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Vluchtsimulator – Toegankelijkheid
flightsimulator.com/accessibility

Sectie A: Bediening

1. Ondersteunde apparaten

Flight Simulator ondersteunt verschillende invoerapparaten, waaronder de Xbox

Adaptive Controller.

(Merk op dat, tenzij anders aangegeven, de meeste

vluchtsimulatierandapparatuur die beschikbaar is voor pc NIET compatibel is

met Xbox Series X|S-apparaten  - klik hier  om een   ondersteuningspagina te

bekijken met Xbox-compatibele randapparatuur)

Zodra Flight Simulator uw apparaat detecteert, past het een vooraf ingesteld

besturingsschema toe, maar alle bedieningselementen kunnen op elk moment

volledig worden aangepast via het menu Bedieningsopties.

(Zie sectie B-3 hieronder voor aanvullende informatie over het opnieuw

toewijzen van besturingselementen)

2. Zo complex als je wilt

Ervaren gebruikers die elk instrument in een cockpit willen besturen, kunnen

hiervoor een combinatie van Flight Stick, HOTAS, muis, toetsenbord of Xbox-

controller gebruiken.

Ondertussen kunnen gebruikers die gewoon de schoonheid van vliegen willen

ervaren, dat doen met een Xbox-controller en optioneel meer complexe functies

delegeren aan een AI-assistent.

(Zie sectie B-2 hieronder voor aanvullende informatie over AI-assistentie)

Sectie B: Menu-opties die de toegankelijkheid bevorderen

https://www.flightsimulator.com/accessibility/
https://flightsimulator.zendesk.com/hc/en-us/articles/4402318233874-Microsoft-Flight-Simulator-Xbox-FAQ
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De optiemenu's van Flight Simulator bevatten verschillende functies die direct of indirect

verband houden met  toegankelijkheid , die u in de volgende secties kunt vinden.

1. Algemeen Opties menu (beschikbaar in de front-end, of tijdens de vlucht via het pauzemenu)

A.  Submenu Toegankelijkheid
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Schermvertelling (momenteel alleen Engelstalig – pas de taalinstellingen

aan via het menu Opties -> Diversen)

We zijn verheugd om een   vertelfunctie toe te voegen aan de Flight

Simulator-menu's.

Deze functie is in uitvoering en dekt nog niet elk scherm en elke

optie, maar zou gebruikers in staat moeten stellen om naar de

meest vitale menuschermen te navigeren die nodig zijn om een   

vlucht te beginnen.

We werken er actief aan om de verteller uitgebreider te maken en

streven ernaar om in toekomstige updates meer functionaliteit toe

te voegen.

Lettergrootte

Pas de lettergrootte van de in-simulator aan via een schuifregelaar.

Merk op dat deze optie de 'minimale' lettergrootte specifiek

aanpast, zodat tekst die al boven de minimumwaarde ligt (bijv.

dialoogondertitels) niet wordt beïnvloed totdat u de schuifregelaar

dichter bij de maximumwaarde brengt.

Cockpit Interaction System (alleen pc-functie, niet beschikbaar op Xbox)

Schakel tussen een één-klik "Legacy"- of schakel de "Lock"-status

in bij interactie met instrumenten, knoppen en panelen in de

cockpit tijdens de vlucht.

De "Legacy" -optie wordt sinds de lancering gebruikt in de pc-

versie van Flight Simulator en is het meest intuïtief voor

muisgebruikers die snel hun cursor over een instrument willen

bewegen en een aanpassing willen maken zonder de besturing van

het vliegtuig los te laten.

De "Lock" -optie is voornamelijk geïntroduceerd voor gebruikers

van de Xbox Controller, flight stick of alleen toetsenbord die willen

communiceren met de cockpit zonder afhankelijk te zijn van een

aparte muis voor cursorbeweging.

Achtergronddekking

Pas de achtergrondtransparantie in menu's aan.

Menu hoofdkleur aanpassing

Pas de primaire kleur aan die in menu's wordt gebruikt.

Dit omvat verschillende alternatieve kleurenschema's die zijn

ontworpen voor gebruikers die last hebben van veelvoorkomende

problemen met kleurdeficiëntie, zoals protanopie, deuteranopia en

tritanopie, evenals variaties met hoog contrast.

