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Installation af waypoints og søkort i OpenCPN
Ankerpladser-, naturhavne-, fiske/pilke positioner skal være tilgængelige for OpenCPN som waypoint filer.
En waypoint fil har fil typen: .GPX. Detail-kort over f.eks. en naturhavn vil normalt have fil typen: .KAP, som
er et lille søkort over det område som naturhavnen dækker. I det følgende beskrives hvordan waypoint
(.GPX) og søkort (.KAP) filer installeres.

Waypoint filer (.GPX)
Da OpenCPN anvender GPX filer til flere forskellige formål (Ruter, waypoints, layers, m.m.), er det vigtigt at
du opretter en mappestruktur på din PC der gør det nemt at finde de filer du skal bruge når du sejler i
forskellige områder. Er du f.eks. på tur langs den svenske vestkyst, er ankerpladser i den vestlige Limfjord
ikke særlig interessante, det er naturhavne langs den svenske vestkyst derimod. Følgende er et forslag til en
mappestruktur:

På øverste niveau ses mappen GPX. Denne mappe har 4 undermapper: Layers, Ruter, Spor og Waypoints.
Mappen Layers har 2 undermapper, nemlig: Danmark og Sverige. I eksemplet er Sverige valgt og denne
mappe indeholder pt. GPX filen: Vestkysten.gpx. Denne fil indeholder positioner på nogle naturhavne ved
den svenske vestkyst. Det er naturligvis tanken at der med tiden skal lægges GPX filer over andre svenske
områder ind under mappen ’Sverige’, eller at der skal oprettes nye mapper for andre lande.

Download af filer fra TeknikSiden
En fil der hentes ned (download) fra TeknikSiden til din PC er i et format der kaldes en ZIP fil. Dette
er i princippet et arkiv/mappe der kan indeholde en eller flere filer der alle er pakket
(komprimeret) så de fylder så lidt som muligt. De ønskede waypoint eller kort filer skal derfor først
udpakkes fra ZIP filen før de kan anvendes af OpenCPN, Dette gøres lidt forskelligt, afhængig af
hvilken version af Windows du kører:
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Windows Vista og Windows 7
ZIP filer kan åbnes på samme måde som du åbner enhver mappe i Windows. Her ses et eksempel:

På TeknikSiden blev ’Naturhavne
på den svenske vestkyst’ valgt og
ZIP filen Vestkysten.zip er blevet
download’et og lagt i mappen:
Downloads. Ved klik på
’Vestkysten.zip’ ses
’Vestkysten.gpx’. Denne
udpakkede fil kan nu kopieres
direkte til den ønskede mappe.
ZIP filen kan herefter evt. slettes.

Windows XP
Åbning af ZIP filer i Windows XP kræver at programmet WinZIP er installeret på din PC. Har du ikke
WinZIP installeret kan det hentes gratis på Internettet. Når WinZIP er installeret kan du ’dobbelt
klikke’ på ’Vestkysten.zip’ hvorved WinZIP aktiveres:

Her vælges ’Extract’ funktionen for at kopiere filen til den ønskede mappe.
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Installation af waypoints (.GPX fil) i OpenCPN
Efter start af OpenCPN vælges ’Rute Manager’ i menu-linjen (ikonerne) øverst i OpenCPN.

Rute manager vinduet vises:

Der er nu 2 muligheder for at lægge waypoints ind på søkortet:



Som permanente waypoints ved at vælge fanen ’Waypoints’ og derefter klikke på ’Import GPX…’
knappen.
Som et temporært lag (Layer), som automatisk forsvinder når OpenCPN lukkes ned.

Jeg vil her anbefale at man bruger Layers, så man ikke får disse waypoints ’rodet sammen’ med de rutewaypoints der evt. er aktiveret. Klik derfor på ’Temporary layer’.

