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Tervez2 Monor gyakorló leírása 

A Monor gyakorló a 00-06-ig menetrendi időszakhoz készült.  

Indítsuk el a Launcher-t. „F9” billentyű lenyomása után keressük ki a megjelenő ablakból a 

„100-Monor.t2” fájlt, kattintás rá majd megnyitás gombra. Ekkor a program automatikusan betölti a 

rendelkezésre álló vezényleteket. Válasszuk ki a 00-06 óráig tartó időszakot majd „Szimuláció indítása 

gomb” vagy „F10” billentyű megnyomása után betölti a futattókörnyezetet. 

 

Ha mindent jól csináltunk a Launcher képernyőképe így néz ki. 

Kattintsunk a „Biztber” ikonra és feltűnik a Dominó 55 típusú biztosító berendezés. Ha ez mind 

megvan, ezt a képernyőképet kell látnunk: 
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Igazítsuk a berendezés ablakát kívánt méretre az „F9”/”F10” billentyűkkel.  

Közben ideér az első vonatunk, ami a „90720 (Gt)”. 90720 a vonatszáma a (Gt) pedig a gyors teher 

rövidítése. A vonat menetrendjét a felugró ablakból, vagy a menetrend menüből látjuk. 

 

A vonat „Üllő jobb” vágányán érkezik, áthalad Monor 4. vágányán, majd „Pilis jobb” vágány felé 

folytatja útját. Mivel a tehervonat áthalad Monor állomáson – vagyis nem áll meg! - szabály az, hogy 

a vonat kijáratát állítjuk be először, amit most az egyszerűség kedvéért vágány utas megoldással 

teszünk meg. Keressük meg a „V4” kijárati jelzőhöz tartozó vörös gombot kattintsunk, rá ekkor 

megjelenik rajta a rózsaszín nyíl , ami azt jelenti, hogy a gomb megnyomását érzékelte a 

program. Majd a vágányút végpontjához tartozó kis „d” betű alatti zöld gombra kattintsuk 

. Mivel alap esetben a váltók egyenes állásban állnak megjelenik a fehér fénycsík, ami a 

vágányút kialakulását és lezárását jelenti. Kezeljük a kijárati jelzőt: „V4” jelző vörös gombjára történő 

kattintással , majd a képernyő felső részén (vagy a berendezés alsó részén középen) 

látható vörös színű „Jelző áll.” gombra . Ekkor vörösről zöldre vált a kijárati 

jelző, amelynek visszajelzése a kijárati jelző sötétről zöldre vált. Most nézzük a másik oldalt. A „B” jelű 

bejárati jelző előtt vörös rövid vonal jelzi, hogy a vonat közelít a bejárati jelzőhöz. A bejárat beállítása 

a következő lépésekben történik: „B” bejárati jelző vörös nyomógombjára kattintva megjelenik rajta 

a rózsaszín nyíl , majd a „V4” kijárati jelző vörös nyomógombjára kattintva megjelenik a 
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fehér fénycsík , ami a vágányút kialakulását és lezárását jelenti. Kezeljük a bejárai jelzőt: 

„B” bejárati jelző vörös nyomógombjára kattintva , majd a majd a képernyő felső részén 

látható vörös színű „Jelző áll” gombra . Ebben az esetben mivel van „SR 2” 

jelű állomási sorompónk, előbb ezt zárja a berendezés, majd pár másodperc múlva kezeli, a bejárati 

jelzőz is. Visszajelzése: a „B” bejárati jelző vörösről fehérre vált. Ha mindent jól csináltunk ezt a 

képernyő képet kell látnunk: 

 

Ha időben kezeltünk mindent, akkor a vonat megállás nélkül behalad, majd áthalad az állomáson. A 

haladó mozgást a mozgó vörös fénycsík jelöli. A berendezés a vonat elhaladása után automatikusan 

nyitja az „SR 2” sorompót és oldja a vágány utat. Egyszerűen megfogalmazva a Dominó 

visszajelentését: ahol vörös: ott vonat van, ahol fehér: ott vonat lesz. 

Következő vonatunk a 2568-as számú személyvonat lesz. A vonat 0:24-kor érkezik a 4. vágányra és 1 

perc tartózkodás (utas csere) után 0:25-kor indul tovább Pilis irányába. Itt a bejárati oldallal kell 

kezdenünk, - a vonat megáll az állomáson-, ami a következő módon történik. „B” jelző nyomógombja 

majd  a „V4” jelző nyomógombja . Kialakul (lezáródik) a vágányút, Kezeljük 

a bejárati jeltőt a „B” jelző nyomógombjával , majd a „Jelző áll” gombbal

. A kijárati oldalt az előbb említett 90720-as tehervonatnál leírtak szerint 

kell kezelni. A vonat megáll az állomáson és várja az indulási idő és a menesztést (a vonat indulási 

ideje 0:25, míg nem menesztjük a vonatot a megálló személy nem folytatja útját), ami a következő 

módon történik: menesztés menü V4 menüpontja. Vagyis ahol a menesztést szeretnénk végezni. 
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Ha mindent jól csináltunk a vonat folytatja útját. A következő vonatunk 71923 T lesz körülbelül 10 

perc múlva (0:34-kor érkezik). Ha ezt az időt nem akarjuk kivárni a program lehetőséget ad az 

„időugrás”-ra amely a következőképp történik: ha a 2568-as számú vonat elhagyta az állomás 

területét (a piros vonal eltűnt a jobb oldalról) kattintsunk az alapképernyő felső sorában található 

időugrás menüre.

 

Ekkor a következő párbeszédablak jelenik meg: . Ha 

az OK-ra kattintunk megtörténik az „időugrás”, ha a nemre megy az idő tovább. 

A 71923T tehervonat Pilis bal vágány felöl halad Üllő bal vágány felé. Az eljárás a 90720 Gt 

tehervonathoz hasonló csak itt „jobbról halad balra”. 

 

A Következő Indulások ablakban a vezényletben szereplő további vonatok találhatók meg (jelen 

példánkban 6:00-ig). A felső menü sorban a Friss
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ít(F5)-tel frissítjük az ablakba feltöltött adatokat. A következő menüpont a feljebb említett időugrás. 

Az egyéb menüben lévő dolgokra később térünk ki. A bal oldalon láthatjuk a vonatok érkezési idejét 

és a vonatszámokat. A jobb oldalon pedig a kijelölt vonat menetrendjét. 

 

A megfogalmazásnál elsődlegesen a könnyű érthetőségre törekedtünk, nem pedig a precíz 

szakkifejezések használatához. 

 


