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Geef dit een cijfer

 

(Zet de vertaling aan —>eerst Afrikaans dan Nederlands)

 
Na de 4,34 Gb Standard Content Mandatory update .. (7 minutes) zijn er nog 39 updates

(7.10 GB) binnen te halen via de PROFILE-CONTENT MANAGER.

 

RELEASE OPMERKINGEN 1.23.12.0 

 
Als je op pc speelt, is het mogelijk dat sommige pakketten in je communitymap niet zijn

bijgewerkt en als gevolg daarvan een onverwachte impact kunnen hebben op de prestaties

en het gedrag van de titel. 

 
Verplaats uw communitypakket(ten) naar een andere map voordat u de titel opnieuw

start als u last heeft van stabiliteitsproblemen of lange laadtijden.

Nieuwe marktplaatsinterface, inclusief een kaart met beschikbare luchthavens met

verbeterde vindbaarheid en een betere navigatie-ervaring

Nieuwe Private Match-spelmodus voor Reno Air Races is beschikbaar via de

Content Manager en maakt aanpassing van vliegtuigprestaties, aantal ronden, in-

race assists en tijd van de dag mogelijk)

Nieuw optioneel propellersimulatiesysteem met honderden bewegende

oppervlakken die de propeller realistisch gesimuleerd bedekken, is

geïmplementeerd op 3 vlakken

Cessna 152, Cessna 208 B Grand Caravan EX en Beechcraft King Air 350i gebruiken

nu het nieuwe propellersimulatiesysteem. Dit verbetert propeller-effecten zoals p-

factor en bevedering, prop-weerstand, enz ...

Er is een nieuwe Spotlight Event-landingsuitdaging beschikbaar om te vliegen, met

de Cessna Citation CJ4-landing op de luchthaven Reno Stead

Algemene bugfix

Een crash op Xbox opgelost bij het aansluiten van een juk

Een crash verholpen bij het uitloggen van het Xbox live-account tijdens het laden

van een vlucht

Een crash op de wereldkaart verholpen

Een crash opgelost bij het gebruik van een filtercombinatie op de markt

Een zeldzame crash verholpen voor waypoints die niet konden worden gevonden

Een prestatieverlies verholpen toen het standaard audioapparaat werd gebruikt

Oplossing voor ontbrekende texturen voor de Boeing 787-10 Dreamliner en de

Cessna Citation Longitude alleen op Xbox

Vaste vliegtuigen met nieuw propsysteem die achteruit kruipen met remmen en vol

gas

Kleine bugfix en tekstupdates in Marketplace

https://flightsimeindhoven.com/2022/02/28/release-notes-1-23-12-0-sim-update-viii/
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De standaard binding voor roeren met VR-controllers is gewijzigd om

invoerstoringen met andere apparaten zoals HOTAS te voorkomen en om te

voorkomen dat de bediening bevriest bij zwevende cockpitpanelen, menu's en

glazen cockpits

Vaste positie/locatie van in-flight menu's reset zichzelf bij terugkeer naar Cockpit-

weergave vanuit Externe weergave in VR

Vaste animatie van Prop Beta op Prop met ID-waarde onder 1

Hogere stall-snelheid is aangepast voor de Pilatus PC6

Vaste cloudopslagbewerkingen voor FLT-bestanden

BEKEND PROBLEEM 

Als je een VR-headset gebruikt, zorg er dan voor dat de V-sync-optie niet lager is dan

60FPS om negatieve prestatie-effecten te voorkomen.

