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Indeling presentatie 

 

 

 inleiding 

 

 welke axis controls (acties) en controllers zijn er 

 

 aansluiten van controllers op computer 

 

 FSX options menu en add-on software 

 

 FSUIPC  

 

 Referenties 



Inleiding 
Minimale configuratie FSX 

laptop  of  desktop               toetsenbord  en  muis 



extra scherm, joystick en knoppen 

Inleiding 
kleine uitbreiding 



Inleiding 
een wat uitgebreidere opstelling 

uitgebreide bedieningspanelen en displays 
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 FSUIPC  

 

 Referenties 

 



Toetsenbord 
commando’s voor 
FSX acties 

in deze lijst staan 
 188 FSX Controls 

 
er zijn ongeveer 

1090 FSX Controls 

welke axis controls (acties) en controllers zijn er 



Bijvoorbeeld 5 acties voor de 

gashendel (Throttle) 

 

en de toetsen F1, F2, F3 en F4 

van het toetsenbord die daarvoor 
door FSX aan toegekend zijn 

(default) 

 

kenmerk van een axis als de 

gashendel is dat deze vele 
standen kent met als uitersten 

maximaal (full) en minimaal (cut) 

 

kenmerk van een schakelaar is 

dat deze twee standen kent, aan 
en uit 

axis controls 

welke axis controls (acties) en controllers zijn er 



 

Aileron     (en Trim) 

Elevator   (en Trim) 

Rudder    (en Trim) 

 
Throttle    (en 1,2,3,4) 

Propeller  (en 1,2,3,4) 

Mixture     (en 1,2,3,4) 

 

Spoiler 
Flaps 

Brakes   (links en rechts) 

Reverser   (en 1,2,3,4) 

Cowlflaps  (en 1,2,3,4) 

welke axis controls (acties) en controllers zijn er 

de belangrijkste assen  



 Joystick 
 

 Yoke 
 

 Rudder 
 

 Throttle quadrant 
 

 Game pad 
 

 Other 

welke axis controls (acties) en controllers zijn er 

voorbeelden van controllers 
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32 knoppen 
 
3 POV knoppen 

7 assen 
X-as 
Y-as 
Z-as 
X-draaiing 
Y-draaiing 
Z-draaiing 
schuifregelaar 

USB Joystick 

welke axis controls (acties) en controllers zijn er 

Saitek  X52 Pro Flight Control System 

als voorbeeld de gashendel (Throttle) 

axis 
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aansluiten van controllers op computer 

windows 10 apparaten en printers 

X52Pro 

 

 

Pedals 

X52Pro USB 

kabelop computer 

aansluiten 

HID-

spelbesturing 
 
Human 

Interface 

Device 



Indien voor totale opstelling meer USB-poorten nodig zijn dan op computer 

beschikbaar, dan een USB HUB gebruiken met een eigen voeding. 

USB 2.0 maximale belasting 500 mA 

USB 3.0 maximale belasting 900 mA 

aansluiten van controllers op computer 

X52Pro 

actieve HUB 

Computer 



Verifieren controllers in Windows  

Gezichtsveldregeling 
 
 
 
 
Knoppen 

Assen 

 

X-as  max 1024 

Y-as  max  1024 

Z-as  max    255 

 

x draaiing  max   255 

y draaiing  max   255 

z draaiing  max  1024 

 

schuifregelaar max 256 

aansluiten van controllers op computer 

In apparaten en printers rechtsklikken 

op X52Pro met muis en vervolgens 
spelbesturingsinstellingen 
aanklikken. 

Window Spelbesturingen verschijnt 
Klik Saitek X52Pro aan, window 

Eigenschappen ...... verschijnt 



aansluiten van controllers op computer 
calibreren controllers in Windows (apparaten en printers) 



aansluiten van controllers op computer 
calibreren controllers in Windows 

X-as max 1024     Y-as  max 1024 Z-as  max  255 



aansluiten van controllers op computer 
calibreren controllers in Windows 

Y-draaiing  max  255 X-draaiing  max  255 



aansluiten van controllers op computer 
calibreren controllers in Windows 

Schuifregelaar  max  255 Z-draaiing  max  1024 
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 Referenties 

 



Menu: Options  Settings  Controls 

zie ook onder menu 

Help en Learning Center 

FSX options menu en add-on software 

Waar zijn de settings 
voor FSX controls en 
verschillende 
FSX acties te vinden?  



