
Alleen voor piloten met een triple screen
Oké anderen mogen dit ook lezen, maar als het
beeld van je flightsim maar op één scherm staat
en je wilt dat zo houden (met evt. een tweede
scherm voor pop ups enz.), misschien moest je
dit verhaal dan maar overslaan. Het is ingewik-
keld.

Vroeger (daar gaat ie weer) hadden we kleinbeeldca-
mera’s met 35 mm film, bioscoopfilm met perforatie
aan de randen. De standaardlens bij een kleinbeeldca-
mera heeft een brandpuntsafstand van 50 mm (onge-
veer) en foto’s hiermee genomen leveren ons een
beeld dat wij als natuurlijk ervaren. Een natuurlijke
uitsnede en een natuurlijk aanvoelend perspectief. De
beeldhoek van zo een standaardlens is ongeveer 40°
in de breedte gerekend. Je kunt het ook diagonaal re-
kenen en dan krijg je een andere waarde. En dan
heerst er nog een Babylonische spraakverwarring op
dit punt sinds de digitale camera is gekomen. Maar die
40° moet je even vasthouden. Zien we buiten die 40°
dan verder niets meer? Jawel, wij kunnen over een
beeldhoek van 170 tot 180° zien, maar buiten die on-
geveer 40° registreren wij geen perspectief meer
(hierover verderop wat meer). En met de scherpte die
ons oog ziet zit het nog weer anders.
De 50 mm lens is voor kleinbeeld met een negatieffor-

maat van 24 x 36 mm de standaardlens, de 24 mm is
een groothoek en de 200 mm een telelens (tegen-
woordig allemaal gecombineerd in zoomlenzen). Bij
een echte groothoek of een echte telelens verandert

het perspectief van de afbeelding. Een groothoek
brengt objecten in het plaatje verder van elkaar en
zorgt ook als we nog wijder gaan met de beeldhoek
snel voor vertekening. Een telelens brengt de objecten
dichter bij elkaar. Hierboven zie je een plaatje met
nep-telelenzen, want wat is hier het geval? Bij digitale
camera’s is de film vervangen door een sensor. Die
sensors (sensoren) waren zeker in het begin kleiner

Drie schermen naast elkaar. Drie erbovenop zou nog mooier zijn. Geen bezelcorrectie.



van formaat dan een kleinbeeldnegatief. De uitsnede
van het beeld is kleiner. Als je dat later weer vergroot
naar het formaat van de foto van het kleinbeeldnega-
tief heb je dus minder in beeld. Gewiekste verkoperty-
pen zeiden dan dat een digitale camera je 50 mm lens
omtoverde tot een telelens en daar werd ook een ver-
grotingsfactor voor gerekend. Ik geloof dat Canon een
vergrotingsfactor voor de brandpuntsafstand van 1,6 x
noteerde. Je 50 mm lens werd op die manier zonder
meerkosten plotseling een 50 x 1,6 = 80 mm lens.
Slim hè? Maar het is nep, want je kunt bij de klein-
beeldcamera bij de vergroting in de donkere kamer

precies hetzelfde doen. Er is alleen maar een andere
uitsnede toegepast, aan het perspectief is niets veran-
derd. En toch is dat plaatje met die verschillende uit-
snedes interessant voor ons want dat is precies wat er
gebeurt bij de flight simulater als wij gaan wisselen
van monitorformaat. De monitor zorgt voor een ande-
re uitsnede.
Microsoft Flight Simulator werd gemaakt toen we nog
allemaal zaten te kijken op beeldschermen met een
formaat van 4 : 3. Tegenwoordig is dat 16 : 9. Veel
breder dus. En dat is fijn want we willen graag een wat
wijdere kijk op de wereld hebben als we daar boven
zitten. Het scheelt nogal wat. Hier links onderaan twee
plaatjes met hetzelfde verhaal maar nu met beeld.
Hierbij is Wide-view Aspect ratio niet aan en de zoom-
factor is bij beide 0.60. De 16 : 9 is natuurlijk aantrek-
kelijker want je ziet meer in de breedte. En als je dan
zo kijkt naar de 16 : 9 afbeelding dan denk je: ‘Ik zou
best nog wat meer in de breedte willen zien. Ja ook in
de hoogte, maar de breedte is toch belangrijker want
dan krijg ik veel meer dat gevoel van ruimte dat bij
het vliegen hoort’. Dat kan. Links en rechts plaats ik er
nog een 16 : 9 scherm tegenaan en dan krijg ik wat je
hierboven ziet. Wide-view Aspect Ratio staat aan en de
zoomfactor is 1.00. Eigenlijk zou ik er nu nog drie
schermen bovenop willen zetten en dan is het in orde.
Komen de instrumenten ook beter in beeld. Of mis-
schien een 4K scherm van ongeveer 1.50 m breed
liefst een beetje rondstaand. Ja, ja.

