
Deel 3 in de serie panoramavliegen.
De eerste twee delen gingen over
vliegen met drie schermen naast
elkaar. Zie hiervoor de voorafgaan-
de artikelen in Notam 219 en 220
die je op de Notampagina van onze
site kunt vinden:
https://flightsimzeeland.wordpress.
com/artikelen-notam/ Maar er lei-
den meerdere wegen naar Rome.

En om dat te kunnen begrijpen moeten
we de zaak een beetje afstandelijk gaan
bekijken. We moeten eigenlijk met ons
hoofd in een bol gaan zitten of mis-
schien wel een zeepbel. Want zo wordt
het beeld in de flightsim opgebouwd. We
zitten met ons hoofd middenin een bol
en rondom kunnen wij beeld zien van
onze omgeving. Kunnen we, maar dat
zien wordt beperkt door het beeld-
scherm waarop we kijken. Dat beeld-
scherm bepaalt het (kleine) stukje dat
we van het grote geheel kunnen zien.
Jammer! Met drie schermen naast elkaar
zie je al een stuk meer. Maar de hoe-
veelheid beeld wordt simpelweg bepaald
door onze schermen. We kunnen van
drie naar vijf schermen gaan en dan
hebben we al weer een stuk erbij en dan
zitten we ook zo langzamerhand aan de
grens van wat de computer ‘nog kan
trekken’.

Eigenlijk zouden we het liefst een hele
grote bol in elkaar zetten met daarop
rondom het beeld van de flightsim en
dat is onuitvoerbaar. Wat wel kan is een

panoramadoek construeren, een soort
Panorama van Mesdag maar dan de
helft daarvan (ongeveer) en dan heb je
al een veel grootser beeld dan bij scher-
men naast elkaar. Bovendien, als ik zij-
waarts wil kijken verdraai ik mijn hoofd,
terwijl ik bij meerdere schermen naast
elkaar het beeld verdraai door middel
van de hat switch of met een head trac-
ker (TrackIR). Dat is een fundamenteel
verschil en daar kom ik later op terug
als we het hebben over perspectivische
vertekening. Maar eerst even de uitleg
van Ron Konings die inmiddels een cock-
pit heeft staan zoals in de onderste gro-
te afbeelding is weergegeven. En het
werkt! Kost wat meer en kost ook wat
meer moeite maar dan heb je ook wat.

Als ik scherm zeg bedoel ik beeld-
scherm;  window is het enkele beeld van
FS zoals beschreven in de cfg of fxml.
De tegenstelling die ik ondervond met
Erik (op een goede manier hoor) in de
schermendiscussie ging over mijn stel-
ling dat alle direct voorhanden systemen
gebruik maken van één window wat uit-
getrokken wordt waar het 2d betreft; en
continu aangepast aan de kijkrichting
waar het virtual cockpit betreft. De ver-
vorming wordt in onze hersens min of
meer vertaald.
NVidia's Surround en AMD's Eyfinity zijn
in staat om één window te verdelen over
drie schermen met behoud van rechte
horizon. Het Matrox systeem doet eigen-
lijk niets anders dan dat. De schermrand
(bezel) correctie is een bonusje dat ik
verder buiten beschouwing laat.
We kunnen dus één window uitsmeren
over drie schermen. Dat window kan 2d
of virtual cockpit zijn. Want ook de vir-
tual cockpit is één dynamisch window.
Om de geometrie wat te verbeteren is er
'wide view aspect' toegevoegd in de
beeld opties van P3d. Maar hoe we het
ook draaien en keren: het blijft één uit-
getrokken beeld.
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Overigens is er niets mis met deze op-
stelling: miljoenen vliegen met veel ple-
zier op deze wijze.
Zoals Erik het al leuk verwoordde: ik
nam geen genoegen daarmee. Nou ja,
het is nu eenmaal de eis van het 180
graden scherm dat er géén vervormin-
gen optreden dus ik had niet zoveel te
willen. Met virtual cockpit kunnen we in
dit geval niks, evenmin als met één win-
dow van 2D. De beperkte kijkhoek
maakt vervormingen onvermijdbaar ook
met wide aspect en dergelijke.
Voor een BVE (Bijna Vlieg Ervaring) is
een correcte blik op de wereld noodza-
kelijk om diepte en afstand te ervaren.
Ook om eigen bewegingen goed te kun-
nen verwerken in de gecreëerde virtuele
ruimte.
Wie een geometrisch correct beeld van
180 graden (of meer) wil hebben zal
meerdere windows moeten gaan gebrui-
ken en deze over de schermen moeten
arrangeren. De methode daarvoor is het
bekende undocken van linkse en rechtse
2D windows waardoor er drie windows

zichtbaar zijn. Elk window kan nu op een
apart scherm gezet worden. In theorie
zou je daarmee helemaal kunnen rond-
gaan met 8 windows op 8 schermen. Het
nadeel van undocken is de keiharde ver-
deling van framerate's. Met 8 windows
vlieg je dus niet meer.
Drie undocked windows een rechte door-
lopende horizon meegeven is een ander
verhaal. Daarvoor is meer nodig.
De oplossing die gekozen is in mijn ge-
val bestaat uit vier windows. Er is een
ondergrondwindow (het window dat je
dus krijgt als je de FS opstart) dat 255x
wordt ingezoomd waardoor de belasting
op de video verminderd wordt. Daar-
naast of liever gezegd daaroverheen
worden drie windows opgeroepen met
de undock methode, te weten L, M en R.
Deze drie undocked windows worden via
allerlei calibratie en andere hocuspocus
tot één window van 56x10 samenge-
smeed en komen terecht bovenop het
onzichtbare onderliggende ingezoomde
window. Blijkbaar kan dat niet simpeler.
Ik gebruik daarvoor zogenaamde war-

ping software. Ik heb uitgebreid geëxpe-
rimenteerd met Warpalizer, daarna een
eerdere versie van FlyElise en uiteinde-
lijk de laatste versie daarvan gebruikt
voor mijn setup. Alles wordt in kleine
vierkantjes opgedeeld en die moet ik
stuk voor stuk corrigeren met een laser-
kruis als hulpmiddel. Best wel een klusje
waarbij twee pc's nodig zijn maar het
resultaat is een cylindrisch correcte pro-
jectie over ruim 180 graden. Framera-
te's worden dus aardig onder druk gezet
door de verdeling in vier windows. maar

Drie undocked windows met een niet doorlopende horizon. Er moet nog wat gefoezeld
worden.

Wij flightsimmers zitten met ons hoofd in
een bol. Het beeldscherm voor ons bepaalt
hoeveel we van die bol zien. Hier drie
schermen naast elkaar. Let ook op de klas-
sieke zithouding van de flightsimmer. Als
je met je hat switch het beeld 90° verdraait,
verdraai je dus de bol 90°.

Bij projectie op een halfrond scherm wordt
het beeld een stuk rianter. De bol waarin
we zitten wordt groter naarmate het doek
groter wordt. Bij Ron is het doek zelf onge-
veer 5,5 bij 2,2 meter. Groots dus.

Eén beeld staat op het doek. Met een laser
moeten straks, als de drie beelden op het
doek staan alle vierkanten stuk voor stuk
bijgesteld worden.

Per vierkant afstellen.



het resultaat valt niet tegen. Nog ster-
ker: het is een fantastische ervaring.
Ook hier gaat in de hersens een schake-
laar om. Je hebt dan een een BVE; een
Bijna Vlieg Ervaring!

Wat niet helemaal helder naar voren
komt uit dit verhaal is dat de perspecti-
vische vertekening onacceptabel wordt
met één beeld geprojecteerd op een
180° rond doek en waarom. En daar is
een volstrekt logische verklaring voor.
Ten eerste: met drie schermen naast
elkaar bestrijk je een beeld van slechts
120° (naar schatting) en niet 180° en
ten tweede, het zijwaarts kijken bij een
panoramaconstructie vindt plaats door
verdraaien van je hoofd terwijl dat bij
drie schermen gaat door middel van
verdraaien van het beeld en daar moest
je misschien maar even over nadenken.

Bij drie schermen en met een beeldhoek
van ongeveer 120° en na het nodige
gefoezel (nog niet officieel erkend woord
maar dat is wat flightsimmers een groot
gedeelte van hun tijd doen) met Wide
View Aspect en met de zoomfactor heb
je aan de zijkanten van je beeld nog een
behoorlijke vertekening. En daar kan je
mee leven of je kan dat niet. Die verte-
kening zit onverbrekelijk vast aan lenzen
(schermen werken op dezelfde manier).
Maar het effect als je het eenmaal geac-
cepteerd hebt is niet zo dramatisch om-
dat je toch met je hat switch het beeld
verdraait als je zijwaarts gaat kijken en
dus weer het midden van het beeld voor
je hebt.
Maar nu de projectie op een 180° doek.
180° is al aanzienlijk meer dan 120°. Als
je het beeld als één beeld op het doek
zou zetten heb je aan de zijkanten veel
meer vertekening dan bij 120°. Veel
meer vertekening en bovendien om zij-
waarts te kijken verdraai je je hoofd en
niet het beeld, zodat je ook werkelijk
tegen de zijkant aankijkt. En dan wordt
het echt onacceptabel. Dus het is niet
een kwestie dat Ron een freak is, het is
doodgewoon geen gezicht. Moeilijke ma-

terie? Ja, moeilijke materie. Dus ging ik
op weg naar Vrouwenpolder om de sim
van Ron persoonlijk te bewonderen en
vooral om erin te vliegen want dat
schijnt een unieke ervaring te zijn.

Ja een unieke ervaring. Toen we wat
rondjes hadden gevlogen, natuurlijk
eerst weer even wennen aan de
flightsim van een ander, wilde ik uitstap-
pen om vast wat foto’s te maken. Ron
had het toestel net in een scherpe bocht
liggen, dus vroeg ik of hij hem even
recht kon trekken zodat ik niet op die
scheve vloer hoefde te stappen… ik be-
doel maar. Verder vooral diepte, het is
echte 3D: een torentje midden op het
platform bij Rome stond verder naar
achteren in de ruimte. Je taxiën wordt
ook veel preciezer. Afstanden schatten
wordt veel eenvoudiger. Voor de baan
staand een snelle blik naar links en naar
rechts of alles vrij is doe je door naar
voren te buigen en naar links en rechts
te kijken. Je hebt een compleet over-
zicht. Net echt. Als je van een steile klim
snel afleveled naar kruishoogte voel je
even de G-kracht. Je wordt even ietsje
lichter. Kan helemaal niet maar toch.
Geen foto’s gemaakt tijdens de vlucht.
Heeft geen zin, je moet er zelf in gaan
zitten. Neem even contact op met Ron:
ronkonings@zeelandnet.nl

Erik.
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