SDK/Dev-modus

Nutteloze consoleberichten verwijderd over bestanden die worden gewijzigd in de

map PackagesMetadata

Ctrl+klik gedraagt   zich nu zoals verwacht in de Scenery Editor

Pakketten zouden niet meer moeten falen om te bouwen als Marketplace-gegevens

niet zijn opgegeven

De camera wordt niet meer teruggezet naar de weergave van boven naar beneden bij

het toevoegen van nieuwe objecten in de Landschapseditor

Vaste "leftLighted" en "centerLighted" parsering voor taxipaden in de

landschapseditor

De preview van de maker gaat nu indien nodig één niveau terug wanneer het

DevMode-project verandert

RELEASE OPMERKINGEN 1.23.9.0

Stabiliteit

Verschillende crashes zijn verholpen in de titel

Doorlopend prestatie-optimalisatiewerk

Lager GPU-verbruik bij het installeren van pakketten terwijl de sim aan het

opstarten is

Lager GPU-verbruik wanneer het hoofdvenster is geminimaliseerd

Vaste framerate-drops op DirectX 11 wanneer de speler meerdere externe vensters

heeft

Navigatie

VOR-DME en DME worden nu onderscheiden op de wereldkaart

Tacan-kanalen worden nu weergegeven op de wereldkaart

Weer

Verbeterde inname van Multi-Metar zichtbaarheid
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Problemen oplossen waarbij het downloaden van Live Weather tot 5 minuten kan

duren

Een nieuw gemaakte voorinstelling op de wereldkaart wordt nu correct in de game

geladen wanneer op Ready To Fly wordt geklikt

Er is een probleem opgelost waarbij windstoten de windintensiteit daadwerkelijk

konden verminderen

Verbeterde dikte van wolken bij bewolkt weer

Vaste QNH-hoogtemeter bij live weer

Een probleem opgelost waardoor live weer niet beschikbaar was om 00h00 Zulu

VR

Verschillende bugfixes en verbeteringen in interacties in cockpit en panelen met VR-

controllers

Meerdere gashendels worden gelijktijdig bediend met VR-controllers

Het juk is niet meer bevroren wanneer een paneel zweeft

Invoer van andere randapparatuur wordt herkend terwijl een vluchtmenu is

geopend

De werkbalk is gemakkelijker te bereiken met VR-controllers

VR-controllers worden niet elke gamesessie als nieuw apparaat gedetecteerd

Standaard pilootcamerapositie bijgewerkt in verschillende vliegtuigen

Volumetrische lichteffecten zijn vast

HUD bevindt zich niet meer in het midden van het gezichtsveld in Reno-luchtraces

Verschillende fixes in de gameflow in Reno-luchtraces

AUDIO

Op de pc kunnen de uitvoer van het hoofdapparaat en de uitvoer van het

communicatieapparaat nu worden beheerd vanuit het optiemenu

Toegankelijkheid

Optie Converteren van stereo naar mono toegevoegd op Xbox

Activiteit

Enkele problemen opgelost met betrekking tot assistentie die het ontgrendelen van

sommige prestaties (inclusief Mijn manier) verhinderde

Opgeslagen weer- en vluchtplangegevens maken nu deel uit van de cloudopslag

Sla altijd gebruikersgegevens op bij het afsluiten van het spel op pc, inclusief het

sluiten van het venster of het gebruik van Alt+F4 (lokaal profiel, logboek en

datagebruik)

De onjuiste fout in de Takeoff-tutorial verholpen

De schok van het vliegtuig op de landingsbaan van de eerste solo-navigatie-tutorial

is verholpen

Planes
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ALGEMEEN

Vaste weerradar wordt niet bijgewerkt tijdens de vlucht

Betere formule voor gemalen ijs voor ijsplaten op water

Weergave van grondijs-foutopsporing toegevoegd in wielfoutopsporingsscherm

Baro Minimums zijn nu instelbaar via een KEY

Radiominima kunnen nu worden ingesteld via een KEY

Bij het selecteren van halve bankmodus op de stuurautomaat, geeft een groene boog