En dan volgt de ontnuchtering. Drie schermen 23 of 24
inch is tegenwoordig betaalbaar. Een zware computer
tegenwoordig ook. Als je iets voor je hobby over hebt.
Je kunt ook een schuur huren of kopen, daarin een
cockpit plaatsen en en een 180° rond scherm bouwen
met het beeld aangestuurd door twee of drie beamers.
Super! Afgezien van het feit dat het een beetje duur
wordt is het opzetten van een dergelijke constructie
niet iedereen gegeven. Dan maar drie schermen. Dat
geeft drie maal zoveel pixels met de daarbij horende
belasting. 4K is wel degelijk interessant. Misschien nog
even wachten tot ze nog wat groter worden. Een 4K
scherm heeft 4 maal zoveel pixels als een enkel

scherm. Maar 4K is mooi. Je kijkafstand moet klein
blijven om het gevoel van ruimte te krijgen, het gevoel
van er middenin zitten. 50/60 cm kijkafstand net als
bij je 16 : 9 scherm is toch wel het streven.

Maar ik loop een beetje vooruit op mijn verhaal. In
april 2013 ben ik begonnen met drie schermen naast
elkaar. In Notams nr. 179 en 180 kan je hierover le-
zen. Ga even naar:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/artikelen-no-
tam/   om ze binnen te halen als je dat nog eens wilt
doorlezen.
Ik stond toen voor de keus: neem ik drie schermen
1920 x 1080 of drie schermen 1920 x 1200. Dat laat-
ste is veel mooier, maar ook een stuk duurder. Boven-
dien nog meer pixels en daar was ik een beetje be-
nauwd voor omdat mijn computer niet echt state of
the art was. Nu met de nieuwe computer zou het best
kunnen maar dan blijf ik zitten met drie goede scher-
men en dat is natuurlijk eeuwig zonde.
De boel aangesloten et voilà: BEELD! In werkelijkheid
kostte het nog wat gepuzzel. Dat alles was nog in FSX.
En het beeld? Prachtig en problematisch. Op de vol-
gende pagina bovenaan zie je waarom. Twee plaatjes
onder elkaar. Je zit veel te ver naar voren. Het is on-
mogelijk om tegelijk door de voorruit te kijken en je
klokken te zien. Beetje gehandicapt vliegen eigenlijk
wel. En dan zeg ik erbij dat ik niet wist dat Wide-view
Aspect Ratio standaard niet aanstaat in FSX en ik had

wide-view staat aan.
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ook geen idee wat Wide-view Aspect is. Met de + en
de - toets op je gewone toetsenbord kan je de zoom-
factor instellen en het was overduidelijk dat ik moest
uitzoomen dus ik moest naar achteren. En dat lukte
niet. De zoomfactor stond al op 0.30 en verder dan dat
was niet mogelijk. Het leuke van deze twee afbeeldin-
gen boven elkaar is dat je een indruk krijgt hoe het
zou zijn met zes schermen. Nietwaar?
Gelukkig had ik ervaring met EZDok waar je allerlei
aparte views mee kan aanmaken en dan onder een
toets kunt wegzetten. En je kunt met EZDok wel ver-
der uitzoomen. Op de Saitek X55 zitten meer dan vol-
doende knoppen om al die views onder te brengen.
Voor GA-vliegtuigen werden die views: piloot recht
vooruit kijkend met nog een flink gedeelte van het
instrumentenpaneel in beeld, als tweede het instru-
mentenpaneel, dan de throttlekwadrant, view naar
links en view naar rechts en dan nog de wisseling tus-
sen cockpit en buiten. Voor de airliners werden dat er
vanzelfsprekend meer. Opgelost alle problemen! Niet
helemaal. Met FSX zelf kon ik dan niet verder uitzoo-
men, verder naar achteren en met EZDok kan dat wel
maar tot een zekere grens. Vooral bij de view recht

