
Panelinstrumenten met 
extra hard- en software

- een reis langs de opties die ik bekeken en/of gebruikt heb-

Tom Schulte



Schema van invoer en uitvoer voor
flightsim (1)

piloot

actie

besturingselement zender ontvanger vertaler

flightsimulator
resultaat op cockpit
scherm(en)

• In deze opstelling: eenrichtingsverkeer en resultaat alleen op cockpit scherm
• Probleem al vaak: niet genoeg “echte” knoppen/switches/rotaries  etc

(keyboard met meerdere simultane toetsindrukkingen of muisklicks
is ook niet alles !)   

vertaler

voorbeelden



Voorbeelden hardware voor knoppen/switches/rotaries via USB 

Leo Bodnar kaartjes

Toekennen functies FSX/P3D zoals bij joystick via FS of FSUIPC  



Voorbeelden hardware voor knoppen/switches/rotaries via USB 

(gratis) systeem met standaard arduino – goede plug-and-play



Toekennen functies FSX/P3D  via MobiFlight connector  



Meer flexibiliteit om zaken zelf te regelen: onvolprezen FSUIPC 

Alleen software, moet wel zelf
hardware organiseren ! 



Linda programma maakt assignments via FSUIPC 
eenvoudiger

Vaak gebruikt voor 3rd party
producten zoals VR-insight MCP combo.
Modules voor bijv. PMDG op forums  

Alleen software, moet wel zelf
hardware organiseren ! 



Voorbeeld FSUIPC met hardware: in mijn 2018 presentatie uitgelegd

MCP23017’s programmeerbare I/O chips:
16 I/O pinnen

MCP’s  (max 8) worden in ‘matrix’ configuratie door ChipKit uitgelezen→
8*8=64  mogelijkheden per MCP: drukknoppen, schakelaars, rotaries

ChipKit geeft uitgelezen waarden door aan lua module FSUIPC via USB/com poort
FSUIPC/lua script vertaalt waarden naar acties: 

- directe FSX controls of 
- virtuele joystick buttons die in FSUIPC4.ini file assignment krijgen

Niet zo eenvoudig om kaartje rechtstreeks als joystick/HID te presenteren aan PC

https://store.digilentinc.com

ChipKitMax32: programmeerbaar via IDE op PC (USB→ serial poort)

83 I/O pinnen (Arduino-achtig kaartje)

i2c

https://store.digilentinc.com/


Simpeler mogelijkheid ontdekt met Raspberry Pi zero
• Goedkoop : kaartje kost +/- 15 euro
• Linux computer met programmeerbare I/O pinnen
• Heeft net als Arduino i2c (of SPI) aansluitingen
• Zeer eenvoudig om het te laten fungeren als USB joystick
• Hierdoor ook te gebruiken samen met Linda 

Joystick →
Com poort om data te sturen (bijv naar FSUIPC lua module) →

Com poort om in te loggen op linux OS→

Inloggen op linux OS kan ook via WiFi

Joystick met 255 buttons ! (x3 door shift mogelijkheden)



Schema van invoer en uitvoer voor
flightsim (2)

piloot

actie

besturingselement zender ontvanger vertaler

flightsimulatorresultaat op scherm(en)

• In deze opstelling: eenrichtingsverkeer en resultaat alleen op cockpit scherm
• Met panelinstrumenten wil je resultaat ook op andere manieren terugkrijgen

vertaler

vertalerzenderontvangervertalerpanelinstrument

undock naar andere monitor

simpelste voorbeeld:



Panelinstrumenten

• Gedeelte van panel wel
mogelijk, b.v.:,

• Heel panel vaak niet/
moeilijk:

PFD, MFD, Eicas
naar andere
monitor

Panel 
naar andere
monitor

hier: veel zwart. Is wel te
“repareren” maar veel werk
Als je slaagt: alleen
invoer via mouse (of touch)
Dus “knoppen” hardware nodig



Voorbeelden van kant-en-klare oplossingen

Saitek →



Voorbeelden van kant-en-klare oplossingen

Extra gauges
voor Saitek



Voorbeelden van kant-en-klare oplossingen

en/of
Gauges op
monitor



Voorbeelden van kant-en-klare oplossingen



Software voor instrumenten op andere monitoren en/of computers

• Uitsluitend weergave
instrumenten

• Input via muis
of touchscreen

• Hardware input, dus
knoppen etc. , nog
zelf regelen via eerder
geschetste methodes



Panel van mijn simulator in 2018 presentatie

Voor een monitor met simPlugins instrumenten is een plaat met 
uitsparingen geplaatst en op de plaat zijn knoppen en
rotaries etc aangebracht – input via Arduino (ChipKit) route.



• Plaat voor monitor geeft “realistische” cockpit met knoppen etc. op juiste
plaats.

Echter:

• Voor ieder nieuw vliegtuig moet een nieuwe constructie
gemaakt worden
Redelijk veel werk:

• Terug naar panel software op 
monitor met input via touchscreen

• Vorig jaar al eerdere versie genoemd.