FSX options menu en add-on software 

Toekennen van X52Pro assen: 

 

X-as aan Aileron axis 

 

Y-as aan Elevator axis 



FSX options menu en add-on software 

Toekennen van X52Pro assen: 

 

X-draaiing aan Mixture axis 

 

Y-draaiing aan Propeller axis 

 

Z-draaiing aan Rudder axis 

 

Z-as aan Throttle axis 

 

deze toekenning geldt voor 

alle vliegtuigen 



FSX options menu en add-on software 



FSX options menu en add-on software 

P3D toont grote 

overeenkomst met FSX 

Toekennen van X52Pro assen: 

 

X-as aan Aileron axis 

 

Y-as aan Elevator axis 

Toekenning kan per vliegtuig 

worden geexporteerd of 

geimporteerd 



 

 Selecteer Controls  

 

 alle Sensitivity settings  

op maximale waarde 127 zetten 

 

 Alle Null Zone settings op 

minimale waarde 1 zetten 

  

 Kies Calibrate Device 

FSX options menu en add-on software 

P3D toont grote 

overeenkomst met FSX 



Beweeg het control-apparaat 
hendels 
draaiknoppen 

sticks 
wiel  

 

over het gehele bereik 
boven naar onderen 
voor naar achter 
links naar rechts enz  

 

Daarna in de ruststand laten staan 

 

schalen 

FSX options menu en add-on software 

P3D toont grote 

overeenkomst met FSX 



FSX 

Toegekende assen en knoppen van toepassing op alle vliegtuigen 

 

P3D 

Toegekende assen en knoppen voor een bepaald vliegtuig kunnen  
worden geexporteerd en weer geimporteerd indien gewenst. 

 

Axis meerdere keren toegekend 

Als een Joystick/Controller in een USB poort wordt gestoken en de computer 

kent deze Controller nog niet, worden alle assen automatisch toegekend. 
Ook als deze assen al eerder toegekend zijn aan een andere Controller. 

 

Dus dubbele toekenning wat problemen geeft.  

FSX options menu en add-on software 



Uniforme benadering van controls 

Saitek 
applikatie/driver programma 

FSX options menu en add-on software 
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4 opties for USB controllers in FSX of P3D 
 
 alleen settings menu in FSX of P3D  

 
 Controller Software van de fabrikant van de controller  

 
 uitsluitend  FSUIPC voor toekennen van knoppen en assen en 

calibratie van assen 
 

 elke mix van bovenstaande mogelijkheden (pas op!!) 

FSUIPC 

 
toekennen van knoppen, toetsen en assen aan FSX acties 

 



FSUIPC 
 

Daarom gebruiken 

 
 Meer FSX acties benaderbaar 

 
 Gebruik van profielen 

 
 Uniforme benadering van controls 

 
 Meer mogelijkheden voor assen 

 
 Meer mogelijkheden voor knoppen/schakelaars 

 
  en nog veel meer 



Verschillende fabrikanten 
• Saitek 
• VFR Insight 
• GoFlight 
• Trustmaster 
•  .................. 

FSUIPC 
uniforme benadering van controls 

Een axis of knop moet slechts een keer toegekend worden 
 
Bij gebruik FSUIPC daarom Controls via FSX menu uitschakelen!!!!!  
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FSUIPC in 
  
Add-ons menu 

Ontwikkeld door: 
 

Pete Dowson 

FSUIPC 
Wat is het? 

 Interface naar FSX en P3D  voor applicatie programma’s en add-on vliegtuigen 

In deze presentatie gebruikt:    FSPC 



FSUIPC 
Option en Settings 

openings window 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Zeer flexibel en krachtig add-on voor onder andere: 
 toekennen van controller-inputs voor een specifiek vliegtuig 
 programmeren van knoppen en assen 
 nauwkeurige joystick calibraties 

Toekennen assen 
  Calibratie joystick 

Knoppen / schakelaars 
Toetsen 

FSUIPC 
Option en Settings 



Vliegtuig specifiek 

Mooney Bravo 
• Throttle 
• Propeller 
• Mixture 

PMDG NGX 737 
• Spoiler 
• Throttle 
• Flaps 

User profiles for all controller settings  

Throttle 
Quadrant 

FSUIPC 
gebruik van profielen 



THROTTLE      10  66225   

THROTTLE      20  66226   

THROTTLE      30  66227   

THROTTLE      40  66228   

THROTTLE      50  66229   

THROTTLE      60  66230   

THROTTLE      70  66231   

THROTTLE      80  66232   

THROTTLE      90  66233   

THROTTLE     CUT  65604  F1 

THROTTLE     DECR  65602  F2 

THROTTLE     DECR SMALL  66634   

THROTTLE     FULL  65596  F4 

THROTTLE     INCR  65598  F3 

THROTTLE     INCR SMALL  65600   

THROTTLE     SET  65697  

   

THROTTLE1   CUT  65967    

THROTTLE1   DECR  65966   

THROTTLE1   DECR SMALL  66635   

THROTTLE1   FULL  65963   

THROTTLE1   INCR  65964   

THROTTLE1   INCR SMALL  65965   

THROTTLE1   SET  65820  

  

Axis_Throttle_Set  

 

is een FSX-control die een waarde heeft 

tussen -16383 en +16383 

FSUIPC 
de gashendel als voorbeeld 

FSX Throttle Controls 



geen gas 

idle 
Throttle Cut  F1 

Throttle-Set =  0 

vol gas 

Throttle Full  F4 
Throttle-Set = + 16383 

Throttle Increase F3 

Throttle-Set = hogere waarde 

Throttle Decrease F2 

Throttle-Set = lagere waarde 

FSUIPC 
Axis-Throttle-Set voor verschillende gas-hendel-standen 



vol gas 

Throttle Full  F4 
Throttle-Set maximaal = + 16384 

geen gas 

idle 
Throttle Cut  F1 

Throttle-Set =  0 

nul-zone 

Throttle Increase F3 

Throttle-Set = hogere waarde 

Throttle Decrease F2 

Throttle-Set = lagere waarde 

Reverse Thrust 

Throttle Decrease F2 
Throttle-Set = minimaal -4096 

FSUIPC 
Axis-Throttle-Set voor verschillende gas-hendel-standen met Reverse 



detent 

FSUIPC 
gashendelstanden 

Throttle Full 

vol gas  

vol gas 

PMDG 

737NGX 



Throttle Cut 
Idle 

geen gas  

geen gas 

PMDG 

737NGX 

FSUIPC 
gashendelstanden 



Reverser 
tegen gas  

PMDG 

737NGX 

FSUIPC 
gashendelstanden 



Gashendel in 

 pin / idle positie Gashendel posities 

A – maximum             (hendel bovenkant in de sleuf)  

B – bovenkant Idle     (Detent)  
C – onderkant Idle      (onder de  Detent / boven Reverse)  
D – Reverse               (hendel onderkant in de sleuf)  

Detent 

FSUIPC 
gashendelstanden 

25  =      32 

26  =      64 

27  =     128 

28  =     256 

29  =     512 

210 =   1024 

211 =   2048 

212 =   4096 

214 = 16384 

 

bit 

byte 

word 



FSUIPC 
Calibreren van Joysstick 

Toekennen van gashendel 

Axis_Throttle_Set  

 

waarde tussen 

 -16383  en  +16383 

1 

2 

3 



Voor instellen van de Reverse positie trek de hendel 

helemaal terug naar de onderknant van de hendelsleuf 
en druk op de Set knop onder de Reverse kolom
  

Voor instellen positie Max duw de hendel 

helemaal naar voren en druk op de Set knop 
onder de kolom Max   

FSUIPC 
Calibreren van Joystick instellen van Max en Reverse 



Gashendel bovenste 

stand (Max) 