de maximale bank weer op de houdingsindicator

Een probleem opgelost waardoor de animatie van joysticks in standaardvlakken

werd voorkomen

Een probleem verholpen dat ertoe leidde dat opdrachten voor het

verhogen/verlagen van de referentiehoogte die door randapparatuur werden

verzonden, de vliegtuigspecifieke logica zouden omzeilen. Op de Airbus A320neo

betekent dit dat het vliegtuig niet meteen zal klimmen/dalen naar de nieuwe

referentiehoogte

Maakte de AAN- en UIT-toetsen van de Nav & Taxi-lichten oproepbaar vanuit

omgekeerde Poolse code

Corrigeer mismatch in scrollen tussen toonhoogte en horizon op alle PFD's van

Airliners

Repareer alle vliegtuigen Flight Path Vector-gedrag

Schermback-up op G1000 is nu functioneel

Fix "Niet zinken" auditieve waarschuwing op GPWS uitgeruste vliegtuigen

geactiveerd na een aanraking en gaan

Voeg een Reset Tag toe in de panel.xml parsing

Vaste G1000-naderingsselectielijst die niet werd geopend wanneer een van de

beschikbare naderingen geen baannummer in de naam heeft

Dubbele waypoints-lijst is nu gesorteerd op afstand op G3000

Fix G3X-procedures pop-up niet gesloten wanneer het vluchtplan-venster is

gesloten

Actieve pauze stopt nu effectief de koersindicator

Nieuwe FLT-parameters "tailwheel_lock" en "nosewheel_lock" implementatie

Hoofdvoorzichtigheid/waarschuwing wordt nu afgehandeld met Simvars en sleutels

en kan worden weergegeven in SimConnect

Afterburner FX werd niet weergegeven op multiplayer-vliegtuigen

Afterburner kan nu worden ingeschakeld bij gebruik van een randapparaat dat

incrementele toetsen verzendt, door die toets maximaal los te laten en vervolgens

opnieuw in te drukken

Probleem verholpen waardoor het Sonic Boom-geluid in ongewenste situaties werd

geactiveerd

Gedempte ai-vliegtuiggeluiden in cockpitweergave opgelost door legacy of

WaveData-pijplijn te gebruiken - Een probleem verholpen waardoor externe

camerahoeken ontbraken in het cameramenu

Probleem verholpen waardoor de cockpitcamera buiten het vliegtuig ging bij

gebruik van aangepaste camera's

Een animatieprobleem op de binnenste hoogteknop van de AS1000 . gecorrigeerd
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Cfg-parameters toevoegen zodat het vliegtuig de status van de autobrake bij

volledige stop kan resetten voor RTO- of Autobrakes-landing

AP-aankondiging repareren die niet wegging op G1000 PFD na handmatige

uitschakeling

Een probleem opgelost waardoor de vliegtuigen direct naar een nieuwe

geselecteerde hoogte overschakelden bij het gebruik van keybinds in plaats van

interactie met de knop

Verminder vertraging bij het invoegen van Waypoint in FlightPlan vanaf

instrumenten

Nieuwe FLT-sectie [Hydraulic Parameters.x.0] en parameter HydraulicPressure

(waarde in psf) toegevoegd

Transponder gedrag fix AS21 instrument

Animatie van omgekeerde stuwkracht opgelost voor alle getroffen vliegtuigen

Probleem verholpen waardoor de camera niet goed bewoog in de hangar

Vaste procedurepagina op G1000 & G3X waarmee geen interactie mogelijk was

wanneer een nadering was geselecteerd en schakelt automatisch over naar het

volgende item op de procedurepagina

HOLD HUD VIEW & TOGGLE HUD VIEW-snelkoppelingen toegevoegd aan de

bedieningslijst, waardoor u snel toegang hebt tot de speciale HUD-weergaven in

relevante vliegtuigen

Garmin GPS: voorkomen dat luchthavenpictogrammen flikkeren

Vaste payload-schuifregelaar kon de wijziging soms niet valideren

Vaste passagiersgeluiden die te horen waren in de cockpitweergave

Vaste AP-waarschuwingsgeluiden spelen in ongewenste situaties

Ontbrekende foley-geluiden in cockpitinteractie opgelost

AI-vliegtuigen met live verkeer zouden nu moeten opstijgen indien van toepassing

Nieuwe parameter "wing_engine_wash" maakt het mogelijk om het effect van

motorwas op vleugels te schalen

COM ACTIEVE FREQ NAAM en COM STANDBY FREQ NAAM toegevoegd

Boeing 747-8 Intercontinental / Boeing 787-10 Dreamliner

De gebruiker kan de Minimums (Baro of Radio) instellen en de audio-cue

"minimums" worden geactiveerd bij het bereiken van de corresponderende hoogte

Rijsnelheid wordt alleen weergegeven wanneer de snelheidsmodus wordt

overgeschakeld naar MACH

Gecorrigeerde Flaperon-dropping bij het opstijgen

Voerlijn op ND wordt nu in uitgevouwen weergave weergegeven

Speedbrake lever behaviour correction

Fix RNAV-benaderingen die niet worden weergegeven na een herstart van de vlucht

& fix autotune van ILS-nadering bij het selecteren van een luchthaven als aankomst

zonder een nadering te selecteren

BFMC NavRad kleine label fix

Waypoints kunnen worden ingevoegd in FlightPlan op de LEGS-pagina

Boeing 787-10 Dreamliner
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AT/DISC-knop kan nu worden gebruikt

