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1. SYSTEMKRAV & INSTALLATION
Anbefalede systemkrav








1.5 GHz CPU eller bedre
512 Mb RAM eller bedre
128 Mb nVidia eller ATI grafikkort
DirectSound kompatibelt Lydkort
Force-Feedback-Joystick evt. med siderorspedaler
3000 Mb eller mere fri harddiskplads
1024x768 Skærmopløsning

Installation





Sæt cd'en i Condor cd-rom-drev
Eller hent installationsfilen fra nettet http://www.condorsoaring.com/downloads.htm
Start CondorSetup.exe
Følg installationsvejledningen
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2. CONDOR OPSÆTNING
2.1. Start med
Første gang du starter Condor, skal der startes med at indtaste nye pilot-data.
Vælg fra hovedmenuen Pilot

Ny pilot
Pilotnavn anvendes når der flyves via net f.eks. Internettet, og bruges i forbindelse med registrering af flyvninger. Registreringsnummer vise på siden af svæveflyet og under venstre vinge. Konkurrencenummer og nationale flag vises på sideroret.
Pilotnavn kan ændres.
Efter indtastning, tryk på OK, for at komme tilbage til hovedmenuen.

2.2. Hovedmenuen
For at aktivere Condor, skal
din registreringsnøgle indtastes. Sørg for at du har gemt
din registreringsnøgle hvis
Condor skal installeres igen.
Herefter skal der foretages en
konfiguration af hardware.
Dette skal gøres for hver pilot.
Vælg Opsætning, her kan der
ændres indstillinger for den
aktuelle pilot.

Hovedmenu
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2.3. Opsætning
2.3.1. Grafik
Fuldskærm: Fuldskærms grafiktilstand. Hvis der er brug for at
kunne skifte til skrivebord eller
andet program under flyvningen
[ALT]+[TAB], anbefales at anvende vindue (vindue mode) i
stedet, Condor understøtter ikke
skift i (fuldskærms) opsætning.
Fuldskærms emulering: Dette
er dybest set en vinduestilstand
hvor vinduet er trukket til hele
skærmens område og Windowsproceslinjen fjernet, og hvor der
er mulighed for at skifte til andre
programmer under flyvningen.
Vindue mode: Med dette valg er der mulighed for at vælge hvor stort vinduet skal være og
der er mulighed for at anvende andre programmer under flyvningen.
Skærmopløsning: Vælg hvilken skærmopløsning der skal anvendes. Høj opløsning kræver
bedre grafikkort, men ikke bedre CPU-kraft. Kun 32 bit farver er understøttet, hvorfor dette
skal være valgt, hvis Condor skal anvendes i et vindue.
Vertikal synkronisering: Ved anvendelse af Fuldskærms emulering, kan der sættes en synkronisering af programmets opdateringshastighed og skærmens opdateringshastighed. Denne
indstilling anvendes hvis programmets opdateringshastighed er bedre end skærmens.
Anvend stencil buffer: Denne indstilling påvirker skyggernes gennemsigtighed. Fravælg kun
hvis der er problemer med initialisering af Direct3D eller hvis „Stencil buffer“ ikke understøttes af din hardware).
Anvend W Buffer: Denne indstilling bestemmer, hvilken dybde opløsning, der bruges af
Condor. Som standard, er det markeret, og Z-buffer er brugt. Marker denne indstilling, hvis
dit grafikkort understøtter „W buffer“ (nogle nVidia-kort gør), da det giver bedre dybde visning. Hvis du oplever problemer med visning i dybden, skal denne indstilling være umarkeret.
Anvend VB WRITEONLY: Aktivering af denne mulighed anbefales kun, hvis du oplever
ekstrem mange små pauser på skærmen. Må ikke anvendes sammen med Windows Vista eller
Windows 7, 8 og 10 med et nVidia grafikkort! Nedbrud vil være meget sandsynligt!
Synlig distance: Vælg synlig afstand. Højere værdier kræver yderlig CPU-kraft. Medium
indstilling anbefales til de fleste landskaber.
Tæthed af træer: Vælg kvaliteten af træer. Højere værdier kræver mere CPU-kraft. Medium
indstilling anbefales til de fleste landskaber.
Kvalitet af terræn: Vælg kvaliteten af terrænet. Super fint anbefales til de fleste landskaber.
Vælge lavere kvalitet, hvis du har et gammelt grafikkort (GeForce 2 eller lavere)
Sløring af landskab: Vælg, hvordan terrænet ændres med afstanden. Lav (best) anbefales til
de fleste landskaber. Vælg højere udtoning hvis du har et ældre grafikkort (GeForce 2 eller
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lavere).
Detaljeniveau af objekter: Vælg, hvordan detaljeringsgraden af objekter (fly etc.) ændres
med afstand.
Skygger fra skyer: Vis skygger fra skyerne på jorden.
Refleksioner: Vis refleksioner på blanke overflader af flyet.
Cockpit refleksioner: Vis refleksioner på hutten fra cockpittet.
Genskin: Vis “Genskin” når der ses udefra.

2.3.2. Lyd
Lyd: Åbn for lydeffekter
3D Lyd: (en form for stereo)
Hardware acceleration: Anvend
hardware accelerator
Variometer lyden er tavs ved
synk: Variometer bipper kun når
der er stig
Lydstyrken generelt: Valgt lydstyrke har indvirkning i hele programmet
Lydstyrke for effekter: Valgt
lydstyrke for effekter/hændelser
Lydstyrke for variometer: Variometer lydstyrke (kan også ændres under flyvningen) med pil op og ned tasterne

2.3.3. Input
Du kan vælge Ikke Lineær og
Følsomhed for alle tre fly akser.
Grafen til højre viser hvorledes
reaktionen er når styregrejerne
anvendes.
Ikke Lineær: Højere værdier
giver en mindre følsomhed i centerområdet. Fuldt udslag forbliver
de samme.
Følsomhed: Højere værdier giver
mere følsomhed og et større max.
Lavere værdier giver mindre følsomhed og et mindre max. udslag.
Trim på pinden hvor muligt: Brug denne indstilling for at simulere trim på fly der har trimmet på pinden.
Omvendt trim: Omvendt trim virkning.
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Centrering når pinden slippes: Pinden centrerer automatisk ved slip af den. Anvendeligt når
der slippes vand ud eller hjul trækkes ind.
Automatisk sideror: Automatisk
sideror
Omvendt sideror: Omvendt
siderorsvirkning.
Force feedback: Bruges til joystick med Force feedback. Har
ingen virkning med normale joysticks.
Ved et normalt joystick bør denne funktion slås fra og skyderne
pind- og pedalsimulering skal
skydes helt til venstre. Hvis du
oplever flyet gå i svingninger, bør du tjekke disse indstillinger.
Musepil: Bruges til at styre musen med et kamera. Slå denne mulighed fra hvis musen bruges
til at styre pinden.
Venstre musetast til udkig: Den venstre musetast bruges til at se sig omkring. Anbefales ved
flyvning med mus.
Pindsimulation: Med denne mulighed kan
Condor udjævne kontrol indsatsen (piloten reagerer ikke med det samme). Højere værdi = højere
udjævning. Udjævningen stiger med hastigheden.
Kan også bruges til ustabile joysticks
Pedalsimulation: Det samme som med force simulation.
Tildel funktioner: Dobbeltklik på denne fane gør
det muligt at tildele, hver kontrol i Condor fra
standard tasterne, til dine egne brugerdefinerede
knapper/taster.
For at slette en funktion, skal du klikke på en
funktion, og trykke DELETE tasten. For at tildele
en tast til funktionen, dobbeltklik på funktionen og
bevæg joysticket i den ønskede retning eller tryk på en knap. Du kan ikke tildele flere knapper til den samme handling. Du kan gendanne standard indstillingerne med knappen Standard.

