
Dè configuratie voor je flightsim
Dit is gewoon provoceren en dat weet
ik. Als je net na jaren van plannen bent
begonnen aan een 737-cockpit, of nog
beter, die cockpit net af hebt kan je over
een dergelijke opmerking alleen maar je
schouders ophalen. De énig juiste confi-
guratie! Of als je net een complete Cess-
na cockpit hebt neergezet met een 180°
scherm van een slordig aantal meters
met beamers in een Panorama van Mes-
dag constructie, ja dan ben je geneigd
dit artikeltje over te slaan. Beslist doen!

Of misschien draai je de flightsim ge-
woon op één scherm van goede kwaliteit
met nog een ander scherm ernaast voor
de pop-ups en ben je daar volmaakt ge-
lukkig mee. Laten zo! Dit artikel is voor
de ongelukkigen. De wat dolende
flightsimmer die altijd weer iets nieuws
wil en die vooral een mooier en wijdser
beeld wil hebben. Wat zijn je mogelijkhe-
den zodat je het ook nog betaalbaar
houdt.

Lees om te beginnen nog even het artikel
door dat in de vorige Notam heeft ge-
staan over drie schermen naast elkaar

want dat is beslist nodig. Je hoeft dat ge-
goochel  met de formules niet te begrij-
pen, als de conclusies maar duidelijk zijn.
Hier vind je het artikel:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.

com/2015/06/drie-schermen-1.pdf
En dan moet je beslissingen gaan nemen.
Drie schermen 1920 x 1080 is het meest
betaalbare. Een zo smal mogelijke rand is
gewenst. Drie schermen van 1920 x 1200

is nog mooier. Dan krijg je meer van je
klokken in beeld. Dergelijke wat hogere
schermen zijn tegenwoordig moeilijk te
vinden en ze zijn duurder. En dan is er
sinds kort een nieuw 4K scherm 21 : 9
van LG, met een diagonaal van 38 inch,
een beetje gebogen en dat is een bak-
beest. Kost 1399 euro. Maar mooi! Mis-
schien nog even wachten tot de prijs
gezakt is. Ik zou ‘m het liefst nog wat gro-
ter willen hebben.
Terug naar de realiteit. Hier links dat zijn
vier schermen 1920 x 1080. Het bovenste
scherm zit op dezelfde computer maar
dan op een tweede grafische kaart. Alles
op één machine is natuurlijk fijner dan
een tweede machine erbij via het net-
werk. Alleen je bezelcorrectie wordt dan
een stevige puzzel. Bezelcorrectie? Kom
ik nog op. Als je nu toevallig nog een lap-
top hebt liggen kan je die met een beetje
knutselwerk ook boven je drie schermen
monteren en de communicatie dan via
het netwerk sturen. Een tweede toetsen-
bord en extra muis is dan aan te bevelen.
Dat toetsenbord zie je hier nog zitten.
Dat is van de vorige constructie. Het bo-
venste scherm is net nieuw en heeft
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mooie dunne randen. De andere drie nog
niet helemaal. Dat was een paar jaar te-
rug nog lastig te krijgen. Je ziet het: Het
blijft behelpen.

En dan wordt het aparte views aanmaken
met bijvoorbeeld EZDok waar ik jaren
mee gewerkt heb. Helaas werkt EZDok
niet meer in Prepar3D bij mij en ben ik
overgestapt naar OpusFSI een weerpro-
gramma waarin een cameraprogramma
is ingebouwd. En OpusFSI heeft een in-
stallatieprogramma voor P3D. Werkt
goed.
Een waardevolle tip van OpusFSI: haal de
gratis textures voor de wolkenluchten in
huis van Pablo Diaz en Danny Glover
(HDEv2). Je vindt het hier:
https://flyawaysimulation.com/downloa
ds/files/18029/fsx-hde-sky-textures-v20/

Weerprogramma’s bestaan uit twee de-
len. Het eigenlijke weerprogramma dat
het weerbericht voor de plaats van ver-
trek binnenhaalt en waarin je ook je
vluchtplan kunt inbrengen zodat het
weer verandert tijdens je vlucht. Het
tweede deel zijn de textures voor de
luchten en de wolken. REX en ActiveSky
hebben hier prachtige aparte program-
ma’s voor en die kosten geld. Danny
Glover levert je 144 files ter vervanging
van de standaard textures in FSX/P3D.
Gratis en je flightsim knapt er behoorlijk
van op. Werkt ook als je OpusFSI niet
hebt aanstaan. Wel eerst even een bac-
kup maken van je map Textures in FSX.