Herved vises Windows stifinder
hvori du skal vælge den GPX fil du
tidligere hentede ned fra
TeknikSiden. I dette tilfælde
’Vestkysten.gpx’ der ligger i mappen
’Sverige’ Til sidst klikkes ’Åbn’.
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OpenCPN viser herefter alle ankerpladser og naturhavne som waypoints (grønne ankre). Hvis waypoints
ikke ses som grønne ankre skal du installere ekstra waypoint ikoner. Disse kan hentes på TeknikSiden.

Ovenstående billede viser også, at vores båd befinder sig tæt på naturhavnen ’Flatskær’, så den har vi nu
tænkt os at sejle ind til.
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Vi har nu zoom’et lidt ind søkortet og kan se vores båd sejlende nord-nordvest ca. 25 grader og med St.
Flatskær liggende forude til bagbord. Naturhavnen (grøn anker) ses også.

Mere zoom vil ikke give væsentlig flere detaljer på det søkort der her anvendes. TeknikSiden har derfor,
hvor det har været muligt, fremstillet detaljerede søkort over visse naturhavne. Disse detailsøkort er
fremstillet på grundlag af skitser, billeder, m.m., som venlige sejlere og sejl/bådeklubber har stillet til
rådighed på Internettet.
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Søkort (.KAP)
I lighed med beskrivelsen overfor omkring waypoint (GPX), er det vigtigt at du opretter en mappestruktur
på din PC der gør det nemt at finde de søkort du ønsker at bruge når du sejler i forskellige områder. Er du
f.eks. på tur langs den svenske vestkyst, vil du naturligvis bruge dine svenske søkort. Følgende er et forslag
til en mappestruktur:

På øverste niveau ses mappen Kort. Denne mappe har 4 undermapper: Danmark, Global, Sverige og USA.
Mappen Sverige har 3 undermapper, nemlig to standard svenske søkort: CD61 og CD62, samt Naturhavne.
I eksemplet er Naturhavne valgt og denne mappe indeholder pt. 5 .KAP filer. Disse filer indeholder
detaljeret søkort over de pågældende naturhavne. Det er naturligvis tanken at der med tiden skal lægges
KAP filer over andre svenske naturhavne ind i mappen ’Naturhavne’, eller at der skal oprettes nye mapper
for andre lande.

Download af søkort filer fra TeknikSiden
Se side 1 vedr. download af filer fra TeknikSiden. Denne gang er det blot en ZIP fil med søkort der hentes.
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Installation af søkort i OpenCPN
Efter start af OpenCPN vælges ’Værktøjer’ i menu-linjen (ikonerne) øverst i OpenCPN.

Værktøjsvinduet vises og fanen Kort vælges:

Som det ses er der allerede valgt 2 aktive mapper (her benævnt: kataloger), nemlig de to svenske søkort
CD61 og CD62. Der er også ’klikket’ på mappen ’Naturhavne’. Der mangler nu kun klik på knappen ’Tilføj
(valgt)’ og derefter klik på knappen ’Ok’. De nye detaljerede søkort vil nu være med i søkort databasen.
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Detaljerede søkort i OpenCPN
Ved zoom ind vil det nye søkort over naturhavnen vise væsentlig flere detaljer.

Som det ses er båden nu på vej ind i naturhavnen.

Vigtige bemærkninger:
Disse søkort er i meget lille skala som kun dækker små afstande og der gives ikke nogen garanti for deres
nøjagtighed, d.v.s, at den position skibet har på kortet, ikke nødvendigvis svarer til virkeligheden. De er
kun tænkt som en hjælp til at få et overblik over naturhavnen og det er VIGTIGT at man holder sig visuelt
orienteret. Evt. påsejling af skær eller anden grundstødning og uheld, ved brug af disse waypoints og
kort, er på eget ansvar.
Alle er velkommen til at sende rettelser eller nye positionsoplysninger over andre områder. Formatet er
ligegyldigt, det kan være på papir eller på e-mail, bare positionen er angivet. Send på e-mail til:
support@doverodde.com eller med post til Peter Larsen, Slugten 10, Doverodde, 7760 Hurup Thy.
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