraméter kalkulátor (állítsd be az új szél detektor érzékenységet (grad.) WSEN = 5–re, a haladó
beállításokban).
az új szélirány kijelzés (nyíl) mindig látható az iránytű- és a plotter oldalon
gyorsabb vario reakció (állítsd be az RVAR = 0 értéket a főbeállításoknál)
új paraméter a CORD = , mely a koordináta típusát jelenti a haladó beállításoknál
Auto-Silence acoustic vario (Automatikus vario némítás): be lehet állítani az új AUTV paraméterrel, hogy a
vario csak akkor adjon hangot, amikor már repülést érzékel a készülék (AUTV = ON a főbeállításoknál)
Auto-Stop recorder, azaz automatikusan leállítja a rögzítést leszálláskor, így több memória marad!
Nincs több „cumi” 2D-s repülés a Cartesio/Leonardo készülékekben, csak 3D repülések rögzítődnek a jobb logger
memória kezelés érdekében;
Cartesio/Leonardo készülékekben rögzítődik a min/max sebesség (földhöz képest) a repülési naplóban a min/max
repülési táblázatban
A help file ok száma 14 lett, ebből 12 nyelven lehet beállítani a menüket, 2 szabadon programozható hely van;
Nincs többé „REC LOCK” (lezárás), most már lehet használni bármelyik menüpontot a felvétel ideje alatt is;
2 új független összesítő számláló rögzíti a készüléken:
total_flight_time (összes repült idő): az összes repült idő perceken (0-65535 percig = 11093 óra)
total_flight (összes repülés): az összes startot (repülést) rögzíti (0-65535-ig)
Ennek a két számlálónak az értéke automatikusan megjelenik a VltoolsConfigurator2011 programban is, mely
szükség esetén nullázható!

-

a Bluetooth ikon megjelenik a „Vltools” menüben is, ha be van kapcsolva a bluetooth, azaz működik a PC-Vario
kapcsolat vezeték nélkül is. A fontos, hogy a Bluetoth-hoz rendelt soros port értéke COM10 felett ne legyen!

Vltools2011 :
-

-

Új ingyenes program a Digifly Vltools2011: tartalmazza a régebbi Vltools 2009 összes funkcióját a teljes útvonal/
fordulópont/beállítás kezeléshez
Teljesen új protokollt használ a sokkal gyorsabb Vario-PC kommunikáció érdekében;
Új repülési lista táblázatos formában, melyben lehetőség van letölteni és digitális aláírással (G record) ellátni egy
normál repülést is;
Új kiterjesztett pilótainformációk rögzítésének lehetősége (melyek feltölthetők a készülékre is);
2 új összesítő számláló a készüléken:
total_flight_time (összes repült idő): az összes repült idő perceken (0-65535 percig = 11093 óra)
total_flight (összes repülés): az összes repülést rögzíti (0-65535-ig)
Ez a két összesítő számláló automatikusan megjelenik a VltoolsConfigurator2011-ben is
kijelezhető és szerkeszthető számlálók a variométeren:
total_flight_time (összes repült idő): az összes repült idő perceken (0-65535 percig = 11093 óra)
total_flight (összes repülés): az összes startot (repülést) rögzíti (0-65535-ig)

Külön köszönetet mondunk Fabrizio Cavadininek is ezért a kitűnő programért!
Kommunikáció:
- új funkció az MLR 38400 GYORS protokoll, mely használható a GpsDump, CompeGPS és MaxPunkte
programoknál:
- versenyzői és felhasználói pontok fel- és letöltése;
- ha a kurzort az aktuális pont („wpt comp” vagy „wpt user”) fölé visszük, kiválaszthatjuk, melyik adatbázisba
töltsük fel vagy le;
- amikor a kurzort a „logbook” vagy csak egy szimpla repülési sor fölé állítjuk, lehetőségünk van a repülés letölteni
és letölteni a versenyzői (competition wpt) pontokat is (hasznos funkció a „pilot id” letöltésére és megőrzésére)

Direkt adatcsere lehetőség 2 Leonardo között:
minden Cartesio/Leonardo modell közvetlenül képes adatokat küldeni egy másik hasonló készüléknek („task” vagy
fordulópont adatbázis) egy egyszerű 2 eres kommunikációs kábel segítségével:
1) kapcsold össze a „master” (küldő) készüléket a „slave” (fogadó) készülékhez a kábellel,
2) menj mind a két készüléken a „vltools” menübe,
3) válaszd ki a „master” készüléken a megfelelő nyilakkal, hogy mely adatokat akarsz átküldeni: fel=comp wpt,
balra=útvonal1, jobbra=útvonal2, le=user wpt
Megjegyzés: egy versenyzői „task” futtatásához csak el kell küldeni az útvonalat a fogadó készülékre
LK8000 :
-

Új valós idejű telemetria (adatkiadás) közvetlen illesztéssel az ingyenes LK8000 programhoz, melyet egy
szokványos színes PNA-n vagy egy arra alkalmas mobiltelefonon futtathatunk!
Ez tartalmazza a variométer-, magassági- és légsebességi adatokat is;
Az LK8000 kapcsolódhat a LeonardoPlus/LeonardoPro készüékekhez soros kábellel vagy a ProBt modellnél
Bluetooth-on keresztül
Ez a program fut pl. egy olcsó 80 € értékű Windows CE bázisú egyszerű PNA-n is (pl. Mio M400),
mely segítségével egy igen nagy tudású taktikai repülési komputer együttest kapunk!
Ez a program nyílt forráskóddal készült, és ingyenes, magyar nyelven is rendelkezésre áll!
A program letölthető a következő linkről: http://www.lk8000.it

Külön köszönet ezért a nagyszerű szoftverért Paolo Ventafridda-nak!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiba javítások :
Javítva : már lehetőség van minden normál repülést letölteni és digitális aláírással ellátni (IGC) a Vltools2011
segítségével!
Javítva : javítva lett a min vario értéke (előjelhiba) a min/max repülési táblázatban (logbook menü)
Javítva : javított kijelzés a wpt2 és to goal esetében
Javítva : lehetőség van egyetlen fordulópont (wpt) törlésére is
Javítva : javítva lett a Fahrenheit kijelzés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vltools2011

LK8000:

