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Notam 173 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 18 oktober 2012 om 19.30 uur in het Arendhuis aan de Torenring 

46 in 's Heer Arendskerke.

Flightplan 
19.00 uur: zaal open, 19.30 uur: Mededelingen, vragen en antwoorden over Flight 

Simulator. 

 

circuits 

 

Volgend op de presentatie van Ko Dekker de vorige maand en in het kader van 

'Wij gaan allemaal op herhaling' gaat René Smeding ons geheugen weer even op-

frissen over het vliegen van een circuit, de standaard naderingsprocedure voor 

de kleinere velden. 

        
Hawker Siddeley HS748 Seattle 



 

2 

Verslag van de bijeenkomst van 20 september  

j.l. in 's Heer Arendskerk

Alweer een maand geleden dat we hier waren? Het 

leek weer een gezellig drukke avond te gaan worden. 

21 man over de vloer waarvan drie nieuwe gezichten 

en dat kan de HCC zeer waarderen! 

 

Als eerste stonden we even stil bij het overlijden van 

Han van der Hiele op 13 september. Han bezocht 

onze bijeenkomsten tot voor enkele jaren geleden. 

Bij degenen die hem meegemaakt hebben zal Han 

een diepe indruk gemaakt hebben vanwege zijn des-

kundigheid. Hij heeft zich ingezet om ons het VFR 

vliegen bij te brengen. Omdat hij een brevet had was 

zijn instructie extra waardevol. 

Een interview met hem verscheen in de Notam van 6 

oktober 2006. 

 

De nieuwe bezoekers – Jan van 

Liere (geen familie), Cas van 

Beek en Reggie den Os – kregen 

de gelegenheid zichzelf in het 

kort voor te stellen. Voor wat 

betreft FS hopen we de heren te 

kunnen bijstaan. Reggie is zelf 

piloot dus kunnen we ook van 

zijn ervaringen leren. 

 

Het Arduin project loopt al enige 

tijd. De clienten willen van ons 

HCC’ers dingen leren zoals e-

mailen, netwerken, omgaan met 

de i-pad, kennismaking met games en óók Flight 

Simulator. Ron, medebestuurslid Wouter en ex-

bestuurslid Frans kunnen hierin versterking goed 

gebruiken. Het gaat om een maandag (10-16) per 

maand. De lessen worden gegeven in het goed geou-

tilleerde Toorenvliedt in Middelburg. Bob van 

Arend toonde zich bereid medewerking te gaan ver-

lenen.  

 

Omdat we vrij veel nieuwe leden in de groep hebben 

kwam de vraag of we het smoelenboek van Dick 

Willebrands niet eens moeten updaten. Dick, als je 

dit leest weet je wat je te doen staat? 

De vragenronde werd geopend met een probleem 

van Jaap die uitkomsten van FSCommander als doc 

bestand in de FSFiles-map wilde hebben. Bekend is 

dat beschrijvingen van vluchtplannen daar wel direct 

in komen. 

Peter vd Meule nam het probleem op. 

Jan Kerkhove vroeg zich af waar de airacs gebleven 

waren na downloaden. Een welhaast klassiek pro-

bleem. 

Verder was er een vraag over de zichtbaarheid van 

vliegtuigen tijdens een mp in FSX en de FSC. De 

oplossing ligt mogelijk bij de instellingen. Een ander 

probleem was het binnenhalen van FSX  vluchtplans 

in iFly. Dat kan eenvoudig met versie 9.2 van FSC, 

maar dan moet het programma wel goede update  

 

hebben. De truc zit ‘m er in dat je de update niet 

moet proberen te installeren, maar dat er bestanden 

vervangen moeten worden.  

 

Carlo had een vraag over de track offset in de GPS. 

Het lijkt er op dat de weergegeven afwijking stan-

daard is bij grote velden, maar om onverklaarbare 

reden minder aangeeft bij kleine velden. Wie weet 

raad? Zo kwamen we als vanzelf terecht bij de intro-

ductie van het Instrument Landing Systeem door Ko. 

Hij nam ons mee op een kort vluchtje dat op EHEH  

baan 04 z’n beslag kreeg. Ondanks de handicap 
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van het niet kunnen beschikken 

over de PowerPoint werd het 

toch een geslaagde introductie. 

Tijdens de vragen speelde het 

door Ko gemaakte FS filmpje. Na 

de pauze werd het geleerde door 

enkelen in praktijk geprobeerd. 

Zoals na elke vlucht was het op-

ruimen, vliegtuigen weer in de 

hangar en tot laat napraten in de 

bar… 

 

Ron.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Dienstmededelingen van uw scribent: 
eriksonja2@kpnmail.nl 

 

In de laatste drie Notams stond mijn e-mail adres onderin verkeerd vermeld. Er stond: 

eriksonja2@kpmmail.nl. En dat moest natuurlijk zijn: eriksonja2@kpnmail.nl. Logisch dus dat 

al jullie ingezonden stukjes en foto's nooit bij mij aangekomen zijn. Het staat nu goed in de 

voetnoot van de Notam. 

 

 
 

Carlo van Oers stuurde mij vijf pagina's met de reparaties en verbeteringen die in Prepar3D 

zijn aangebracht vergeleken met FSX. Dat zijn de verbeteringen tot en met versie 1.3. In-

middels is versie 1.4 uit. Carlo hoort nog al eens dat Prepar3D en FSX toch hetzelfde zijn. 

Nou al lang niet meer. Dus. Dit verslagje beslaat de laatste vijf pagina's van deze  Notam. 

Geniet er van! 

Er is ook al een klein verslagje over de wijzigingen die tot nu toe in versie 1.4 zijn doorge-

voerd. Zie deze link: 

http://www.hccflightsimulator.nl/nieuwsarchief/4744-prepar3d-versie-14.html 

 

 

 
Ik heb de laatste nieuwsbrief van onze overkoepelende organisatie als aparte bijlage toege-

voegd omdat er verschillende interessante nieuwtjes en interessante links in staan. Je kunt je 

inschrijven voor deze nieuwsbrief via de link: http://www.hccflightsimulator.nl/ Meteen bo-

venin de pagina. 

-----------------------------------------------------------------------------------

mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
http://www.hccflightsimulator.nl/nieuwsarchief/4744-prepar3d-versie-14.html
http://www.hccflightsimulator.nl/
http://www.simflight.nl/2012/08/20/prepar3d-naar-versie-1-4/fffffrrrrr/
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De rotonde. Het vervolg 
 

In de vorige Notam heb ik jullie nogal doorgezaagd over de holding of race track en wij gaan 

nu iets verder. Wij gaan een procedure turn vliegen. Bij deze non-precision landing moet je 

veel meer zelf doen en eindig je minder exact voor de baan Er word je duidelijk verteld in de 

approach plate op welk punt je een go around moet maken. Als je op dat punt nog geen run-

way in sight hebt wordt de landing afgebroken. Ik ga je een voorbeeld laten zien. Een voor-

beeld met een parallel procedure turn, maar deze is net even anders dan die je eerder zag.

 

 

We naderen Melville 

Mun KMIV, gelegen 

iets ten Noorden 

van Delaware Bay 

vanuit het Zuiden, 

hoogte 3500 ft, en 

vliegen rechtstreeks 

aan op het NDB-

baken RAINBOW, 

dus dat is een pei-

ling rond de 360 

graden (geen 180 

radiaal want het is 

geen VOR). We kie-

zen voor baan 14 

omdat er een be-

hoorlijk windje staat 

uit het Zuidoosten. 

Daarom kiezen wij 

niet voor baan 10 

want dan hebben 

we een behoorlijke 

crosswind. Baan 10 

heeft een ILS. Baan 

14 niet. Nou ja, 

jammer dan. We 

vliegen in de stan-

daard Cessna om-

dat daarin een goe-

de ADF-klok zit en 

alles gaat lekker 

langzaam. Hebben 

wij dan veel last 

van de wind? Niet 

zo veel. Op het 

moment dat het 

erop aankomt heb-

ben wij hem pal 

tegen. Toch weer 

een klein wondertje 

dat het allemaal zo 

mooi uitkomt! Vlak
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voor het bereiken van RAINBOW, we zitten op een 

hoogte van 3500 ft, verleggen wij de koers naar 

327 graden dus naar het Noordwesten. En dan 

drukken wij de stopwatch in. Wij vliegen twee 

minuten in deze richting en dan gaan we naar 

links, naar koers 282. Dat vliegen wij één minuut. 

Daarna maken wij een  turn van 180 graden naar 

rechts naar koers 102 (je ziet het allemaal terug 

op de approach plate) en dan wachten wij tot on-

ze ADF peiling in de buurt komt van 147 graden. 

Met deze laatste 180 graden bocht zijn wij dus 

verder van het veld weggevlogen. Daarna gaan 

we 147 graden vliegen en zorgen wij ervoor dat 

onze peiling op de ADF op 147 blijft staan. Als we 

 

 

toch nog last hebben van de wind gaan we niet 

homen, maar tracken. Hoe zuiverder we dit doen 

hoe preciezer wij op het begin van de runway uit-

komen. Dat is het in grote lijnen, maar ik ga het 

nog even stap voor stap doornemen. 

Vanuit het Zuiden 3500 ft hoogte rechtstreeks 

naar RNB. Als de naald van je NDB begint te wap-

peren ga je naar 327. De buitenroos van je ADF 

hoef je niet te verdraaien. Je moet RNB gewoon 

pal achter peilen. Daar heb je geen graden voor 

nodig. Dit hoeft niet super nauwkeurig. Na twee 

minuten een 45 graden bocht naar links (282), 

dan 180 graden naar rechts (102) en dan ga je de 

peiling 147 oppakken. Dit gedeelte van wegvlie-

gen van het baken met het maken van de boch-

ten gebruik je om te dalen tot niet lager dan 2000 

ft above MSL. Dat kun je vinden in het onderste 

gedeelte van de approach plate: Het dalingspro-

fiel. Voordat je de 147 peiling oppakt, meteen na 

het einde van je 180 graden bocht, zorg je dat de 

buitenroos van je ADF gelijk is aan de roos van je 

echte kompas, dus 102 graden want anders klopt 

je peiling niet. 

Als je het goed gedaan hebt zal je RNB op onge- 

veer 140 graden oppakken. Hij gaat dan verlopen 

en op 145 graden ongeveer verleg je je koers 
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naar 147. Nu is het zaak om je peiling recht voor-

uit te houden. Intussen daal je naar 1300 ft. Dat 

is de hoogte waarop je RAINBOW passeert, je 

final approach fix. Daarna daal je verder tot 560 

ft. Onderin de approach plate zie je ergens staan: 

S-14. Straight in runway 14, met daarachter 560 

voor catagorie vliegtuig A en B. Wij zijn A met 

onze Cessna. Wij gaan dus verder dalen tot 560 ft 

en niet verder dan dat en dan moeten wij de run-

way in zicht hebben 1 mijl (landmijl in dit geval) 

voor het begin van de baan (eigenlijk het MSA-

punt: Missed approach point), zo niet dan hebben 

wij een missed approach, een going around. Dit 

doen we ook weer met de stopwatch. Je ziet 

rechts onderin onder FAF (final approach fix) to 

MAP (missed approach point) snelheden in kno-

pen. Wij zitten op 70 tot 75 knopen en gaan in-

terpoleren. Dat levert op ongeveer 3 minuten. 

Dus 3 minuten na het passeren van RAINBOW 

moeten wij de baan duidelijk in zicht hebben. Zo 

niet, afbreken. Well guys, there is nothing more 

to say about this. Ik heb deze vanzelfsprekend 

meerdere malen gevlogen en geef je even een 

plaatje van een van deze vluchten. Opgestegen 

van KMIV, dan naar het Zuiden en op 3500 ft om-

gedraaid. Recht op RAINBOW aangevlogen en 

toen naar het Noordwesten. Je ziet dat niet alles 

even zuiver gevlogen is, maar wel de laatste leg 

naar het veld toe. Die maak je zo zuiver mogelijk. 

 

Als je hem vliegt doe het dan eerst even met fair 

weather en met je GPS erbij. Dan zie je wat er 

gebeurt. Met 2D panel heb je een goede kijk op 

alle klokken, ook je ADF. Bij een breedbeeld-

scherm even je vertekening repareren, dat vliegt 

lekkerder. Wanneer je het onder de knie hebt kun 

je aan het weer en zicht gaan prutsen, het echte 

IFR vliegen dus. Zet visibility op 1 nm en verhoog 

de ondergrens van cloud coverage (cloud covera-

ge 8/8) naar 800 ft. Dus onder de 800 ft heb je 

weer 'goed' zicht. 

 

Oh ja, je ziet op de approach plate een cirkel van 

10 nm rondom RAINBOW. Dat wil zeggen dat dat 

stukje luchtruim van jou is als je met een derge-

lijke procedure turn bezig bent. Niet leuk voor die 

andere piloot met zijn Company King Air die ook 

binnen komt racen. Ik kan mij voorstellen dat ze 

bijvoorbeeld op Schiphol al eerder hebben nage-

dacht hoe ze deze tijdrovende approaches konden 

stroomlijnen. Wij weten dat bij dergelijke luchtha-

vens al lang van te voren het vliegverkeer via 

STARs naar een ILS landing worden gedirigeerd 

zodat zoveel mogelijk het streven van elke twee  

 

minuten een landing gehaald kan worden. Geen 

procedure turns dus. Maar je zult ze nog steeds 

op de approach plates terugvinden. 

Verder is het zo dat er in de US vele, vele kleinere 

veldjes zijn zonder toren maar wel met een baken 

(NDB, VOR of anders). Daar kan je dus een IFR 

landing maken als ze een approach plate met de 

juiste aanvliegwijze hebben gemaakt. 

Dit hele verhaal heb ik opgedaan uit de onvolpre-

zen 'cursus' van Charles Wood, zie: 

 

http://www.navfltsm.addr.com/index.htm 

 

Hoofdstuk NDB approaches. Warm aanbevolen. 

 

En nu dacht je dat je van mij af was, want 

dat had ik beloofd. Maar ik laat je hieronder 

graag een plaatje uit de presentatie van 

Joost Visser zien hoe wij nog niet zo lang 

geleden met z'n allen de holding op VOR-

baken DLE, vlak onder Hannover hebben ge-

vlogen. Dus hierover is het laatste woord 

nog niet gesproken! 

Erik Treu.  

http://www.navfltsm.addr.com/index.htm


 

7 

 

  

EZdok kennen velen van ons inmiddels. Een programma waarmee je zelf verschillende 

'views' kunt aanmaken en naar eigen voorkeur precies kunt instellen: Je instrumenten-

paneel, pilots view, console, overhead panel, enz. die je onder een aparte toets/knop kunt 

onderbrengen. Ik doe niet meer zonder. Accu-Feel is een kleiner programma van A2A-

simulations, dat het piepen van banden kan versterken, gerammel in de cockpit van een ou-

der vliegtuig, piepen van remmen, gekreun in het airframe en nog veel meer. De Lancair Le-

gacy van RealAir is de nieuwste aanwinst van deze software fabrikant. Hierin zit een soort 

EZdok en een soort Accu-Feel ingebouwd. Een nieuwe trend? 

  

Amerikaans? Spectaculair! 

 

 

De Lancair (spreek uit 'lance-air') Company is 

opgezet door Lance Neibauer voor het vervaar-

digen van GA-vliegtuigen voor zelfbouw, kits dus. 

De bedoeling was van het begin af aan een vlieg-

tuigje met superieure vliegkarakteristiek te bou-

wen. Een kist waarmee je kunt opschieten. En dat 

is goed gelukt. Er zijn verschillende types ontwik-

keld, maar op dit moment kan je zeggen dat twee 

varianten de belangrijkste zijn: De vierzitter Lan-

cair IV, eventueel met drukcabine, en de Legacy 

de tweezitter, beide bedoeld voor snelle reizen. Je 

zou ze Gran Tourismo's kunnen noemen. Ik laat 

je een paar foto's van een bouwer zien. Het is 

alles carbon en polyester natuurlijk. De prijs ligt 

rond de $ 71.000 dus dat valt wel mee. Plus wat 

er nog bij komt. Ik heb zelf een keer een hecht- 

houten kajuitzeiljachtje gerestaureerd dus ik weet 

wat 'plus wat er nog bijkomt' inhoudt. Maar het 

 

 

 

blijft altijd leuk dit soort sites te bekijken. 

RealAir is een software ontwikkelaar die nog niet
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veel produkten heeft geleverd, maar wat ze leve-

ren is van superieure kwaliteit. De Beechcraft Du-

ke is de bekendste. De Spitfire is een andere 

beauty. 

2D-cockpits raken steeds meer uit. Daarvoor in de 

plaats komen aparte 'views' van radio stacks 

klokken, overhead panels, enz., opgezet in een rij 

waar je met behulp van de -A- toets doorheen 

kunt fietsen. Lastig en stresserig. RealAir heeft dit 

in de Duke opgelost door vijf views te maken en 

deze vast voor te bewerken. Wat je nog wel moet 

doen is ze via het FSX setting-menu onder een 

toets plaatsen, waarvoor zij zelf de toetsen 5 t/m 

9 hebben uitgezocht, omdat die nog vrij zijn. Een 

beperkte EZdok is het eigenlijk. Het werkt goed. 

Dit hebben ze in de Lancair Legacy ook weer zo 

gedaan. Als je al EZdok in je machine hebt kies je 

natuurlijk voor de laatste, omdat de mogelijk-

heden aanzienlijk groter zijn. Trouwens ze werken 

niet goed samen de twee, maar ze zitten elkaar 

ook niet in de weg als je de voorziening van Re-

alAir niet gebruikt. Je moet om een voor mij niet 

begrepen reden wel elke livery apart in EZdok 

installeren. Er zijn erger dingen. 

Accu-Feel is een relatief klein en goedkoper pro-

grammaatje dat veel leuks aan je vliegtuig toe-

voegt, zoals piepende banden bij touchdown, pie-

pende remmen, kraak in het airframe, rammel in 

de cockpit, stevig windgeruis bij b.v. de Cessna 

wanneer je de deur opendoet bij draaiende motor, 

schudden bij een stall. Dat kun je allemaal via 

schuiven regelen. Ik kan mij voorstellen dat je bij 

een DC-3 een flink, gezellig gerammel in de cock-

pit wilt horen. Accu-feel zorgt niet alleen voor 

extra geluiden maar ook voor extra bewegingen.  

Deze voorziening zit van huis uit ook in de Lancair 

Legacy ingebouwd, dus Accu-Feel heb je niet no-

dig. De voorziening in de Lancair is minder uitge-

breid maar wel overtuigend. Accu-Feel kan wel 

samenwerken met de RealAir voorzieningen  zo-

dat je naar hartenlust kunt experimenteren. 

 

Inmiddels zijn twee kisten bij mij favoriet voor 

VFR-vluchten, voor sightseeing dicht boven de 

grond. De Katana van Aerosoft voor het lang-
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zamere werk en de Lancair Legacy als ik even 

flink wil opschieten. Met de Lancair ga ik binnen-

kort New Zealand Zuideiland doen dat ik net heb 

geïnstalleerd. 

De twee vliegtuigen hebben voor ons flight-

simmers één belangrijke overeenkomst: Geen 

raamstijlen, een vrij uitzicht rondom. De Lancair 

heeft ook duidelijk krassen in de lexan hood, die 

weerspiegelen in het zonlicht. Helemaal echt! 

RealAir heeft gekozen voor een instumenten-

paneel met traditionele klokken en niet voor een 

glascockpit met b.v. de Garmin 1000. Ze vinden 

dat de bediening van een Garmin 1000 met alle 

mogelijkheden die erin zitten te pieterpeuterig 

wordt. Hum, Ze hebben gewoon de klokken van 

de Duke overgenomen. En die zien er prima uit. 

de motorgegevens komen wel op een schermpje. 

Erg mooi gedaan: Als de avionics master uit staat 

zie je een stoflaagje op de schermpjes en ook nog 

de sporen van iemand die met zijn vinger dit stof 

heeft weggeveegd. De krassen in de kap had ik al 

verteld. Heel fraai alles. Hieronder een aantal 

websites om je verder te oriënteren. 

 

Erik Treu 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lancair 

 

http://lancairlegacy.com/ 

 

http://www.realairsimulations.com/legacy_overview.php?page=legacyfsx_overview 

 

http://www.ezdok-software.com/ 

 

 

http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=49

http://en.wikipedia.org/wiki/Lancair
http://lancairlegacy.com/
http://www.realairsimulations.com/legacy_overview.php?page=legacyfsx_overview
http://www.ezdok-software.com/
http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=49
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Harm Weistra HCC-Fryslân 
 

Van Harm Weistra ontving ik de volgende e-mail. 

Van wie? Van Harm Weistra. Iedereen die wel 

eens uitgebreid heeft gesurft binnen het HCC-

gebeuren kent natuurlijk de site van Harm, die 

boordenvol interessante gegevens staat. Degenen 

die de site niet kennen missen dus gewoon iets:

 

 

Beste Erik, 

 

Hartelijk dank voor jullie notams. Zeer de moeite waard. 

Een tip. Als je wilt vliegen op Vatsim heb je te maken met een vrij hoge graad van kennis en vaardigheden. 

Als je dat nastreeft: prima. 

IVAO is wat eenvoudiger. 

 

In Friesland werken wij daarnaast met FSINN en FSCopilot. Werkt perfect. Even studeren, maar daarna gaat 

het prima. Vroeger werkten wij met FSHost, maar dan werd je er soms zomaar uit gekieperd. 

 

Zie enkele tips uit mijn website: 

http://www.hweistra.nl/ basis 

http://www.hweistra.nl/1594528.htm Charts en veel meer info. 

http://www.hweistra.nl/1565995.htm de programmas en de handleiding. FSD is het serverprogramma ook in 

gebruik bij IVAO. 

 

Graag ben ik bereid nog te helpen. Helaas is de afstand wat te ver! 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Harm Weistra, 

Kernlid HCC-Fryslân.

 

 

 

Ik ben als fanatieke procedure-turn-vlieger on-

middellijk zijn VFR nadering van EHGG (Eelde) 

gaan proberen (Op zijn pagina 1565995). Dus in 

Nederland kennen wij wel degelijk ook de proce-

dure turns. En wat dacht je van een F16 freeware. 

Ziet er goed uit. Ik moet 'm nog installeren. Wist  

 

 

 

 

je dat er van NL2000 al een update naar 4.03 is. 

Even nl-2000.com in de gaten houden. Hij staat 

nog niet op de site. Ga eens uitgebreid surfen op 

Harms sites. Zeker de moeite waard. 

 

Erik.  

 

 
 
 
 
 

http://www.hweistra.nl/
http://www.hweistra.nl/1594528.htm
http://www.hweistra.nl/1565995.htm
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HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 
 
Vlucht 37 Memphis -  New York (KMEM -  KSWF). 

 

Deze vlucht brengt ons verder naar het oosten.  

We gaan naar de "Big Apple". Maar deze keer niet naar de geijkte burgerluchthavens maar naar een gecombineerde 

civiele en militaire luchthaven. 

Stewart  Internat ional Airport   is een luchthaven in Newburgh in de Vere-

nigde Staten. De luchthaven is oorspronkelijk opgezet als militair vliegveld voor 

de nabijgelegen militaire academie West Point, maar is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een belangrijke civiele luchthaven. De luchthaven is de thuisba-

sis voor de 105th Airlift Wing van de New York Air National Guard en Marine 

Aerial Refueler Transport Squadron 452 (VMGR-452) van de United States 

Marine Corps Reserve. De Space Shuttle kan in geval van nood landen op 

Stewart, al is dit nog nooit gebeurd  

 

Stewart Int ligt op ongeveer 35 mijl noord van de stad New York. Vanaf Stewart 

Int kunt u dus zelf overwegen om nog een korte vlucht te maken naar de stad. 

De vlucht is zo,n 880 mijl en zelf heb ik de vlucht  gemaakt met een jetfighter 

de F/A 18E Super Hornet die uit het pakket van Flight Deck 5 komt. Bijgaand 

een paar plaatjes hiervan. Het vliegen ermee is een aardigheid als je dit enigs-

zins onder de knie hebt en fatsoenlijk landen zonder brokken is zoals altijd 

weer de kunst. 

 

Ik wens u een goede vlucht 

 

Simon Wijnstra  

 

 
 

FL 420   SPEED MACH 1.1 
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Unterschiede Prepar3D zu FSX, was ist neu ?(English) 

 

Ich habe mal aus P3D die Neuerungen zusammengestellt, die auch in der Software als HTML vorhanden 

sind: 

Version 1.0 

 

New User Interface 

Customizable and More Rich User Experience  

Drag n’ Drop  

Customized Data – save your favorites  

Save and quickly retrieve your aircraft, your missions, your pilot records  

Upgraded Learning Center – Create and edit your own articles for reference inside the simulation  

 

Expanded Hardware Controls 

32 Axes and 128 Buttons per Joystick  

Upgraded to DirectInput8  

Fully Supports Needs of All Vehicle Operators 

 

Expanded Camera Control System  

 

Free Roaming Camera Viewer  

Create, delete, save camera viewpoints  

Attach a camera to an existing object or a new location  

 

Dynamic Underwater World 

Dynamic Water Surface  

Train on or under the water surface  

Transparancy – see through the water surface  

Water fog  

Added Global Bathymetry  

Coastal Relief Model for Continental U.S.  

Selected deep-ocean sites  

 

Upgraded Landclass 

10 Million Updated 1km Tiles  

3 million tiles upgraded from urban/farms to higher density  

7 million tiles upgraded from vegetation to more accurately reflect the human footprint in the real world  

 

Added Multi-Channel Capability 

Wider Field of View for Your Training Needs  

Configurable up to 100 channels  

Freedom to choose different geometric displays  

Ready for COTS perspective correction software  

 

Upgraded Panels and Gauges System 

C++ Gauges now support DirectX  

Embed hardware accelerated 3D Graphics into gauge displays  
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Unprecedented freedom to design complex gauges while maximizing performance  

 

High-Resolution World Data 

Norfolk, Virginia 

Content Based on 12cm Real World Photography  

1488 real-world buildings  

3 seasons (summer, fall, winter)  

Day and night  

 

Perspective Image CorrectionBlend Multiple Projectors into a Single View  

Prepar3D® Supports Two Industry Leaders Out of the Box:  

EasyBlend™ from Scalable Display Technologies  

OmniMap™ from The Elumenati 

 

Sensor Capability 

Configure Your Vehicle with a Sensor View  

Design sensor views into cockpit gauges  

Static Infra Red model  

Gray scale and Green scale colorizer views  

 

 

Requested Features and Enhancements Implemented in Prepar3D® 1.1 

 

Multi-Touch support added  

New functionality to save and load custom control configurations  

Updated sensor view integration, examples and documentation - access the sensor views 'out of the box'  

Multi-channel instructions and examples expanded upon  

Ability to control observer views through SimConnect  

Custom window placements across multiple monitors are saved  

Performance Improvements Across the Simulation  

 

More efficient handling of Bathymetry  

Optimizations for running with Bathymetry disabled  

Upgraded rain/snow shaders to 3.0  

Upgraded default aircraft shaders to 3.0  

Default system performance configuration has been updated  

 

Additions to Standard Vehicle Set 

Legacy Lockheed Aircraft Courtesy of JustFlight Inc  

Lockheed P-38 Lightning  

Lockheed C-69 Constellation “Connie 

 

New GPS Gauge Enhancements 

Enhancements made to Allow FAA Qualification  

GPS welcome/verification page  

Support for SIDs (Standard Instrument Departures) and STARs (Standard Arrivals)  



 

15 

XML format defined for SIDs and STARs  

Added synchronization of CDI scale with analogue instruments  

Requested Features and Enhancements Implemented in Prepar3D® 1.2 

 

Full Windows 7 Support  

User interface redesign  

New interface and extended multiplayer experience  

Observer view camera management redesigned and expanded  

Save flight user interface redesigned  

Alert system and progress dialogs redesigned for continuity  

End flight interface redesigned and clarification added  

Performance Improvements  

 

Rendering pipeline performance improvements show a marked performance improvement in all cases  

Enhancements to water detail effects and rendering settings  

Water effects settings are now divided into two sliders, Reflection Detail and Refraction Detail, which are 

clearly labeled  

The Low, Med, High names have been replaced with text describing what scene elements are rendered at 

each setting  

The water clarity slider controls the transparency of the water surface  

Learning center article expanded upon to further explain details of each setting  

Multichannel Capability Extended  

 

Expanded field of views able to support up to a 360 degree field of view  

Documentation and samples expanded in the Learning Center and further examples added to the Software 

Development Kit  

Learning Center Documentation Enhanced  

 

Additional examples for new multichannel 360 degree field of view support  

Additional articles added including navigation section and glossary  

Multiplayer learning center article expanded for new features  

 

Additional Aircraft Added to Standard Vehicle Set 

Beechcraft Baron 58  

Beechcraft King Air 350  

 

Multiplayer Experience Redesigned and Improved 

Redesigned, streamlined multiplayer user interface  

All multiplayer screens have been redesigned including the mission resolution and racing results windows  

Multiplayer simplified and streamlined for the end training user  

Connect to IP now works on a global scale  

Several improvements to the internal voice communication system  

Removed local echo  

No longer sends communication data packets when no one is talking  

Able to select a sound device other than your default system sound device for multiplayer voice communica-

tion  

Submersible and other SimObject categories are now supported by multiplayer  
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Multiplayer chat redesigned and able to be maximized and resized  

Other miscellaneous multiplayer updates  

When ending your multiplayer session you are no longer placed back to your simulator’s default flight  

Add-on scenery is now an allowable option in multiplayer sessions  

Tower controls now have access to the map feature  

The ‘Join Aircraft’ button now swaps to ‘Leave Aircraft’ when joining a shared aircraft  

If the map is chosen to be disabled, users can now not access it via the map button on certain aircraft panels  

 

Other New Features in v1.2 

Users can specify where flight plans are saved and loaded from  

Enhancements to the Submersible SimObject Class  

Animations and lighting support added to submersibles  

Proper lighting at depth  

Submersibles are properly rendered on the ground  

Observer view system enhancements  

User interface redesigned for clarity and ease of use  

Observer views can be easily configured with sensor and color views  

Users are prompted when they attempt to load an incomplete or incorrect mission file that does not load cor-

rectly  

Users can sort the columns of data in the Select Airport user interface  

Tail number, call sign and flight number can be set on an aircraft’s ‘View details’ screen  

Underwater scenery is now visible from above water if appropriate detail settings are selected  

Menu system font has been changed for increased visibility and readability  

The scenery library dialog now defaults to a user’s Prepar3D installation directory, not the desktop  

The ‘Use Directly’ and ‘Cache Scenery’ radio buttons have been further explained with tooltip text  

 

 

Requested Features and Enhancements Implemented in Prepar3D® 1.3 

 

 

New Simulator Enhancements  

ExternalSim based SimObjects can now participate in Air Traffic Control distributed simulation/multi-

player sessions  

The simulation can now play sound when it does not have focus in Windows  

Accessible via a checkbox in the ‘Options – Settings – Sound’ menu (Note: a simulator restart is required for 

a change to take effect)  

Or as the ‘MUTE_ON_LOST_FOCUS’ entry in the Prepar3D.CFG file  

The Prepar3D Learning Center sound article has been updated with details on this change  

Used distributed simulation/multi-player mission roles will now be recycled  

If a player leaves the distributed simulation session their role will be recycled back to available so that the 

player can re-join or a new player can take their role  

Ground Vehicles can now support left and right wheel animations  

Custom weather themes are now supported and will be loaded into the simulation  

The Prepar3D Learning Center weather themes article has been updated with details on this new feature  

Performance Improvements  

 

Default performance configurations have been updated to reflect new updates to the user interface and per-
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formance profiles  

User Interface Updates  

 

Two additional levels of detail (LOD) are now available for the Terrain LOD Radius slider  

Very Large (5.5) and Extremely Large (6.5) are now available options  

The existing ‘WideViewAspect’ configuration setting in the Prepar3D.CFG file for wide screen monitors is 

now accessible via a checkbox in the ‘Options-Settings-Display’ user interface  

Simple and advanced control settings sections have been redesigned and simplified in the ‘Options-Settings-

Controls’ user interface  

Air Traffic Control (ATC) window is now resizable  

Minimum sizes have been enforced when resizing the multi-player chat, ATC and learning center windows  

Modeless windows now return the focus back to the main application when closed  

The “minutes until session starts” notice in multi-player exercises can be expanded up to 100 minutes  

Tooltips have been added to the multi-player user interface to give more detail on available settings  

Content Updates  

 

Updated airport geometry, taxiways and aprons for  

Langley Air Force Base (KLFI)  

Orlando Executive Airport (KORL)  

Eglin Air Force Base (KVPS)  

 

SimConnect and Software Development Kit (SDK) Enhancements for Developers 

The first pass of a Content Error Reporting System is complete  

More details are available in the SDK about to how enable with the ContentErrorLogging flag in your Pre-

par3D.CFG file  

Asserts caused by content in the simulation will now be logged for developers to reference and fix  

SimStart and SimStop now function correctly  

 

Known Issues Resolved 

Autogen and new season textures are now fully loaded after a change during runtime  

Time of day, season and weather information are now set, saved and loaded from FLT files  

Fixed an issue with the menu system not properly shutting down on exit with additional third party menu 

addons installed  

Several controls settings that were not being saved are now being saved  

Two controllers of the same type and name are now supported and can now be used in Prepar3D (including 

XBOX 360 controllers)  

‘CTRL-SHIFT-?’ now loads the Prepar3D Learning Center  

Fixed several errors that would prevent multi-player client missions from being loaded  

Fixed a program crash on exit if a user deletes their AppData and ProgramData directories  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

U krijgt deze NOTAM omdat u zich heeft aangemeld voor de werkgroep Flight Simulator van de HCC afd. Zeeland 
of omdat u interesse heeft getoond. Voor intekenen op of downloaden eerdere NOTAM’s gaat u naar  HCC!Zeeland FlightSimulator nieuwsbrie-

ven Mededelingen opmerkingen en kopij kunt u sturen aan : eriksonja2@kpnmail.nl 

------------------------------------------------------------------------------------

http://groepen.hcc.nl/nieuwsbrieven-abonnement/archive/listid-10-hcczeeland-flightsimulator-nieuwsbrieven.html
http://groepen.hcc.nl/nieuwsbrieven-abonnement/archive/listid-10-hcczeeland-flightsimulator-nieuwsbrieven.html
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
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