2.3.4. Netværk
Farve: Du kan vælge et farvesymbol for dit fly. Dette er en tekst som vises på siden af flyet.
Medtag flytype: Viser også flytypen som tekst ikon.
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2.3.5. Opsætning
Enheder: Vælg Meter – Imperial
– Australske enheder der skal
anvendes
Højdemåler: Vælg QNH eller
QFE. Finindstilling af højdemåler
før hver tur anbefales på grund af
trykændringer.
Variometer reaktionstid: Indstiller reaktionstid for det mekanisk variometer. Små værdier
giver hurtig visning mens store
værdier giver langsommere visning.
E-Variometer
reaktionstid:
Indstilling af elektrisk variometer. Måske er et hurtigt visende mekanisk variometer og et
langsomt E- Variometer at foretrække.
Gennemsnitstid: Dette variometer viser gennemsnitsstig over tid, afhængig af den indstillede
værdi.
Sprog: Vælg sprog. Andre sprog kan evt. hentes på www.condorsoaring.com Er dit sprog
ikke på listen over sprog og du ønsker selv at oversætte, så følg anvisningerne på ovennævnte
link.
Auto panorering: Condor kan flytte udsynet til siderne. En lille værdi giver en lille flytning
og en stor værdi giver en stor flytning.
Synsfølsomhed: Følsomhed for kamerabevægelsen.
Cockpitsyns vinkel: Pilotens synsvinkel i cockpittet.
Skærmbillede format: Vælg mellem BMP eller JPG. BMP fylder mest men giver større kvalitet.
NMEA Udgang: Man kan aktivere NMEA udgangen, og tilslutte en Palm, Pocket PC eller
andet GPS-udstyr, der understøtter NMEA protokollen.

Side 9 af 36

Condor manual 1.1.5

2.4. Flyveskole
Målet med Flyveskolen er, at
give dig alle de nødvendige informationer for at lære at svæveflyve, samt hvordan man flyver
konkurrenceflyvning og kunstflyvning.
Flyveskolen er baseret på lektioner. Når du har læst lektions beskrivelsen kan du se lektionen
med "Vis lektion" knappen. Instruktøren vil guide dig gennem
lektionen med kommentarer på
toppen af skærmen. Når du føler
dig klar, kan du prøve lektionen
selv ved at klikke på "Prøv lektions" -knappen.
Undervisning er inddelt i 5 grupper:

2.4.1. Basisniveau
Det grundlæggende niveau vil lære dig at flyve. Det anbefales at starte med det grundlæggende niveau, selvom du føler det er for nemt for din viden. Grunden til dette er, at de grundlæggende erfaringer også vil lære dig nøglefunktioner og kommandoer, der er afgørende for fuldt
ud at udnytte Condor.

2.4.2. Mellemniveau
Vejret er det centrale i svæveflyvning. Hovedformålet med mellemniveauet er derfor dedikeret til at lære dig, hvordan du bruger vejret til at svæveflyve.

2.4.3. Avanceret
Her vil du lære at bruge din viden om svæveflyvning til at kunne deltage i en del af konkurrencerne. Gode svæveflyve teknikker er afgørende, men ikke alt, hvad du behøver for at være
hurtig. Denne lektion vil derfor også lære dig, hvordan du optimerer din flyvning i stig og
mellem boblerne og hvordan man bruger moderne instrumentering til at navigere og runde
vendepunkterne effektivt.

2.4.4. Kunstflyvning
Kunstflyvnings lektioner for erfarne piloter.
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2.4.5. Egne flyvetimer
Egne flyvelektioner.

2.5. Egne flyveture
Fri flyvning eller alene flyvning starter med “Planlæg opgave”, hvor du definerer alle aspekter
af din flyvetur. Når du definerer din flyveplan, kan du gemme den som fil og indlæse den senere. Du behøver ikke manuelt at gemme din sidste flyveplan, da den huskes automatisk (filen
LastTrack.ftr) og derefter indlæses næste gang du kigger i ”Planlæg opgave”.

2.5.1. Opgave
I dette faneblad definerer du din
flyveopgave. Det gøres du ved at
vælge din start flyveplads med
musen, herefter hvorfra opgaven
starter, tilføje vendepunkter med
din mus ved at trykke pet sted
vendepunktet ønskes, det sidste
vendepunkt kan ændres til mål
for opgaven ved at højre klikke
på musen og vælge i det vindue
der kommer op MÅL. For start,
vendepunkter og mål kan der
sættes specielle forhold op ved at
højre klikke på den enkelte og
her sætte de parametre som der
ønskes. Her er også mulighed for
at tilføje eller fjerne et vendepunkt, eller der kan flyttes vendepunkter ved at trække dem til en
ny position.
Indstilling af vendepunktet
Condor bruger to sektor typer, som du kan tildele som vendepunkter:
klassisk type og vindue type. Hvis du vælger klassisk type, vil vendepunktet godkendes, hvis du flyver gennem sektor zonen. Du kan angive sektor radius, sektor vinkel, minimum og maksimum højde. Vindue
type er faktisk et vindue, der skal flyves ind igennem. Du kan angive
dens centrums højde, bredde, højde og retning, den retning der skal
flyve igennem vinduet.
Bemærk: Det er ret svært at gennemflyve et vindue, hvis der ikke samtidigt er sat at vendepunkterne kan ses. Derfor anbefales det at bruge
klassiske sektorer for nybegyndere.
I Condor kan man også angive straf for at flyve ind i en zone. Disse er brugerdefinerede om-
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råder i luftrummet. Hvis piloten flyver ind i en af disse zoner, gives der straf point.
En forbudszone oprettes ved at højre klikke på musen, vælg Ny - Forbudszone. På kortet vælges hvor zonen skal være, zonen vil få fire sider. Når zonen er defineret, kan du trække hjørnerne med musen. For at ændre egenskaberne for forbudszonen, er du først nødt til at vælge
zonen ved at bevæge musen inde i zonen. Højre klik på musen og vælg på Egenskaber.
Forbudszone indstillinger
Her vælges top og bund grænse for zonen samt strafpointene pr.
minut.
For at slette zonen vælges den først, derefter tryk på Slet.
Klokkeslæt: Her fastlægges start tidspunktet for flyvningen.
Start efter: Her angives hvor lang tid efter det sidste slæb hvornår
startlinjen åbnes.
Starten åben: Inden for dette tidsrum kan opgaven starte. Er værdien 0, starter alle piloter på
samme tid som kaldes „Regatta start“.
Opgave egenskaber: En beskrivelse af specielle forhold i opgaven, f.eks. en bestemt flytype.
Tastemuligheder:
- Zoom ind/ud: Tryk SHIFT samt tryk venstre eller højre musetast for zoom ind og ud.
- Indsæt vendepunkt: Tryk Ctrl og vælg et nyt VP, til indsætning efter det foregående.
Egne landskabskort: Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede landskabet. Indsæt et
brugerdefineret bitmap med samme dimensioner som det oprindelige Landscape (kort)Navn.bmp fil til Condor / Landskaber / Landskabs Navn (Landscape Name er det faktiske
navn på landskabet). I Planlæg opgave, højre klik, vælg Kort og vælg dit foretrukne brugerdefinerede kort. Kortet anvendes så i planlæg opgave, og vil blive vist på din PDA skærm
Planlæg opgave – Kort
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2.5.2. Vejr
Planlægning af opgave - vejrbetingelser
Med denne fane kan du definere
vejret for din flyvning. Du kan
vælge en af de Vejr indstillinger
der er i nederste venstre hjørne.
Hvis du vælger Brugerdefineret,
vil du være i stand til at ændre
alle vejr indstillingerne manuelt.
Vind panel
Klik på vindpilen for at vælge
vindhastighed og retning. Vælg
med musen vindretning og hastigheder. Vinden du definerer på
denne måde er synoptisk vind og definerer den generelle vindhastighed og retning. Condor
beregner derefter vindhastighed og retning efter højde, terræn etc.
Vind - Variation: Her stilles variationen af vinden.
Hastighed - Variation: Her stilles variationen af vindhastigheden.
Turbulens: Her stilles den mekaniske turbulens. Den aktuelle turbulens udregner Condor ved
hjælp af vindhastighed, terræn mm.
Bemærk: Vinden har også indflydelse på termikken.
Termik felterne
Billedet viser en grafisk præsentation af sky udvikling. Skybasen er afhængig af overfladetemperatur og dugpunkt. Du kan ændre temperaturen og dugpunktet ved at trække dem til
venstre eller højre. Skybasen ændres i overensstemmelse hermed.
Du kan også ændre højden af inversions laget ved at trække linien op eller ned. Hvis inversionslaget er over skybasen vil cumulusskyer dannes. Hvis du indstiller inversions laget under
skybasen, får du kun tørtermik (uden skyer).
Bemærk: Termikken stopper ikke brat ved inversionshøjden men aftager gradvist.
Skybase - Variation: Du kan angive den mulige variation af skybasen. Hvis variationen er
lav, vil skyerne have næsten samme skybase højde. Hvis variationen er høj, vil skybasen være
forskellige.
Termik: Her kan termik styrken indstilles. Den hænger dog også i nogen grad sammen med
højden af skybasen. Jo højere skybasen jo stærkere termik.
Termik - Variation: Her stilles hvor meget termik styrken skal variere. Ved lav værdi er termikken næsten ens under alle skyer. Ved høj værdi er der stor variation under skyerne.
Bredde: Termikkens bredde.
Bredde - Variation: Variation i termik bredden.
Side 13 af 36