De camera views die ik wil aanmaken zijn
de volgende: piloot kijkt recht vooruit
(noem ik PILOT), het instrumentenpaneel

(PANEL), de throttle quadrant of console
(THROTTLE), het overhead panel (OVER-
HEAD), blik uit het linkerraam (LEFT) en
uit het rechterraam (RIGHT) en dan nog
een view die UP heet. Dat is de view naar
voren met een paar dikke telefoonboe-
ken onder m’n …, de bestuurdersstoel
flink omhoog gezet speciaal voor staart-
wielvliegtuigen en voor het geval dat een

apporach niet mooi zuiver verloopt en ik
de baan niet meer kan zien (komt bijna
nooit voor). En ik gebruik toch ook nog
wel pop-ups. Vooral de Primary Flight
Display wil ik graag altijd in beeld hebben
en een pop-up van de FMC werkt ge-
woon lekkerder. De views THROTTLE en
OVERHEAD zijn ondergebracht op het
throttle quadrant en de rest zit onder de
vier standen van de grijze knop hier links
precies volgens hetzelfde principe als
omschreven in het vorige artikel in No-
tam 219 dat je natuurlijk inmiddels al
lang hebt binnengehaald. De view UP zit
onder de rode knop. (Help ik zie de baan
niet meer: rode knop!). En nu is het leuke
van OpusFSI dat ik niet eerst comman-
do’s uit FSX hoef te verwijderen wil het
werken. Dat is bij EZDok wel zo. En dat
levert een aangenaam voordeel op.
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Stel ik heb voor een vliegtuig alle views in
het programma gezet en daarna heb ik
ze weer verwijderd. De knoppen die ik
gebruikt heb, hebben nu weer hun oude
functie teruggekregen. Dat zijn bij mij de
commando’s waarmee ik het eye point in
de flight sim verschuif (zie vorige artikel).
En dat houdt ook in dat ik niet meteen
voor elk vliegtuig dat ik nieuw installeer
views hoef aan te maken omdat ik al een
redelijk werkend systeem had om snel
door de cockpit te gaan. Kortom voor de
veel gebruikte vliegtuigen heb ik views
aangemaakt en met de kisten waarvan ik
nog niet weet of het blijvertjes zijn vlieg
ik op de oude manier.

Eigenlijk is het begrijpen van de data ba-
se (Camera Management) ingewikkelder
dan het menu voor instellen van de views
(Camera Editing). Stel je hebt een zestal
views aangemaakt voor de Piper Navajo
zoals boven omschreven. Die heb je met
de pijlen in het Camera Editing menu he-
lemaal gemaakt zoals je het hebben wilt
en je hebt dat gesaved. Dan wil je voor
de Cessna 310R ook views aanmaken. Je
klikt op bijvoorbeeld panel in het Camera
Management menu en dan op Edit. Dan
in het tweede menu Assign Aircraft Types
in Camera Editing en daar kies je voor de
Cessna 310R en dan ga je veranderingen
aanbrengen. Daarna saven en dan heb je
dus een panel view voor de Cessna. He-
laas geen panel view voor de Navajo
meer. Die is verdwenen. Bij deze aanpak
moet je nadat je panel hebt gekozen op
Clone drukken en dan kan je de view
aanpassen. Het kostte me enig vallen en
opstaan om dat door te krijgen. En ja, er
gaat heel wat werk in zitten om al die