Menu-animaties

Pas aan of de gemarkeerde optie in menu's een pulseffect heeft of

niet. Sommige gebruikers vinden deze animatie misschien

ongemakkelijk.
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Ondertitels

Pas aan of de dialoog die wordt gesproken door uw vlieginstructeur

tijdens vliegtraining of luchtverkeersleiders tijdens een vlucht

ondertiteld is.

Filmpjes overslaan

Stel in of elke vlucht begint met een korte filmische videoreeks die

het vliegtuig toont vanaf verschillende externe camera's.

Merk op dat sommige van deze externe camera's close-ups kunnen

bevatten van verschillende markeringen die op het oppervlak van

de startbaan zijn geschilderd terwijl het vliegtuig in positie taxiet,

inclusief zwart-witte "zebra" strepen.

We raden gebruikers met lichtgevoeligheid aan om films over te

slaan als ze bewegende beelden van zwart-wit dambordeffecten

ongemakkelijk vinden.

Trilling controller

Pas de sterkte van de trillingen van de Xbox-controller aan via een

schuifregelaar.

Cursor bewegingssnelheid en versnelling

Pas de snelheid en versnelling van de cursor op het scherm aan

wanneer u met een Xbox-controller navigeert (merk op dat deze

optie geen invloed heeft op de bewegingssnelheid van de

muiscursor).

B. Camera-submenu

Standaard cameraselectie

Pas aan of u een vlucht in de cockpit of externe cameraweergave

wilt starten.

Quick View / Smart Cam / Free Look cameragedrag

Stel voor elke camera-optie in of deze wordt bediend door een knop

ingedrukt te houden of een enkele tik om te schakelen.

Cockpitcamera X / Y-positionering

Pas de standaardpositie van de cockpitcamera aan.

Cameratrilling in cockpit

Stel in of de cockpitcamera trilt bij het uitvoeren van verschillende

manoeuvres in de lucht.

Bewegingssnelheid en versnelling van cockpit en externe camera

Pas aan hoe snel de camera's bewegen.

“Home Cockpit-modus”

Deze optie is in de eerste plaats bedoeld voor gebruikers die hun

eigen cockpit bouwen met behulp van externe hardware.

C. Submenu Geluid
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ATC tekst-naar-spraak

Pas aan of het dialoogvenster Air Traffic Control de online Azure-

servers gebruikt voor tekst-naar-spraak van hoge kwaliteit of een

offline versie van lagere kwaliteit.

Afzonderlijke audioschuifregelaars

Pas elke volumeoptie afzonderlijk aan

D. Diversen submenu

Taal selectie

Pas de taal van de in-simulator aan.

Houd er rekening mee dat sommige functies (zoals

schermvertelling voor menu's en spraak van de

luchtverkeersleiding) momenteel alleen beschikbaar zijn in het

Engels.

Meeteenheden

Pas aan of u Amerikaanse of metrische maateenheden wilt

gebruiken.

Pilot character model

Kies uit verschillende personagemodellen voor je piloot, zoals te

zien is in externe cameraweergaven tijdens de vlucht.

Instructeur karaktermodel

Kies uit twee verschillende instructeurs tijdens Training Flights.

2. Assistentie-optiesmenu (beschikbaar in de front-end of tijdens de vlucht via het pauzemenu)

 Tijdens de eerste installatie van Flight Simulator en op elk moment daarna via het

menu Opties, kunnen gebruikers een van de drie voorinstellingen voor het

Assistentieniveau kiezen (All Assists, Middle Ground of True To Life).

Deze assistentie-opties beïnvloeden zowel het realisme van de simulator

(bijvoorbeeld als crashschade het einde van de vlucht tot gevolg heeft), als de

hoeveelheid visuele en mechanische hulp die gebruikers tijdens de vlucht van de AI

ontvangen (bijvoorbeeld assistentie bij gas, flaps en roer tijdens het opstijgen of

landen).