Condor manual 1.1.5
Aktivitet: Hyppigheden af termikbobler for et givet areal.
Turbulens: Her indstilles den termiske turbulens. Den afhænger også af termik styrken
Bemærk: Antallet af termikbobler afhænger også af skybasen. Lav skybasis giver flere termikbobler end høj skybasis. Sættes inversionen langt under skybasen påvirker det grafikydelsen i
Condor programmet.
Tilfældigt vejr ved hver flyvning: Ved hver flyvning kommer der forskelligt vejr inden for
vejrbegrænsningerne.

2.5.3. Svævefly valg
Her vælges flytype og indstillinger.
Flyklasse: Her udvælges en FAIflyklasse.
Flytype: Her vælges flytype.
Staffering: Her vælges staffering.
Bemærk: Læs mere om staffering på
Condor-Website.
(www.condorsoaring.com).
3D visning
Man kan dreje og zoome flyet med musen ved at bruge højre og venstre musetast.
Autodrejning: Her bestemmer man om flyet skal dreje automatisk.
Tekniske data: Her vises svæveflyets tekniske data.
Opsætning
Planlægning af flyets opsætning
Med denne underfane kan du se hastighedspolaren for svæveflyet. Den tykke blå linje repræsenterer polaren med den aktuelle vandballast. De stiplede linjer repræsenterer polaren uden
vandballast og for fuld vandballast.
Vandballast: Her indstilles mængden af vandballast. Polaren ændrer sig tilsvarende. Bemærk
at vandballast ikke kan tilføres i klubklassen. Det kan dog vælges hvis alle flytyper er tilladt.
Tyngdepunkt: Her indstilles om flyet skal være næsetungt eller haletungt. Flyets egenskaber
ændres ikke nævneværdigt, men styringen af flyet kan være meget forskellig.
MC (m/s): Viser glidehastigheden ved en bestemt synkehastighed / samt forventet stig i boblerne.
Vind: (km/t) Se MC.
Bemærk: For flere informationer om Polaren, se Flyveskole “Avancerede lektioner”.
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2.5.3.1. Plane Packs (flypakke)
Condor indeholder fra starten 13 svævefly fordelt i alle klasser – fra skolefly til den åbne
klasse. Det er nok til at begynde med og dermed blive fortrolig med svæveflyvning og tilstrækkeligt til at konkurrence piloter kan nyde denne form for flyvning.
Selvfølgelig er standard udvalget af fly ikke nok til at tilfredsstille alle piloter. Nogle vil gerne
flyve deres foretrukne svævefly fra det virkelige liv, nogle ville gerne afprøve de hotteste nye
fly til en brøkdel af deres virkelige pris og nogle vil også gerne opleve deres tidligere dages
flyvning med et gammelt svævefly.
Derfor er det muligt at tilkøbe flere typer svævefly i såkaldte Plane Packs. Hver flypakke vil
indeholde omkring fem svævefly. Udvælgelsen af fly vil hovedsageligt blive baseret på deres
popularitet og brugernes efterspørgsel
Hvorfor ingen tredjeparts fly i Condor?
Condor anvender en avanceret flyvedynamisk model, der kræver en del nøjagtige data for det
enkelte fly. For at sikre så realistiske flyveegenskaber af flyet skal dataene opfylde specielle
kvalitetskrav.
Det er derfor, det er besluttet ikke at tillade udviklingen af tredjeparts fly til Condor. Det ville
resultere i potentielt flotte svævefly, men med urealistiske og suveræne flyveegenskaber, som
ville ødelægge sjælen i Condor, som er retfærdig, realistisk simulering af konkurrence flyvning.
Vi har dog givet brugerne mulighed for at designe 3D modeller af svævefly, de gerne vil se i
Condor. Med et vist kendskab til 3D-modellering, med vores samarbejde og feedback, er det
muligt at bygge svævefly til denne fase, hvor Condor programmørerne tager over og afslutter
den. Der tilføjes pilot animationer, bevægelige overflade animationer, instrument panel, tekstur, nødvendige lydeffekter. Flyet går derefter i test i et betateam, og når alle fejl er rettet, er
det klar til at blive frigivet i en af de kommende Plane Packs.
Se på hjemmesiden www.condorsoaring.com
Svævefly med høj kvalitet er ikke hurtig og nem opgave. Det er et stort arbejde, så det koster
et mindre beløb for Plane Packs. Prisen holdes nede, så pakkerne er tilgængelige for de fleste
af Condor brugere.
Installation og aktivering af Plane Packs
Når der købes en Plane Pack, skal du lukke Condor før installationen. Når installationen er
færdig, kan du aktivere Plane Pack i Condor ved at trykke på knappen: Aktiver Plane Pack og
indtaste din licensnøgle, du modtog sammen med købet af Plane Pack. Sørg for at du er forbundet til internettet hvor gyldigheden af nøglen kontrolleres online på vores servere.
Bemærk: Yderligere informationer om Plane Packs findes på Condor Website.
(www.condorsoaring.com).
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2.5.4. Betingelser

Planlæg opgave – Betingelser
Her bliver de forskellige muligheder under flyvning indstillet.
Realistiske indstillinger
Vis fly i afstanden: Vælg hvor langt du vil se ikoner af andre fly.
Vis termik i afstand: Vælg hvor langt du kan se de termiske opvinde.
Vis vendepunkt i afstand: Vælg hvor langt du kan se vendepunkter som lodrette søjler og
forbudszoner.
Tillad PDA: Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade brugen af PDA i cockpittet af det
moderne konkurrence svævefly.
Uden denne indstilling, skal vendepunkter vendes ved at der tages
et foto af de enkelte vendepunkter. Dette gøres med venstre vinge pegende ned mod vendepunktet.
For at tage billede at vendepunktet trykkes der på S på tastaturet
(standard).
Vis realtid og points: Marker
dette afkrydsningsfelt for at se
opgavetid og points under turen.
Tillad visning udefra: Marker
dette afkrydsningsfelt for at gøre
det muligt se flyet udefra.
Tillad visning fra punkt: Marker dette afkrydsningsfelt og det er muligt at se andre pilotters position.
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Tillad ”røg” fra vinge: Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt at bruge røgstriber fra vingespidserne.
Tillad reparation af flyet: Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt at genoprette
flyets skader efter kollision eller efter nedstyrtning.
Tillad ny ekstra højde: Tillader at få 500m. ekstra højde.
Tillad reparation efter kollision: Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for
piloten at genoprette flyets skader efter kollision med andre fly.
Start muligheder
Startmetode: Vælg mellem flyslæb, spilstart eller i luften
Flyslæb-/højde: Bestem flyslæbshøjden eller højde for start i luften.
Sandsynlighed wirebrud: Bestem synligheden for wirebrud i spilstarten.
Strafpoint
Strafpoint fratrækkes score direkte. Du kan angive antallet af strafpoint der pålægges for forskellige overtrædelser.
Skyflyvning: Strafpoint per minut for skyflyvning.
Reparation af fly: Antal strafpoint
Ekstra højde: Antal strafpoint
Forkert vej gennem vindue: Antal strafpoint
Ved kontakt med vindue: Antal strafpoint
Straf i forbudszone: Antal strafpoint for komme ind i en forbudszone, hertil kommer straf
per minut i forbudszonen.
Mistet diamanter: Strafpoint for en tabte diamanter
Vis termik: Antal strafpoint per minut for at se termik

Kunstflyvning
Aktiver kunstflyvningskasse: Viser kunstflyvningszonen og jordmærker
Konkurrent
Spøgelsesfly er optagelser af dine eller andres flyvninger. I dette panel kan du vælge spøgelsesfly, enten for at lærer hvad andre har gjort eller for at forbedre egen præsentation.
Filter: Du kan filtrere spøgelsesfly med forskellige Flightplan indstillinger
Tryk på ESC og tryk på Start flyvningen for at starte flyvningen.