naar voren kwam ik met mijn eyepoint, zoals FSX dat
noemt tot ver achter de stoel terecht en werkten in
verschillende vliegtuigen ook de knoppen niet meer.
Dat lag dan buiten het bereik van de muis. Met allerlei
compromissen en een hoop gepruts kreeg ik toch alles

goed aan de praat. Dus voor mijn nieuwe computer
met Prepar3D had ik in gedachten om het allemaal op
precies dezelfde manier in te richten. Helaas. Het wilde
niet lukken om EZDok aan de praat te krijgen in
Prepar3D. Ook na drie dagen intensief proberen en alle
forums afstruinen niet. Bij de een werkt het wel en bij
de ander niet. De uitdenker van EZDok is er nooit aan
toe gekomen om een goede upgrade voor P3D te ma-
ken. Wel zijn er een hoop patches maar dat is alles
lapwerk.
Wat doe je als iets echt niet lukt? Dan ga je een alter-
natief uitwerken en daarbij waren drie You Tube film-
pjes van Almost Aviation (???), die prima verstaanbaar
Engels spreekt mijn steun en toeverlaat. De maker van
de filmpjes goochelt ook met allerlei formules en laat
ik het zo zeggen: Daar begin ik iets van te begrijpen.
Hier zijn de links naar deze filmpjes:

https://www.youtube.com/watch?v=qjbCFNSofpk

https://www.youtube.com/watch?v=ikwToOzX_UA

https://www.youtube.com/watch?v=fwGT2hEiDUc
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Beslist bekijken. Wat is de draad van zijn verhaal?
Toch de formules. Je ontkomt er niet aan. Je moet de
uitkomst van de rekensommetjes maar geloven op
gezag van de maker van de filmpjes, niet op mijn ge-
zag.

Wat willen we berekenen? De juiste
zoomfactor. Die is cruciaal. Wat is de
correcte beeldhoek om een goed over-
zicht te hebben in je cockpit en ook niet
te veel terecht te komen in een onna-
tuurlijke vertekening. Vooral een te
wijd uitzoomen is niet goed mee te le-
ven en zorgt ervoor dat we afstanden
niet meer kunnen inschatten wat bij
een approach natuurlijk ongewenst is.
FSX is opgezet voor een 4 : 3 scherm.
De standaard zoomfactor die de ont-
werpers in het programma hebben ge-
zet voor dit scherm is 0.75. Voor het
berekenen van de zoomfactor gebrui-
ken we de eerste formule:
We vullen dat in: 4 : 3 = 1,333,

1 : 1,333 = 0,75. Dat is je zoomfactor bij een 4 : 3
scherm. Die factor is vastgelegd in FSX. Het kan nog
simpeler, zoals in de tweede afbeelding. En in die
tweede formule kunnen we b.v. de waarden van een
16 : 9 monitor invullen. Laten we het even officieel
doen. Dat ziet er zo uit: 1080 : 1920 (of 9 : 16) =
0,5625 oftewel 0,56. Een zoomfactor van 0,56 bij een
16 : 9 scherm levert hetzelfde perspectief als een
zoomfactor van 0,75 bij een 4 : 3 scherm. We willen
het perspectief zo juist mogelijk weergeven zoals hier-
boven uitgelegd. Nu gaan we de zoomfactor van drie
schermen naast elkaar berekenen:

3 x 1920 = 5760. 1080 : 5760 = 0,1875. Dat is mijn
zoomfactor met drie schermen naast elkaar. En FSX
gaat niet verder dan een zoomfactor van 0,30. Hoe
moet je je gevoelens bij een dergelijke constatering
onder woorden brengen? Wat nu zei Pichegru? (Moet
je misschien even opzoeken), of begrijpelijker: Helaas
Pindakaas! En de oplossing is zo simpel: Je zet Wide-
view Aspect Ratio aan via het menu SETTINGS en dan
krijg je het beeld zoals hieronder is weergegeven. Dat
is niet helemaal het beeld wat wij willen maar daar is

iets aan te doen. Druk zeven keer op de plus-toets op
je gewone toetsenbord (niet het numpad) en dan gaat
het er een stuk gezonder uitzien. Alhoewel… Je zou
toch wat meer van de klokken willen zien. De zoom-
factor bij de onderste foto is 1,00. Bij het ene vliegtuig
is 0,90 beter en bij het andere 1,00. Even proberen,
maar hoe meer je uitzoomt hoe meer perspectivische
vertekening je krijgt en hoe verder je knoppen komen
te zitten. Eigenlijk vraagt dit gewoon om een program-
ma zoals EZDok waarmee je aparte views kan maken.

Wat doet Wide-view Aspect Ratio
nou precies? In FSX zit van origine
een beeldhoekbeperking inge-
bouwd van 35° in de breedte. Die
beperking zijn we ook tegengeko-
men toen we Wide-view nog niet
hadden aanstaan. Toen het 16 : 9
scherm zijn intrede deed realiseer-
den de makers van FSX zich dat
dat bredere scherm problemen
zou opleveren en toen hebben ze wide-view erin gezet.
Hun oplossing was even eenvoudig als spitsvondig.

zoomfactor 0,30

zoomfactor 0,90



De beperking van 35° in
de breedte werd omgezet
naar 35° in de hoogte en
daarmee kan je voorlopig
verder. En nu klopt mijn
berekende zoomfactor
van 0,1875 van de vorige
pagina niet meer. Die
moet ik omrekenen naar

de aspect ratio van drie schermen naast elkaar. Geeft
niet als je dit niet meer kunt volgen als de eindconclu-
sie maar duidelijk voor je is. Z’ is de zoomfactor die

we gebruiken voor de
drie schermen naast el-
kaar. Op de vorige pagi-
na zagen we dat de
zoomfactor voor drie
schermen 0,1875 moest
zijn met Wide-view niet

aangevinkt. Nu dat wel gebeurd is gebruiken we deze
formule: breedte : hoogte, dus 5760 : 1080 = 5,3333.
0,1875 x 5,3333 = 1,00. (ja logisch het zijn reciproke
waarden). Te moeilijk? Vergeet het dan. De juiste
zoomfactor bij drie schermen met Wide-view aan is
1,00 (0,90 mag ook maar let op de vertekening). Op
die manier heb je hetzelfde perspectief als op één
scherm 16 : 9 bij een zoomfactor van 0,56 met wide-
view niet aan. Als je bij een enkele monitor wide-view
wel aanzet kom je uit op een factor van 1,00. Reken
maar uit.

En toch zullen velen niet helemaal tevreden zijn met
vooral het beeld helemaal aan de zijkanten. Dat kan je
ook al zien op de onderste foto op de vorige pagina.
En dat zit zo: Een lens is maar een lens, eigenlijk een
domme lens die alles precies zo weergeeft als het is,
ook aan de randen. Ons oog is in combinatie met onze
hersenen een bijzonder intelligent kijkgereedschap.
Ten eerste is onze blikveld waarbinnen wij een ‘plaatje’
zien maar een 40° breed. Daarbuiten zien we wel de-
gelijk beeld tot bijna 90° zijwaarts maar daar is voor
ons kijkinstrument het begrip perspectief sowieso ver-
dwenen en met het perspectief binnen die 40° is het
ook apart gesteld, want als we een beetje van onderaf
of van bovenaf naar een raamkozijn kijken dan wordt
op het netvlies wel een beeld geprojecteerd met wij-
kende lijnen maar onze hersenen corrigeren dat. Een
kozijn heeft nu eenmaal zijkanten die parallel lopen en
dat is in de database in ons hoofd opgeborgen: corri-
geren derhalve! Een lens kan dat helemaal niet en ook

de flightsim kan dat niet. We zullen er mee moeten
leren leven.