• Nu voorkeur voor Sim Innovations
panel programs

Mijn 2019 benadering van panel



Zelfbouw touch-screen (versie 2)

• rand rondom 27’’ monitor met  60 (h) / 34 (v)  5 mm IR leds en receivers
• aansturing en interpretatie via c++ programma op Raspberry-PI Zero
• Programma levert x,y voor muis click
• Raspberry-Pi Zero presenteert zich hier als touch screen aan PC  

USB
HDMI

MCP23S17’sspiPC
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Uiteraard kun je ook kant-en-klare touchmonitor of frame kopen→ $$$$$



• Air manager voor creeren/samenstellen panel
en tonen op  FS computer monitoren

• Air player voor tonen op andere computer(s):
Windows PC, Apple IOS, Android, Raspberry Pi-3

36 euro Linux computer

Air manager 60 euro
Air player      30 euro



Waarom voorkeur voor Sim Innovations panels

• Relatief veel instrumenten beschikbaar
• Te gebruiken voor FSX, Prepar3D en X-plane-11 
• Opbouw instrumenten transparant door lua scripts te bekijken
• Instrumenten zijn zelf te construeren/veranderen via lua scripts
• Hardware kan aan instrumenten gekoppeld worden: in scripts kunnen

hardware knoppen, switches, rotaries etc. direct aangestuurd worden. 
Hardware: standaard Arduino kaartjes met plug-and-play interface

• Instrumenten kunnen door gebruikers centraal worden aangeleverd
• Als instrument niet beschikbaar is kunnen via “door-klik” mechanisme

oorspronkelijke (undocked) simulatie instrumenten worden geintegreerd
• Draaien Air Player op Raspberry Pi aantrekkelijk (ontlast FS PC)
• Zeer handige optie voor rotaries: knobster
• Volop in ontwikkeling –vele nieuwe opties in voorbereiding
• Observatie: bias van gebruikers ligt bij X-plane 11 (niet helemaal ten 

onrechte, heeft meer complete API, zeer realistisch, nog volop in 
ontwikkeling)



https://siminnovations.com/wiki/index.php?
title=Air_Manager_Instrument_Logic_API

https://siminnovations.com/wiki/index.php


Voorbeeld Instrumenten tab



Voorbeeld Panels tab



Voorbeeld panel voor C-172



Voorbeeld panel voor Beech Baron



Soms zijn ingewikkelde instrumenten niet beschikbaar
oplossing: gebruik van transparante vensters

Stap een: positioneer undocked window(s) van instrumenten op de monitor



Stap twee: creëer transparante vensters in je instrumenten/panel

Soms zijn ingewikkelde instrumenten niet beschikbaar
oplossing: gebruik van transparante vensters



Stap drie: centreer vensters met paneel boven

Soms zijn ingewikkelde instrumenten niet beschikbaar
oplossing: gebruik van transparante vensters

Hier: voor X-plane is een instrument rand beschikbaar met bruikbare knoppen
Voor FSX, Prepar3D kun je oorspronkelijke knoppen in window gebruiken
door “clickthrough” in Air Manager aan te vinken



FSX/P3D variant



FSX/P3D variant



FSX/P3D variant



Gebruik “knobster”

• Draaiknoppen nogal eens lastig met muis/touchscreen

• Handige oplossing: “knobster” (Russ Barlow idee)
– Als optie aanstaat: knop die je aanraakt/aanklikt verandert van kleur

(geel),
daarna kun je met een enkele set de draaiknop bedienen. DUS:
één set voor ALLE draaiknoppen

– Twee rotaries (buitenring en binnenring) met drukknop

– Sim Innovations verkoopt het nu als kant-en-klare knoppenset

• 90 euro

– Oorspronkelijk: een Arduino Micro waar rotaries en knop aan
verbonden zijn, Arduino stuurt signalen naar AirManager via USB  
(zelf te bouwen voor +/-20 euro) 



Voorbeeld panel Sim Innovations voor C-172
-knobster-



Demo touchpanel en “Knobster”



Mijn verdere plannen

• Bouw een aantal instrumenten voor FSX/P3D (inclusief randen voor
gecompliceerde instrumenten)

• Onderzoek mogelijkheden van eigen touchscreen ontwerp voor creeren
“hardware” panels zonder bedrading

• Verbeter bedrading hardware panels

• Maak eigen “knobster-achtig” ontwerp voor FSUIPC/Linda

• Voor Air Manager hoef je geen touchscreen (of zelfs geenextra scherm !) 
te hebben. Kunt ook alles aansturen met (druk) knoppen. Ook dan kun je 
een “enkele-rotary” oplossing creeren. Principe bekend – werk aan
module

• Verbeter proto-type oplossing die per Arduino aantal knoppen fors
vergroot (nu 1 per Arduino pin of bijv. 8x8 = 64 met 16 pinnen via 
SimInnovations hardware matrix functie. Kan in principe ook bijv. 31x31= 
961 zijn voor 10 pinnen).