2.6. Opsætning af server (flere piloter)
Server funktionen gør det muligt at flyve eller konkurrere med andre piloter ved hjælp af en
internetforbindelse. Du kan deltage på en eksisterende Condor server, eller du kan være vært
for en opgave.
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2.6.1. Login på server – (deltag)
NET Serverliste
Hvis du ønsker at oprette forbindelse til en internet-server, kan
du bruge NET-server listen for at
se serveren der i øjeblikket kører
på dit netværk. Klik på Opdater/Refresh for at opdatere listen.
Dobbeltklik på vist server for at
oprette forbindelse.
Tilføj serverliste
Serverlisten (adressebog) bruges
til at gemme server adresser som
du ofte er forbundet med. Dobbeltklik på serveren for at oprette
forbindelse.
Opkoblings information
For at forbinde til en ny server, skal du indtaste host-adresse i feltet "Host-adresse", og klik
Login. Host-adressen kan være en IP-adresse eller URL til adresse. For at oprette forbindelse
til servere der er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste adgangskoden i feltet "Password".
Bemærk: Hvis af en eller anden grund en LAN-server ikke vises på "LAN-serverer listen",
skal du prøve at oprette forbindelse til den ved udtrykkeligt at indtaste værtsadresse i "Server
adresse" feltet - IP adresse
Når kobles til er server, vil der automatisk blive modtaget opgaven fra serveren. Indstillingerne i opgaven er fastsat af serveren og kan ikke ændres, bortset fra dine egne fly indstillinger.
Bemærk: Du kan kun vælges fly fra serverens definerede klasse. Hvis serveren er oprettet som
en teamflyvning, skal der vælges hvilket team du vil deltage i.
På CHAT fanebladet kan du se listen over tilsluttede piloter, og her skrive besked til dem.
Tryk på Til opgaven for at starte flyvningen.

2.6.2. Server (vært opsætning)
At være vært for en server, kræves normalt en god og stabil internetforbindelse, især hvis der
forventer en mange piloter.
Server navn: Her angiver du navnet på din server (ikke adresse).
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Port: Angiv port, som serveren skal
anvende for at være værtsserver.
Password: Angiv adgangskode, hvis
du ønsker at kun spillere der kender et
password kan oprette forbindelse til din
server
Maks antal piloter: Angiv det maksimale antal piloter der kan oprette forbindelse til din server. Flere piloter
kræver mere båndbredde.
Maks ping: Angiv maksimale ping for
at forhindre piloter med dårlig internetforbindelse i at ødelægge flyvningen
Login tid: Angiv hvor lang tid der kan
oprettes forbindelse til serveren (minutter).
Tilgængelig Nettet: Angiv hvis serveren skal vises på serverlisten på Condor hjemmesiden.
Skriv manuelt IP: Hvis din IP-adresse ikke er korrekt opsat på serverelisten, kan du manuelt
indtaste IP adressen der (anvendes normalt ikke).
Tillad at gemme flyveplan: Normalt bør dette være valgt.
Når der vælges fanebladet Server, skal der foretages indstilling for opgaven der skal flyves.
Opret opgaven som beskrevet under afsnittet Fri flyvning. Der er dog nogle ændringer i fanebladet Betingelser.
Slæbefly: Angiv antallet af slæbefly.
Diamantkamp: Halejagt bruges til at variere flyvningen. Hvis du aktiverer den, vil hvert fly
slæbe en hale af ”diamanter” efter sig. Du vil få strafpoint, hvis andre piloter snupper dine
diamanter.
Åben: Aktiverer halejagt.
Antal diamanter: Angiv antal
af diamanter.
Størrelsen på diamanterne:
Angiv størrelsen på diamanterne. Jo større, jo lettere er det at
"spise" dem.
Tæthed af diamanter: Angiv
tætheden af diamanterne. Højere
værdier betyder højere tæthed
eller mindre plads mellem diamanterne og omvendt.
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Teamflyvning
I teamflyvning vil hver pilot være en del af et team, og det vindende hold vil være dem med
den højeste score. Holdets score er beregnet som et gennemsnit af alle piloterne i teamet.
Antal Team: Her vælges antallet af hold. Hvis du ikke ønsker at bruge teamflyvning, skal du
trække skyderen helt til venstre, således at der står Ingen team.
Klik på Start server for at starte serveren, hvorefter andre piloter kan logge sig på serveren.

2.7. Analyse af flyvning
Du kan analysere din flyvning efter turen ved at klikke Analyse af flyvning fra hovedmenuen
analysere gemte flyvninger ved at vælges fra fanebladet Kort og trykke på Hent nederst, her
vælges hvilken flyvning der skal analyseres. Er det senest flyvning er det filen LastTrack.ftr
der skal vælges.
Tryk på play-knappen og flyets
ikon vil bevæge sig langs den
rute der er fløjet. Du kan se højden på fanebladet Barograf og
Kort + Barograf. I venstre side
ses detaljerede oplysninger om
hvad der er sket under flyvningen.
Medtag opgaven: Viser opgavens ben, vendepunkter og sektor
Medtag CNs: Viser flyets konkurrencenummer.
Afslut opgave: Viser det komplette spor (track).
Hvis det ønskes at eksportere flyvningen i IGC-format væges knappen IGC export. Hvilket
kan være nødvendigt da nogle konkurrencer kræver at der indsendes en IGC fil.
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3. SVÆVEFLYVEHÅNDBOG
3.1. Introduktion til svæveflyvning
Svæveflyvning er en af de reneste former for flyvning. Der bruges ingen energikilde under
flyvningen, kun energi som er i luften, ligesom svævende fugle. I rolig luft, synker svævefly
langsomt til jorden, men hvis luften er stigende, stiger svæveflyet op med den. Den sande
skønhed ved svæveflyvning er at forstå de naturfænomener der er årsag til de lodrette luftstrømme der tillader svævefly at flyve højt til vejrs.
Det er stadig kun en lille mængde energi, der kræves for at bringe flyet i luften, hvor det kan
drage fordel af den opstigende luft. I dag er en af de mest anvendte startformer flyslæb. Her
trækkes svæveflyet op efter et motorfly med et slæbetov. En anden meget anvendt startform er
ved hjælp af et spil, typisk med 1000 m stålwire.

3.2. Grundskoling
3.2.1. Svæveflyet flyveegenskaber
Hastighedspolar
Flyveegenskaberne for et svævefly kan bedst beskrives med hastighedspolaren. Hastighedspolaren er en graf over hastighed i forhold til synkehastighed.
Hastighedspolar
Der er flere vigtige punkter på
hastighedspolaren:
Minimum synkehastighed
Punktet med minimal hastighed
er punktet længst til venstre på
polarkurven. Svæveflyet kan
ikke flyve under minimumshastighed, fordi det ikke kan producere nok løft til at modvirke
egenvægten af svæveflyet. Minimumshastigheden bør være så
lav som muligt, da det betyder
kortere landinger og mindre radius når der cirkles i termikken.
Minimum synk
Punktet med mindste synk er det øverste punkt på polarkurve. Hvis flyet flyver ved denne
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hastighed, vil det have den laveste synkehastighed. Naturligvis bør den mindste synkehastighed være så lav som muligt, og det bør opnås ved den laveste hastighed som muligt.
Bedste glid
Ved en specifik hastighed, kaldet hastigheden for bedste glid, er glidevinklen mindst. Når
svæveflyet flyver ved denne hastighed, vil det flyve længst. Vi kan få den bedste glide vinkel
ved at tegne en tangent til polaren gennem det oprindelige koordinatsystem.
Glidetal
Forholdet mellem hastighed - v og synkehastighed - w kaldes glidetal ellet glideforhold - E:
E=v/w
Fra kræfternes diagram kan det også vises at glideforholdet er forholdet mellem løftekraft - L
og luftmodstand - D
E=v/w=L/D
Vi får glidevinklen fra glideforholdet som følger:
tan(φ) = E ⇔ φ = inv tan(E)
Typisk glide forhold for moderne svævefly spænder fra 40 til over 60. Det betyder, at i stille
luft vil svæveflyet flyve 60 kilometer fra 1 kilometers højde, før det vil nå jorden

3.2.2. MC-Teori
Når man flyver i stig, skal piloten til at beslutte, hvor hurtigt han ønsker at flyve. Hvis han
kun flyver for at holde højden, så kan man vælge hastigheden for bedste glid for at komme så
langt som muligt. Dette vil give den største chance for at finde en ny opdrift. Men hvis han
flyver strækflyvning eller i en konkurrence, ønsker han at opnå den højest mulige gennemsnitshastighed.
Hvis han flyver så hurtigt som muligt til næste termikboble - vil det ikke give ham den højeste
gennemsnitlige hastighed da han vil miste en masse tid på at få højde igen. Han kunne så flyve med hastigheden for bedste glid - igen vil han ikke have den bedste gennemsnitshastighed.
Denne gang vil han miste for meget tid til at nå den næste termikboble. Den optimale hastighed er et sted midt imellem.
For at finde den optimale hastighed, opfandt Paul McCready "den optimale hastighedsteori",
senere kendt som MC-teori. Ifølge denne teori, har du brug for tre ting til at beregne den optimale hastighed mellem boblerne,
- Flyets hastighedspolar
- Stig og synk som man netop har gennemfløjet
- Det forventede stig i den næste termikboble
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Hastighedspolaren er kendt, og den aktuelle lodrette lufthastighed kan måles med instrumenter. I dag, ved hjælp af moderne elektronisk udstyr, er disse parametre automatisk indsat i
flyets computer (variometer). Piloten skal kun indtaste endnu en værdi: Forventet stigehastighed i næste boble. Normalt kaldes denne værdi MC-værdi eller blot MC. Outputtet fra
flyets computer er den optimale flyvehastighed for at opnå den højeste gennemsnitlige hastighed.
Grafisk er hastigheden til at flyve, fundet ved at trække tangenten til polaren ud fra en forventet stigehastighed.

Udregning af optimal flyvehastighed
Vi forventer at stige 1 m/s i næste termikboble og vi kan se, at den optimale flyvehastighed, er
129 km/t. Det kan også vises at gennemsnitshastigheden er punktet, hvor tangenten skærer
hastigheds aksen, i viste tilfælde ca. 63 km/t.

3.3. Flyveskole
Flyveskolen består af praktiske lektioner. De konkrete oplysninger om de erfaringer, der følger indgår derfor i simulatoren selv. Du bør læse teksten og følge alle de informationer, som
ikke kun giver oplysninger om svæveflyvning, men også oplysninger om brug af Condor.

3.3.1. Grund-lektioner
3.3.1.1. Cockpit check
Før du starter dit fly i lufthavnen og er klar til start. Brug tid
til at forberede dig selv og svæveflyet før start. Før flyvning
bør tjeklisten indeholde:
1. Check pind og rorpedaler
Bevæg pinden og sideror så du ved at disse er korrekt sammenkoblet.
2. Check flaps og luftbremser
Flaps er allerede indstillet til den anbefalede start indstilling.
Luft bremser er lukket som standard, men sørg for at kontrollere placering af luftbremse håndtaget før start.
3. Trim neutral (spilstart let næsetung)
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Trimmet er sat til neutral position som standard.
Afhængig af din indstilling vægt i næse/hale, ønsker
du måske at trimme dit svævefly op eller ned.
4. Vindretning og styrke
Kig på vindposen, normalt i banens venstre side.
Kig især efter sidevind eller medvind
5. Tjek højdemåleren
Condor indstiller automatisk din højdemåler til QNH eller QFE indstilling efter dit valg i Opsætning. På grund af udsving i lufttrykket, skal du finjustere højdemåleren selv. Standardindstillingerne på tastaturet er "lighedstegn"
og "minus".
Når du er klar, skal du trykke på ESC knappen og får derved ”Start
menuen” frem, vælg her Start flyvning.
3.3.1.2. Styringer
Brug højderoret til at indstille den ønskede næsestilling
Brug krængrorerne til at indstille den ønskede hældning af
flyet.
Brug sideroret til at indstille den ønskede flyveretning
3.3.1.3. Kurveflyvning
For at kurve, brug krængeror og sideror samtidig til den retning du ønsker at kurve. Prøv på at holde uldsnoren centreret. Du skal måske trække pinden
forsigtigt bagud for at undgå, at næsen dykker og dermed får farten til at stige.
Når du når 30° krængning, centrer så sideror og krængeror, men lad pinden være let tilbagetrukket. Flyet fortsætter nu med at blive i drejet. Prøv at holde denne vinkel ved at lave små
korrektioner med pind og sideror
Kort før du når den ønskede flyveretning gives modsat
rettet krængeror og sideror. Du skal også trykke pinden
en smule frem, så næsen på flyet holder den samme vinkel. Når vingerne igen er vandrette, skal flyets næse
pege i den ønskede retning, de enkelte ror sættes i neutral position.
Når du har fløjet og øvet sving med 30°-45°, skal du øve
dig i stejle kurver (60°+). Ved stejle kurver skal du flyve
hurtigere og trække mere tilbage i pinden. Du kan også
øve S-Kurver for at blive skrappere til at koordinere
rorerne rigtigt.
3.3.1.4. Spilstart
Spilstart kan være farligt, hvis flyet og piloten er ikke godt
forberedt, så sørg for at lave et godt cockpit check før flyvning.
Med kommandoen Tryk på ESC, og vælg "Start flyvning".
Vingerne løftes til vandret og spillet starter op. Svæveflyet vil
begynde at accelerere ganske hurtigt. Vingerne kommer i
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vandret og når hastigheden når ca. 80 km/t, trækkes forsigtigt i pinden og Gradvist kommer
flyet ind i en stejlere vinkel. Med fulde vandtanke er hastigheden noget højere.
For de fleste svævefly vil hastigheden være omkring 110 km/t (60 knob). Oprethold en konstant hastighed med vingerne vandrette.
Opstigningsvinklen vil langsomt blive mindre stejl når du nærmer dig toppen af stigningen.
Når den lodrette hastighed falder til under 1 m/s, trækkes håndtaget til udkobling af wiren.
Tag hjulet ind, og du er klar til at svæve.
3.3.1.5. Flyslæb
Igen, lav et godt cockpit check for flyet og dig selv, før starten.
Tryk på ESC, og vælg "Start flyvning". Slæbeflyet starter sin motor og taxier ind foran dit
svævefly. Vingerne kommer i vandret og slæbeflyet vil give gas. Svæveflyet vil begynde at
accelerere. Bevar retningen og forsøg at holde vingerne vandrette. Dette kan være ganske
vanskelig, da rorerne er mindre effektive ved lave hastigheder.
Når hastigheden når ca. 80 km/t, trækkes forsigtigt i pinden for at løfte svæveflyet fra jorden.
Prøv at følge slæbeflyet ca. 1-2 meter over jorden, indtil slæbeflyet begynder at stige. Ved
flyslæbet skal slæbeflyet være placeret på din horisont eller lidt over.
Når man drejer, så prøv at holde den samme hældning som slæbeflyet. Anvend små men hurtige korrektioner og følg retningen til slæbeflyet. Hvis noget går galt, kobles ud med det
samme.
Slæbeflyet vil trække dig til din opgaves udgangspunkt og derefter forsøge at finde termik i
nærheden. Når du kommer i den ønskede højde, vil slæbeflyet klippe med vingerne, hvilket er
et tegn til at du skal udkoble. Hjulet tages ind og du er klar til at starte flyvningen.
3.3.1.6. Landingsrunde og landing
Ved svæveflyvning er landingsrunden meget vigtigt, da
svævefly ikke har samme chance som motor fly, hvis noget
går galt. Så landingsrunden bør være din standard praksis,
selv ved en udelanding.
Når du starter landingsrunden, skal du være placeret parallelt med landings punktet ca. 300-500 meter fra landingsbanen omkring 200 meter over landingsbanen. På dette tidspunkt skal du kontrollere, at landingshjulet er nede, og derefter flyve i vindretningen (medvindsbenet) parallelt med
landingsbanen. Flyv mindst 90 km/h i landingsrunden.
I turbulente eller uforudsigelige forhold tilføjes 10 til 20 km/t. Landingsrunden bør ideelt ligne et rektangel ovenfra. Opgaven er at tilpasse placeringen af de to sidste sving, således at du
flyver finalebenet med halve luftbremser åbne og lander i begyndelsen af landingsbanen. Dette tager naturligvis, noget praksis at mestre, især i blæsevejr.
Når du nærmer dig landingsbanen på finalebenet, så prøv altid at flyve på linjen af den ideelle
glide vinkel, det er den vinkel, der med halve bremser åbne, slutter ved begyndelsen af landingsbanen. Dette betyder, at når du er lavt, trækker du luftbremserne ind for at nå den ideelle
vinkel så hurtigt som muligt, og omvendt. Når du er på den ideelle linje, så hold luftbremserne
halvt åbne og oprethold hastigheden.
Når du har 5 til 10 m højde, så træk langsomt pinden tilbage for at holde svæveflyet omkring
50 til 100 cm over landingsbanen og derefter forsøge at fastholde højden så længe som muligt
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for at mindske landingshastighed. Når hastigheden er reduceret, vil svæveflyet lande af sig
selv. Vær omhyggelig med at holde vingerne vandrette, under udrulningen

3.3.2. Mellem lektioner
3.3.2.1. Termikflyvning
Termik er lodrette søjler af opstigende luft som opvarmes fra de varme områder på jorden
som marker, landsbyer eller skråninger der vender mod solen. De har nogenlunde en diameter
fra 100 til 500 meter. Efterhånden som termikken kommer opad og derved bliver afkøles luften og når dugpunktstemperaturen nås dannes der en cumulus sky. Når et reservoir af varm
luft på jorden er opbrugt, begynder opstigningen at svækkes og til sidst forsvinder skyen og
den nu kølige luft begynder at synke nedad.
I blæsevejr er termikken bøjelig, og bevæger sig normalt
med vinden samtidig. Så et godt sted at finde termik på en
blæsende dag er vindsiden uden om de termiske generatorer. Du cirkels i den skrå termik næsten som om den stod
lige under skyerne da vindhastigheden er den samme for
din svævefly og for den opstigende luft selv.
I Condor kan du visualisere den ellers usynlige termik ved
at trykke på H tasten (hvis denne mulighed er sat i opgaveindstillingen). Termik søjlerne er farvet røde og nedsynkende luft er farvet blå. Prøv at finde termik i de tidlige udviklingsstadier af små cumulusskyer, eller selv om der ikke er dannet cumulusskyer endnu. Undgå gamle, trævlede cumulusskyer, som du sandsynligvis kun vil finde synk under.
Når luften er meget tør, eller hvis vi har for lav temperatur i inversions laget, vil ingen Cumulusskyer dannes, men det betyder ikke at der ingen termik er. Termikken kaldes “tørtermik",
men den er langt sværere at finde.
Termisk svæveflyvning er normalt den vigtigste kilde til at blive løftet til stor skyhøje og flyve meget lange afstande ved at man kredser i termikken og svæver fra den ene til den næste
termikboble. Den bedre pilot vil finde stærkere termik og klatre hurtigere for at reducere den
samlede opgave tid.
3.3.2.2. Skræntvind
Skræntvind genereres når vinden blæser i retning af en bjergside. Luften afbøjes opad på den
forreste del af bjergsiden, men synker nedad på læsiden. Ideelle betingelser er når vinden er
stærk, og bjergkammen er lang og vinkelret på vindretningen.
Stig strækker sig lodret omkring to gange højden af højderyggen, i ideelle tilfælde endnu mere. Når vi flyver under toppen af højderyggen, er det bedst at flyve tæt på højderyggen, men
når vi er højere, vil området med bedst løft være let mod vinden. Vi undgår læsiden af højderyggen, da der kan forventes synk og turbulens.
Når vi flyver langs højderyggen må vi søge efter områder, hvor terrænet er konkavt. Løftet er
stærkere her da luften bliver komprimeret i en sådan konkavlomme.
Meget lange skræntture kan flyves under ideelle vindforhold. Flyvninger over 1000 km er
blevet fløjet udelukkende som skræntflyvning.
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3.3.2.3. Bølgeflyvning
Bølgeflyvning kan findes ved særlige forhold på læsiden af bjergrygge. Hvis vinden blæser
vinkelret på en bjergside, vil luften på forsiden af højderyggen stige og give normal skræntvind. Luften vil så synke ned på læsiden. Hvis atmosfæren er meget stabil, og vinden er stærk,
vil luften bag ryggen løftes opad igen. Denne opadgående luftstrøm kaldes en bølge. Højden
af en bølge kan overstige højden af højderyggens løft foran højderyggen og ofte nås 5000 m,
nogle gange endda 15.000 meter.
3.3.2.4. Termisk opvind
Termisk opvind dannes på den solrige side af skråninger. Luften opvarmes og stiger op ad
skråningen hele vejen til toppen af kammen.
Termiske opvinde er normalt ikke ret stærke, men er ret konstante og forudsigelige. Svæveflyvepiloter kan flyve lange afstande ved blot at følge bjergkamme. På den nordlige halvkugle, er det på østvendte skråninger om morgenen, sydvendte skråninger ved middagstid og
vestvendte skråninger ved aftenstid.

3.3.3. Avancerede lektioner
3.3.3.1. Start på opgaven og navigation
Den opgave, du har angivet i opgaven af planlæggeren. Skal flyves så hurtigt som muligt. Tiden begynder at tælle efter en bestemt periode – hvilket er sat i opgaven. Efter start, skal du forsøge hurtigt at vinde højde for at starte opgaven så højt som muligt.
I øverste venstre hjørne af skærmen kan du se, når startlinjen åbnes.
Når startlinjen er åben, skal du passere startlinjen. Startlinjen er
med rød farve på din PDA-skærm 1. Bedst: du burde allerede
være i start sektoren når tiden begynder at køre
Vendepunktet
Du kan flyve til det næste vendepunkt på 3 forskellige måder:
1. Brug PDA skærmen 2.
Den sorte prik på skærmen viser retningen af det næste vendepunkt. Når prikken er i midten
af skærmen, flyver du direkte mod vendepunktet. Denne skærm viser forskellige data relateret
til det næste vendepunkt; afvigelse, kurs, afstand, VMG - gennemsnitshastighed, TTG flyvetiden og ETA - forventet ankomsttidspunkt.
2. Brug det bevægende kort på PDA-skærm 1.
Du kan anslå din retning fra flyets ikon vist på det bevægelige kort. Den næste vendepunktssektor er farvet rød.
3. Brug vendepunkts hjælpere - med J-tasten.
Vendepunkterne visualiseres som lodrette søjler. Søjlen til det næste vendepunkt er farvet rød
og gul, mens andre søjler er farvet i rødt og hvidt.
Ud over normale FAI sektorer kan du også indstille vindue "Window" typer af vendepunkter.
For at vende denne form for vendepunkt, skal du flyve gennem et vindue af specificeret bredde og højde. Orienteringen og højden af vinduet er sat i opgaven. Hvis du ikke bruger hjælpere, skal du bruge PDA-skærm 3 til at flyve korrekt gennem vinduet. Den røde prik skal brinSide 27 af 36
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ges til midten af skærmen. Det betyder at du er i den rigtige højde, og at du flyver mod vinduet. Men for at flyve igennem vinduet i den rigtige retning, skal du få den blå lodrette linje i
skærmens centrum. Denne linje viser din relative placering til vinduets midterlinje.
Du fuldfører opgaven ved at gennemflyve det endelige vendepunkt.