Met een janboerenfluitjes-aanpak zonder hulp van EZ-
Dok of andere programma’s voor aparte views kan je
wel degelijk tot een werkbare constructie komen waar-
mee je snel en goed door je cockpit kan manoeuvre-
ren. Het toverwoord is hier EYEPOINT en dat staat in
het hoofdstuk VIEWS in de flightsim. Eyepoint is de
plek waar de voorkant van je hoofd zich bevindt ten
opzichte van de cockpit. Er zijn zeven functies voor het
verplaatsen van het eyepoint: naar boven, naar bene-
den, naar links, naar rechts, voorwaarts en achter-
waarts en een resetfunctie, die je blik weer recht
vooruit zet. Tamelijk belangrijk die laatste als je op
een lastige approach zit. Klik op OPTIONS van je me-
nubalk, dan SETTINGS, dan CONTROLS, BUTTONS
AND KEYS en dan VIEWS. Je hebt natuurlijk eerst bo-
venin gekozen voor b.v. throttle of stick als je meerde-
re besturingsapparaten hebt. Hier rechts zie je het
rijtje met MOVE EYEPOINT commando’s. Op mijn flight

stick zit links de hat
switch, die heeft
gewoon zijn oude
functie, de zwarte
knop rechtsboven is
voor elevator en
rudder trim. Op de
grijze knop daaron-
der zitten de com-
mando’s eyepoint
move up, move
down, move left en

move right. Allemaal erg logisch. Het rode knopje is
om terug te keren van exterior view naar cockpit
(shift-S) en van cockpit naar buitenkant zit iets lager
onder mijn duim (S). De uiterst belangrijke knop RE-
SET zit onder mijn wijsvinger dus aan de andere kant
van de stick. Dan missen we nog move forward en
move back en die zitten op het throttle kwadrant. Die
konden er niet meer bij op de stick. Bedenk wel dat bij
move forward/back je niets verandert aan het per-
spectief. Je verplaatst alleen je hoofd naar voren of
naar achteren.
Als je in de cockpit zittend de eyepoint reset indrukt
komt je blik iets te hoog uit maar dat is met één tik op
de hat switch weer goed te krijgen. Je zou dit natuur-
lijk in een of andere CFG-file kunnen aanpassen en
daar ben ik een beetje bang voor. Ik geef je de garan-
tie dat deze constructie als je wat routine hebt opge-

bouwd goed werkt.
Maar natuurlijk ben ik niet tevreden. Met EZDok had ik
allemaal vastgelegde views en dat wil ik weer terug
hebben. OPUS FSI een interessant weerprogramma
heeft in zijn programma een aparte unit om views aan
te maken volgens hetzelfde principe als EZDok en het
ziet er allemaal wat professioneler uit omdat OPUS FSI
zich wel heeft ingesteld op Prepar3D. Als dit goed gaat
lukken komt er natuurlijk nog een artikeltje over. EZ-
Dok kost 32 euro en is dus alleen een camera view
programma (met uitgebreide mogelijkheden van vi-
deo’s maken) OPUS FSI kost 35 euro en daarvoor krijg
je een weerprogramma plus een cameraprogramma.
Dan heb je dus een gratis weerprogramma. Maar laat
ik er niet op vooruit lopen, eerst proberen nietwaar?
Of je stapt over op TrackIR maar niet iedereen houdt
daarvan.

Oh ja, nog één ding: Dit is mij niet allemaal op een
regenachtige zondagmiddag komen aanwaaien. Dit is
een groot onderwerp in de flightsim en het kostte ook
grote tijd. Je bent gewaarschuwd.

Erik.