16384 In 

16384 Out 

FSUIPC 
Calibreren van Joysstick 

gashendel zonder Reverse 

Gashendel onderste 

stand Min) 

-16384 In 

         0 Out 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Gashendel 

tussen -8000 tot -12000 In 
         0 Out  
Null Zone (geen gas /Idle) 

 
Gashendel bovenste  

stand (Max) 
16384 In 
16384 Out 

FSUIPC 
Calibreren van Joysstick 
gashendel met Reverse 

Gashendel onderste 

stand (Min) 
-16384 In 
-4096 Out 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
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Ingangswaarde  Throttle  In 

Throttle In en Out na Calibratie in FSUIPC 

vol gas  +16384 

nul zone geen gas Reverse  -4096 

FSUIPC 
gebruik van profielen 



 

Als voorbeeld de Z-as van de SaitekX52Pro Joystick  voor Throttles 1&2 van een default 
Boeing737 
 

  Open het FSUIPC programma in het Add-Ons menu en klik de Axis Assignment Tab aan  
 

  Achter FSUIPC Options and Settings bovenaan het FSUIPC window, staat MSB737, de naam is      
van het profiel voor default Boeing 737. Dit betekent dat de FSUIPC toekenningen voor dit toestel  
gelden. 

 
  Druk op de Rescan knop 

 
  Beweeg de gashendel van de joystick waarvan je de as wilt toekennen aan beide straalmotoren. 
     Het Joy# geeft de geselecteerde Joystick aan (0), Axis# geeft de geselecteerde as aan (Z) 

     De numerieke waarden voor IN en OUT veranderen. Het is mogelijk dat je de Rescan procedure 
     een paar keer moet herhalen voordat de gewenste Joystick/as combinatie weergegeven wordt.  

 
  Kies voor de Type of Action Required de Send Direct to FSUIPC Calibration optie 

 

  Daaronder selecteer de checkbox en dan Throttle van de drop-down lijst  
    Nu zijn beide motoren van de Boeing 737 toegekend aan de ene gashendel van de Joystick 

FSUIPC 
Toekennen van assen 



Als voorbeeld de Z-as van de SaitekX52Pro Joystick  voor Throttles 1&2 van een 

default Boeing737 
 
 klik de Joystick Calibration tab aan  

 
 Klik op de Reset knop om alle instellingen te wissen.  

 
 Er is een Set knop met bijbehorende waarde velden voor Max, Reverse en Idle  
  

 Het Idle veld kent twee velden met bijbehorende Set knop 
 

 De IN and OUT waarde velden staan onder de Reset knop en tonen de huidige 
numerieke waarde die FSUIPC heeft voor de Throttle as 
 

 De IN and OUT waarden veranderen als de gashendel wordt bewogen 
  

 Het ene eind van het hendel-traject heeft een klein negatief getal (Reverse) en het 
andere eind een groot positief getal (Max) 

FSUIPC 
Calibreren van Joystick 



 Voor het correct instellen van de Idle range moet het gewenste deel van het traject van de 

gashandel worden bepaald, de detent positie moet in de null zone liggen 
 

 Idle is wanneer de hendel in de detent positie staat 

 
 Bij de X52Pro voel je de onderste detent fysiek ongeveer 1.5 cm boven de onderste positie 

van de hendel in de sleuf 
  
 Zet de bovenste Idle positie op het punt waar de null zone begint 

 
 Zet de onderste Idle positie nadat de hendel een eindje verder is teruggetrokken tegen de 

hendel weerstand in, in de richting van het Reverse posities van de sleuf.  
 

 Pas op, ga niet helemaal naar het eind van de Reverse posities. 

 
 Reverse is gedefinieerd als alle posities van de hendel vanaf de onderste hendle-positie in de 

sleuf tot waar de detent begint vanaf de onderste positie. 
 

FSUIPC 
Calibreren van Joystick 
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zie FSX menu Help en dan Learning Center 
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€ 26 FSUIPC     handleidingen 
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