3.3.3.2. MC-Teori
Når du forsøger at maksimere din gennemsnitshastighed på opgaven, kommer du til spørgsmålet om, hvor hurtigt du skal flyve mellem termikboblerne. Du kan flyve til det næste termik
område så hurtigt som muligt, men du vil miste en masse højde som skal vindes tilbage i næste termikboble. På den anden side, kan du flyve langsomt og bevare din højde, men du vil så
miste for meget tid til at nå boblen.
Problemet blev løst af Paul McCready og hans teori som kaldes MC teori. Den siger at den
optimale hastighed til at flyve mellem termikboblerne, er den samme som hastigheden for
bedste glid, når der flyves gennem synkende luft med en vertikal hastighed der er lig med
hvor meget det stiger i den næste termikboble.
I dag har vi heldigvis computer instrumenter om bord på alle moderne svævefly der næsten
viser os, hvordan vi skal flyve. Der er én vigtig ting: Piloten skal selv estimere: forventet stigehastighed i næste termikboble. Denne stigehastighed kaldes normalt MC indstillingen. Hvis
vi forventer 2 m/s stig, sætter vi MC til 2,0 og computeren vil vise den optimale hastighed der
skal flyves frem til næste termikboble.
Man skulle så forvente at den optimale hastighed forbliver konstant indtil vi ændrer indstillingen MC. Det er faktisk tilfældet i rolig luft. Men hvis vi flyver gennem luft, der bevæger sig
enten lodret eller vandret, så vil den optimale hastighed forandres. Piloten har dog intet at
bekymre sig om, da computeren gør jobbet - piloten følger bare den angivne hastighed.
Vi kan skifte fra ”variometervisning” til "hastighedsvisning" med HØJRE CTRL-tast. Variometer nålen vil så vise, om vi flyver for hurtigt eller for langsomt. Hvis nålen går opad, flyver
vi for hurtigt, og vice versa. For at spare piloten fra at kigge på variometret hele tiden, bruges
der lyd. Hvis vi flyver for hurtigt, bliver tonen højere og lysere, hvis vi er for langsomme bliver tonen lavere og mørkere, og hvis vi har den rigtige hastighed, bliver tonen svag eller er
helt væk.

3.3.3.3. Slutglid
Når man kredser i den sidste termikboble på opgaven, spørger piloten sig selv, hvor højt han
skal stige. Det er selvfølgelig vigtigt for ham at nå flyvepladsen. Men højden af afgangen fra
den sidste boble har også en stor indflydelse på den tid det tager at nå i mål punkt.
Igen, MC teorien gør jobbet. Vi sætter MC til stigningshastigheden vi har i øjeblikket. Computeren vil antage at når du forlader boblen, vil du flyve med den hastighed der svarer til den
indstillede MC værdi. I betragtning af den indstillede hastighed, kan computeren beregne glide forholdet da den også kender afstanden til slutpunktet. Derfor kan den beregne den optimale højde at forlade boblen i.
Vores slutglids beregning findes på PDA-skærmen 3. Den røde prik viser højden, hvor vi ønsker at krydse målstregen, hvis vi ønsker at flyve med den hastighed der svarer til den aktuelle
MC indstilling og hvis man antager luften vil være stille i vores slut glid. Hvis prikken er under skærmens center, er vi højere end påkrævet, og omvendt.
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4. TILLÆG 1 – Standard genvejstaster
Kommandoer
Krængeror venstre
Krængeror højre
Næsen ned
Næsen op
Sideror venstre
Sideror højre
Sideror neutral
Luftbremse ind
Luftbremse ud
Flaps op
Flaps ned
Trim op
Trim ned
Trim neutral
Hjul
Hjulbremse
Kobling
Vandballast
RØG
Mirakelknap
Spilmenu
Pause / Autopilot
Screen Photo
Viser pilot oversigt.
Viser flysymboler
Termik hjælp
Vis vendepunkt
Skærminformationer
Chat-tekster
Zoom ind
Zoom ud
Instrument zoom
Ser mod venstre
Ser mod højre
Ser opad
Ser nedad

Taster
VENSTRE
HØJRE
OP
NED
Y
X
C
N
B
F
V
DELETE
INSERT
F12
G
.
R
W
T
Q
ESC
P
S
TAB
*
H
J
^
D
NUMPAD+
NUMPADZ
NUMPAD 4
NUMPAD 6
NUMPAD 8
NUMPAD 2

Bemærkninger
Pil tast på nummer tastaturet
Pil tast på nummer tastaturet
Pil tast på nummer tastaturet
Pil tast på nummer tastaturet
Finjustering under autopilotflyvning
Finjustering under autopilotflyvning
Flere tryk - luftbremserne går ind
Flere tryk - luftbremserne går ud
Flere tryk - giver mindre flaps
Flere tryk - giver mere flaps

Trimmet sættes som pinden holdes
Hjul ind/ud
Hold på . tasten og der hjulbremses
Udløsning af slæbetov/spilwire
Vandballast åbnes/lukkes
Røgfaner fra vingetipperne
Rep. af skader på flyet/ ekstra højde
Tekst på skærmen bliver usynlig/vises
Pause ved fri flyvning /Autopilot ved serverflyvning
Tager et billede af det der ses
Viser pilot oversigt og evt. med aktuel stilling
Viser symboler af andre fly
Viser termik
Viser vendepunkter og forbudszoner
Viser skærminformationer
Viser de sidste 20 beskeder der er skrevet

Zoom på instrumentbrættet
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Ser fremad
Ser mod venstre
Ser mod højre
Se fra cockpit
Se flyet udefra
Se fra kameraposition
Set fra kontroltårnet
Set fra slæbeflyet
Se eget fly flyve forbi
Se mod andre fly
Se mod dig selv
Kamera gensyn
Cockpit visning
PDA skærm 1
PDA skærm 2
PDA skærm 3
PDA skærm 4
PDA næste skærm
PDA zoom ind
PDA zoomen
Vario lyd kraftigere
Vario lyd svagere
MC værdi stigende
MC værdi faldende
Vario-Sollfahrt
(cruise)
Højdemåler op
Højdemåler ned
Radiofreq. auf
Radiofreq. ab
G Meter reset
Skriv besked
Frame hastighed

NUMPAD 5
NUMPAD 7
NUMPAD 9
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
CTRL – F1
1
2
3
4
M
HOME
END
PIL OP
PIL NED
HOME
END
Højre CTRL

+
´
Ø
0
ENTER
SHIFT-D

Stiller udsyn tilbage til neutral
Se kort mod venstre
Se kort mod højre
Standardvisning fra cockpit (default)
Der ses eget fly
Tryk flere gange for flere kameravinkler
Tryk flere gange for vendepunkter
Ude fra syn af slæbeflyet
Tryk flere gange for se andre fly
Se mod dig selv fra andre fly
Skifter mellem manuelt kamera og gensynskam.
Fjerner cockpit - Viser cockpit
Viser kortet på PDA
Navigationsvisning
Slutglidsberegner
Termik og vind visning
PDA zoom ind på kort
PDA zoom ud på kort

Forhøjer MC-værdi
Formindsker MC-værdi
Omskifter mellem lift/cruise
Sænker trykindstilling
Hæver trykindstilling

Sætter G-Meter på 1
Skriv beskeder andre piloter på skærmen
Viser frame rate pr. sek.