Houd er rekening mee dat de grote verscheidenheid aan vliegtuigen in Flight

Simulator elk heel anders omgaan, en daarom zijn de AI Assistance-functies

mogelijk niet altijd 100% betrouwbaar, vooral als u manoeuvres probeert die

in de echte luchtvaart bijna onmogelijk zouden zijn (bijvoorbeeld als u

probeert land een groot vliegtuig op een korte landingsbaan).
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 Naast deze voorinstellingen kunnen gebruikers ook elke categorie die op dit scherm

wordt weergegeven uitvouwen om individuele opties verder aan te passen:

Vliegtuigsystemen

Automixture

Onbeperkte brandstof

Vliegtuigverlichting

Gyro Drift

Falen en schade

Crashschade

Schade door stress bij vliegtuigen

Motor stress schade

IJseffect

Navigatiehulpmiddelen

Route en tussenpunten

Taxi Lint

Landingspad

Smartcam-modus

Meldingen

Besturing en bediening

Vliegtuigsysteem

Vliegtips

Doelen

Softwaretips

3. Bedieningsopties (beschikbaar in de front-end, of tijdens de vlucht via het pauzemenu)

Flight Simulator bevat een groot aantal individuele bedieningselementen, die

allemaal opnieuw kunnen worden toegewezen aan uw invoerapparaat naar keuze.

 Binnen deze lijst met opnieuw toewijsbare besturingselementen zijn variaties

waarmee u:

Houd één knop ingedrukt om een   actie uit te voeren en laat die knop

vervolgens los om de actie uit te schakelen,

Tik op een knop om een   actie AAN te zetten en tik vervolgens een tweede keer

op die knop om deze UIT te schakelen,

Tik op een knop om een   actie AAN te zetten en tik vervolgens op een andere

knop om deze UIT te schakelen (een tweede keer op de eerste knop tikken

heeft geen effect)

 Het is mogelijk om meerdere besturingsschema's voor een enkel invoerapparaat

aan te passen met behulp van de knop "Preset Manager" (om bijvoorbeeld een

besturingsschema te maken voor vliegtuigen en een ander voor lichte vliegtuigen).

Sectie C: Menu-opties in de werkbalk tijdens de vlucht die de
toegankelijkheid bevorderen
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Naast de hierboven genoemde pauzemenu-opties, kunnen tijdens de vlucht veel andere

opties worden geopend zonder de simulatie te pauzeren, met behulp van het

werkbalkmenu op het scherm.

De werkbalk kan op elk moment tijdens een vlucht worden geopend door op de [Linker

stick klikken]-knop op een Xbox-controller te drukken of door de muiscursor naar de

bovenkant van het scherm te verplaatsen.

 Gebruikers van Xbox-controllers kunnen optioneel een hulpfunctie inschakelen om

de vliegbesturing tijdelijk te delegeren aan de AI-assistent terwijl de werkbalk open

is. Deze optie kan worden in- of uitgeschakeld via het Flight Assistant-paneel (zie

hieronder).

1. Flight Assistant-paneel (toegankelijk via de werkbalk)

Het Flight Assistant-paneel bevat de volgende functies:

Interessante plaatsen

Kies uit een cyclische lijst van interessante plaatsen in de buurt.

Dit kan worden gefilterd om nabijgelegen luchthavens, steden,

monumenten of fauna (dieren) weer te geven.

Eenmaal geselecteerd, kunnen gebruikers de knop "Instellen als

bestemming" selecteren om een   route te plannen naar het geselecteerde

interessante punt.

AI-hulp

Schakel snel tussen opties zoals het delegeren van vluchtbesturing of

radiocommunicatie aan de AI-assistent.

Merk op dat sommige van de opties in dit paneel ook beschikbaar zijn in

het menu Hulpopties van het Pauzemenu (zie sectie B-2 hierboven voor

gedetailleerde uitleg van elke functie)

In tegenstelling tot het menu Assistentie-opties zijn alle

instellingen die hier worden toegepast tijdelijk en blijven ze niet

behouden in toekomstige vluchten.

Referentiesnelheden

In de echte wereldluchtvaart wordt elk vliegtuig geleverd met een door

de fabrikant geleverd bedieningshandboek met nuttige informatie zoals

de verwachte snelheid voor het opstijgen, minimale overtreksnelheid,

enz.

