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Wymagania dot. misji HRP

Wymagania dot. misji HRP
Podczas twórzenia misji HRP, twórca misji (mission maker) powinien przestrzega opisanych na tej
stronie wymagań.

Brieﬁng

ATIS
Zaleca się konﬁguracje ATIS na sojuszniczych lotniskach : ATIS .

Pogoda
Podczas misji pogoda powinna być zgoda z typowymi wartościami w danym regionie. Kierunki pasów
lotnisk, dostępne pomoce radiolokacyjne odpowiadają rzeczywistym scenariuszom pogodowym,
dlatego warto ograniczyć się do typowych wartości. Dane referencyjne:
Kaukaz:
https://weatherspark.com/y/148787/Average-Weather-at-Kutaisi-International-Airport-Georgia-Y
ear-Round - wiatr przy ziemi 1 do 6kts, z zachodu latem oraz ze wschodu zimą; nieliczne
przypadki wiatru od południa lub północy
Wiatr w DCS został szczegółowo opisany w Wiatr.

Sloty
Każda misja powinna zawierać slot Game Master - nawet jeśli nie zostanie on udostępniony jako
slot grywalny

Lotniskowce
Lotniskowiec powinien płynąć pod wiatr, prędkość Wind Over Deck powinna wynosić ca. 30kts
(suma prędkości marszu grupy lotniskowca oraz składowej „od dziobu” wiatru)
Na grupą lotniskowca powinien krążyć tankowiec S-3 Viking (pomocny wątek : CLICK)
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Dodatkowo
Warto zapoznać się oraz stosować dobre praktyki MM opisane w https://wiki.gildia.org/dcs/ .
Szablon misji dla Kaukazu umieszczono : szablon_misji_dla_kaukazu
missionmaking
~~DISCUSSION~~
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