De enkelte genvejstaster kan ændres i opsætning efter eget valg
Forslag til ændring:
Se kort til venstre,
Fordel, når der skal fotograferes et vendepunkt er det nemt at styre
ændres til A
og fotograferes, da der på samme tid skal ses på vendepunktet trykkes S for at tage billedet af vendepunktet
Mirakelknap, ændres Fordel, Q knappen er tæt på taster der ofte anvendes og dermed risitil 0 (NUMPAD)
ko for at trykke på Q ved fejl derved fjernes
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5. TILLÆG 2 – Konsol-kommandoer
For at skrive besked til andre piloter eller anvendelse af andre kommandoer bruges ENTER.

5.1. Fri Flyvning (Free flight)
Kommando l
.d

Parameter
ingen
Kommentar

Beskrivelse
Sletter sidste gengivne kommentar
Tilføjer gengivelseskommentar

5.2. Kommandoer (Client)
Kommando
.team
.admin

Parameter
Red, Lime, Yellow, Blue,
Fuchsia, Aqua, White, Black
Password

.towinfo

Ingen

Beskrivelse
Valg af team (før racestart)
Tilføjer klient til dedicated server
admins
Genstarts kommando (hvis spil
eller slæbeflyet ikke starter)

5.3. Server administrator kommandoer
Command
.password
.listids
.kick

.ban

.stopjoin
.start

Parameters
Password
ingen
Pilot ID eller CN
F.eks skriv:
.kick XX
Pilot ID eller CN
F.eks skriv:
.ban XX
F.eks skriv:
.stopjoin 15
ingen
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Beskrivelse
Indsætter dedicated server password
Liste over alle piloter
Smider pilot ud

Pilot kan ikke skrive beskeder

Ændre tiden for login tid på server
Starter spil, slæbefly eller flyvning
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6. TILLÆG 3 – Dedicated server
Dedikeret Server er en del af
Condor installationen.
Denne del af Condor programmet
gør det muligt at oprette en server. En server hvor antallet af
piloter kan være op til 32. Fordel
ved at anvende denne del af
Condor programmet er at en selv
ikke er nødsaget til at deltage på
opgaven.
Det anbefales at der en god internetforbindelse og at der anvendes
Windows 7 eller nyere.
Dedicated serverskærm
Server programmet er designet til at vise en liste over opgaver (*.fpl), defineret og gemt med
Condor. De enkelte opgaver skal være gemt som en flyveplan for at kunne anvendes i denne
program del.

6.1. Opsætning af opgavelisten
Start med at højreklik i det venstre felt, hvor der kommer en menu op, vælg Tilføj opgave.
Her vælges en af tidligere gemt
opgaver. Ønskes der flere opgaver
gentages dette.
Rækkefølgen af opgaver kan ændres ved at trække dem op eller
ned. Opgaver kan slettes ved at
markere den opgave der ønskes
slettet, hvorefter der klikkes på
højre musetast.

Er der valgt flere opgaver, kan der gemmes en opgaveliste til senere brug. Opgavelisten kan
ikke sendes til en anden computer.
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6.2. Opsætning af dedicated server

Vælg - Server options
Indstillingerne er de samme som med normal server opsætning. Der er yderligere tre muligheder:
Admin password: Her indstilles den dedikerede servers administratoradgangskode. Hvis
andre klienter kender adgangskoden, kan de blive administrator med kommandoen .admin
Konkurrence navn: Officielle konkurrencer kan registreres. Sådanne konkurrencer kan vises
særskilt på webserver listen. (Kontakt os på condorteam@condorsoaring.com)
Konkurrence kodeord: Kodeord for officielle konkurrencer.

6.3. GP Server options
GP Server er en serverfunktion der kan kontrollere flere dedikerede servere. Dette er nyttigt,
når man skal organisere store konkurrencer hvor der anvendes flere dedikerede servere på
samme tid. GP server funktionen i denne manual er i øjeblikket ikke beskrevet.

6.4. Start af serveren
Serveren startes og stoppes med START- / STOP-knappen. Når serveren kører, kan du indtaste administrator kommandoer og chat meddelelser i det nederst felt. Tryk på ENTER for at
sende meddelelsen.
Server kommandoer sendes også fra dette felt – se kommandoer under punkt 5.3
Når "Login tid" er forbi, fortsætter serveren automatisk til næste opgave på listen, hvis antallet af piloter falder til under minimum, bruges Server Options (Rediger menuen) i dialogboksen.
Server loggen gemmes til en fil i Condor Dedikeret LogFile.txt i rodmappen.

Side 33 af 36

Condor manual 1.1.5

7. TILLÆG 4 – Understøttelse for cockpit byggere
Condor har streaming af data så som instrument læsning og plane data til eksterne applikationer der kan bruge disse data til at styre instrumenter og 3D motion platforme.
Condor understøtter grundlæggende Simkits hardware (www.simkits.com), og derudover giver den generisk UDP output for specialbyggede instrumenter og cockpits.

7.1. Simkits understøttelse
I øjeblikket er fire instrumenter understøttet:
- Fartmåler
- Højdemåler
- Elektronisk variometer
- Kompas
Variometer data sendes ud som "attitude_bank" parametre. Fordi nogle ældre Simkits controllere (SIC) ikke understøtter indbygget variometer, sættes variometeret til flyvestillingsindikator stikket

7.1.1. Simkits.ini
Simkits udgang aktiveres ved at sætte »Enabled = 1" parameteren i "Simkits.ini« filen (fundet
i Condor installationsmappen):
[Generelt]
Aktiveret = 1
[Scale Faktorer]
Vario = 5,9
Flyvehastighed = 1.944
Højdemåler 1 =
Kompas = 1
Med "Scale Faktors" kan du kalibrere instrumenterne, så de svarer til de faktiske værdier.

7.2. “Generic-UDP”-Udgang
Condor kan udsende data til eksterne programmer med UDP-Protokol
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7.2.1. UDP.ini
UDP udgangen aktiveres ved at sætte »Enabled = 1" parameteren i "UDP.ini« filen fundet i
Condor installationsmappen:
[Generelt]
Aktiveret = 1
[Forbindelse]
Host = 127.0.0.1
Port = 55278
[Diverse]
SendIntervalMs = 1
Udvidet data = 0
LogToFile = 0
I den samme fil sættes også host adresse og port. Send hastigheden reguleres af SendIntervalMs parameter som angiver tidsintervallet mellem to på hinanden følgende datapakker.
Nogle yderligere parametre er tilgængelige, hvis Extended Data er aktiveret. Udgangen kan
også være logget til filen for fejlretningsformål ved at indstille »LogToFile = 1" parameter.

7.2.2. Pakkedata
The data packet is an ASCII stream of ‘parameter=value’ pairs with the following parameters:
time

in-game day time

decimal hours

airspeed

airspeed indicator reading

m/s

altitude

altimeter reading

m

vario

pneumatic variometer reading

m/s

evario

electronic variometer reading

m/s

nettovario

netto variometer value

m/s

integrator

integrator value

m/s

compass

compass reading

degrees

slipball

slip ball deflection angle

rad

turnrate

turn indicator reading

rad/s
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yawstringangle

yawstring angle

rad

radiofrequency

radio frequency

mhz

yaw

yaw

rad

pitch

pitch

rad

bank

bank

rad

quaternionx

quaternion x

/

quaterniony

quaternion y

/

quaternionz

quaternion z

/

quaternionw

quaternion w

/

ax

acceleration vector x

m/s2

ay

acceleration vector y

m/s2

az

acceleration vector z

m/s2

vx

speed vector x

m/s

vy

speed vector y

m/s

vz

speed vector z

m/s

rollrate

roll rate (local system) x

rad/s

pitchrate

roll rate (local system) y

rad/s

yawrate

roll rate (local system) z

rad/s

gforce

g forces

/

*height

height of CG above ground

m

*wheelheight

height of wheel above ground

m

*turbulencestrength

turbulence strength

/

*surfaceroughness

surface roughness

/

*hudmessages

HUD messages

text separated by ;

Note: all values are floats with '.' as decimal separator
* available only if ExtendedData=1 in UDP.ini
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