views aan te maken. Als je nu ervoor
kiest om alleen views te maken voor de
vliegtuigen waar je toch elke keer weer
inklimt scheelt dat een hoop werk.
Er leiden natuurlijk meerdere wegen
naar Rome. Je kunt bijvoorbeeld een zes-
tal views aanmaken voor de Dash 8 en
die alle zes bewaren voor ‘All Aircraft Ty-
pes’ en die zes views dan voor alle vlieg-
tuigen gebruiken. Ik denk niet dat je dan
in alle gevallen goed uitkomt. Maar je
kan natuurlijk gewoon minder kritisch
zijn en echt alleen wijzigingen aanbren-
gen als het niet anders kan. Denk erom,
dat je dan wel eerst een Clone aanmakt.
Je kunt ook views aanmaken voor een
bepaalde groep vliegtuigen bijvoorbeeld
tweemotorige GA-kisten. Er kan erg veel
en dat mondt dan ook uit in zeer uitge-
breide manuals waarbij ik je bij voorbaat
veel sterkte wens. Ja, in het Engels en het
is beslist te veel om te vertalen. Ach hoe
gaat zoiets in de praktijk? Je gaat eerst



zitten prutsen in het programma tot het helemaal cha-
os wordt en dan pak je de manual erbij en gaat het
stukje zoeken dat over dat specifieke onderwerp gaat.
We noemen dat ‘management by exception’. Werkt
goed als je ertegen kunt.

En dan heb je nog het weerprogramma erbij en dat is
leuk en het werkt nogal rechttoe rechtaan. Waarmee ik
wil zeggen dat je het redelijk eenvoudig opgestart
krijgt. Het updaten van het weer kan vrij lang duren
maar is eigenlijk alleen aan de orde als je de flightsim
net hebt opgestart. In die tussentijd kan je je vliegtuig
klaar maken voor vertrek. Samen met die gratis nieuwe
textures voor de luchten en wolken die ik al genoemd
heb is het een heel acceptabel geheel geworden.
OpusFSI heeft zelf geen programma voor de textures
van wolken enz. Zij raden aan om een 3rd party pac-
kage te installeren zoals FEX (staat zo in de handleiding,
ze zullen wel REX bedoelen). Het aan de praat krijgen
van het programma is relatief eenvoudig. Het volledig

doorgronden van het weerprogramma is het betere
studeerwerk. Fijn toch, dan ben je er niet te snel op uit-
gekeken. Je kunt een soort weerkaart openklikken
waarop een goede kaart met gebergten en ook de posi-
tie van je vliegtuig met daarop pijlen voor de windrich-
ting en windsterkte, heel handig. In de linkerkolom vind
je dan het complete weerbericht met de windvoorspel-
ling voor verschillende hoogten. Erg kompleet. Maar dit
artikel ging eigenlijk over de camera views.
Een demoversie is ook te downloaden. Die werkt 15 mi-
nuten en dan moet je 2 minuten wachten voordat je
opnieuw kunt opstarten. Dat gaat dus snel irriteren en
dat zal ook de bedoeling zijn. Maar je kunt in ieder ge-
val eerst een kijkje nemen in dit programma.
http://www.opussoftware.co.uk/opusfsi.htm

De bezelcorrectie: Zie volgend artikeltje.

Erik.
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bezel correctie

Bij bovenstaande schermen is nog geen bezel cor-
rectie toegepast en dat moet wel. De diagonale lij-
nen verspringen en ook horizontaal gezien klopt
het beeld niet. Er zit te veel ruimte tussen. Als het
beeld van een monitor helemaal tot aan de uiter-
ste randen zou doorlopen hoeven we niet meer te
corrigeren, maar die schermen bestaan nog niet.
Hoe breder de rand hoe groter de bezel correctie.
Eh, in principe. Zowel AMD als NVIDIA hebben een
vrij eenvoudige manier om die correctie door te
voeren. Je moet daarvoor van de drie schermen
wel een groep maken zodat je computer het als
één scherm ziet. AMD gebruikt een driehoek om
een en ander zichtbaar te maken en NVIDIA een
soort landingsbaan. De schuine lijn moet bij de
overgang goed in het verlengde doorlopen. Read
the manual!