Voor een snelle referentie worden deze snelheden allemaal vermeld op

het Flight Assistant-paneel.

2. Luchtverkeersleidingspaneel (toegankelijk via werkbalk)

Via het ATC-paneel kunnen gebruikers communiceren met de luchtverkeersleiding.

 Gebruikers die een authentieke ervaring willen nabootsen, kunnen de checklist als

leidraad gebruiken en elke stap zelf handmatig voltooien.

om op realistische wijze toestemming te verkrijgen om tijdens een vlucht op te

stijgen, te landen of door beperkt luchtruim te reizen.
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 Gebruikers die hulp willen, kunnen de AI-assistent alle communicatieverzoeken

laten afhandelen met behulp van de schakeloptie in het Flight Assistant-paneel.

Houd er rekening mee dat de AI-assistent zal proberen de juiste procedures te

volgen, maar soms niet het gewenste doel van de gebruiker kan voorspellen,

bijvoorbeeld als u een "Touch and Go" -manoeuvre wilt uitvoeren na het

opstijgen (teruglanden op hetzelfde vliegveld net van start is gegaan), moet u

deze optie handmatig aanvragen via het ATC-paneel in plaats van te

vertrouwen op de AI-assistent.

3. Camerapaneel (toegankelijk via werkbalk)

Met het camerapaneel kunnen gebruikers tijdens de vlucht snel de camera-

instellingen aanpassen.

Merk op dat sommige van de opties in dit paneel ook beschikbaar zijn in het

menu Camera-opties van het Pauzemenu (zie sectie B-1-b hierboven voor

gedetailleerde uitleg van elke functie)

In tegenstelling tot het menu Camera-opties zijn alle instellingen die hier

worden toegepast tijdelijk en blijven ze niet behouden in toekomstige

vluchten.

Het camerapaneel bevat ook de "Showcase" -camera, waarmee gebruikers de

camera van het vliegtuig kunnen loskoppelen en vrij rond kunnen kijken in de

omgeving (bijvoorbeeld om filmische opnamen te maken).

De Showcase-camera kun je het beste ervaren met een Xbox-controller.

4. Checklistpaneel (toegankelijk via de werkbalk)

 Het Checklist-paneel bevat stapsgewijze instructies voor het nauwkeurig besturen

van een vliegtuig in elke fase van een vlucht - inclusief het inschakelen van de motor

wanneer deze geparkeerd staat, het voorbereiden om te taxiën, opstijgen, landen en

het uitschakelen van de motor op het einde van de vlucht.

Gebruikers die een authentieke ervaring willen nabootsen, kunnen de checklist als

leidraad gebruiken en elke stap zelf handmatig voltooien.

Als alternatief kunnen gebruikers die hulp willen, ervoor kiezen om de AI-assistent

de checklist te laten invullen via de knop "Automatisch voltooien" op het scherm.

5. Doelenpaneel (toegankelijk via de werkbalk)

Het paneel Doelstellingen wordt tijdens vliegtraining gebruikt om de huidige taak

samen te vatten die door de instructeur wordt gegeven, evenals de input(s) die nodig

zijn om door te gaan naar de volgende stap.

Tijdens Free Flights wordt hetzelfde paneel gebruikt om advies te geven over

succesvol opstijgen en landen.

6. "Reis naar" paneel (toegankelijk via de werkbalk)
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 Het Travel-paneel stelt gebruikers die een vluchtplan hebben gemaakt in staat om

direct vooruit te springen naar toekomstige fasen in de vlucht (bijvoorbeeld direct

naar de Final Approach-fase springen als gebruikers landingen willen oefenen).

Merk op dat dit paneel alleen kan worden gebruikt als er een vliegplan is

gemaakt.

7. Weerpaneel (toegankelijk via werkbalk)

 Het weerpaneel zorgt voor onmiddellijke aanpassing van zowel het weer als de tijd

van de dag tijdens de vlucht.

 Sommige gebruikers vinden nachtvliegen misschien moeilijker en geven er de

voorkeur aan zich aan te passen aan de daguren om veilig op te stijgen of te landen.

 

 