Diverse problemen met kleurstellingen opgelost

Enkele gaten in kuip vast

Verbeterde wingflex op LOD5

Regeneffect en ijsvorming op cabineramen verbeterd

Diverse problemen met cockpit-emblemen/gaten/knopen opgelost

De waarschuwing "Luchtsnelheid laag" is nu oranje in plaats van rood

Een probleem verholpen waardoor de emissie van de hoofdknoppen voor

waarschuwingen werd gedetecteerd als waarschuwing en waarschuwingen als

waarschuwingen

Voeg de Flight Path Vector toe

Activeer de FPV-drukknop

Verticale snelheidsindicator toevoegen

Fix horizonlijn HUD zichtbaar te ver naar links/rechts en omhoog/omlaag

Horizonlijn op PFD overlapt niet langer met Altitude en Airspeed tapes

Gedragscorrectie van MFD L/R-knop

Een speciale HUD-weergave toegevoegd

Vaste HUD-layout buiten het scherm

Kleine typfout gerepareerd CDU-aankomstpagina

Kleine typfout opgelost Navigatiescherm -FMA zou de V/S-modus correct moeten

weergeven wanneer AP is uitgeschakeld

Autopilot gebruikt nu de huidige luchtsnelheid bij het overschakelen naar FL CH

Autopilot HDG HOLD gedraagt   zich niet langer als een schakelaar

SPD-modus kan nu worden geactiveerd terwijl AP is uitgeschakeld

Probleem verholpen waardoor de externe stroomschakelaar de verkeerde

emissiewaarden weergaf

PFD speedbug wordt niet langer gladgestreken

PFD-chronograaf kan nu worden gereset

Vaste weergave van V1, V2 en VR bij spawnen in de lucht

Vaste automatische piloot die de snelheidsmodus activeert bij het inschakelen van

de verticale snelheidsmodus

Boeing 747-8 Intercontinentaal

Ijsvorming in de cabineruiten verbeterd

Sommige problemen met animaties met knoppen opgelost

Spoilers-animaties opgelost

Enkele problemen met texturen/emblemen opgelost

Airframe LOD's 2 en 3 verbeterd

Buitenverlichting op LOD5 toegevoegd

SYS FAULT blijft verlicht, zelfs als de bovenverlichting is uitgeschakeld

Verschillende lampjes gedrag opgelost

ILS-indicatoren op PFD repareren om overeen te komen met de weergave van de

Boeing 787-10

Probleem verholpen waardoor sommige lichten aan de bovenkant van het vliegtuig

gingen branden wanneer het landingsgestel werd ingetrokken
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Airbus A320neo

Cockpit Camera-botsingen opgelost

Diverse problemen met kleurstellingen opgelost

Diverse kleine kunstproblemen op het casco en de cockpit

Opgelost Art-probleem op het laterale Captain-paneel

Verdwijnend landingslicht op afstand vast

Splits de flaps-inhibit cfg-parameters in een AND- en een OR-versie, en stel het

vliegtuig in om de AND-versie te gebruiken zoals het hoort in plaats van de OR die

het momenteel gebruikt

Kopdoelfout toevoegen aan PFD

Vaste MCDU F-PLN-pagina die de aankomstprocedure niet kon selecteren wanneer

vertrek- en aankomstluchthavens hetzelfde zijn

FMA keert terug naar oorspronkelijke status na afgebroken TakeOff

Actief waypoint moet in het wit worden weergegeven op ND en MCU

Vast verbrandingsgeluidsniveau in rust

Vaste landingslichten intrekken

ND Instelknop voor weershelderheid toegevoegd

Werk de aankondigingen voor laag brandstofverbruik bij om realistische waarden te

hebben

Koers/Track-knop de-synchroniseert niet meer bij snel draaien

Vaste achtergrondverlichting van het paneel te fel

F/A-18E/F Super Hornet

Glazen HUD-tekenvolgorde en kleurupdate

Enkele gaten in kuip vast

Cockpitschaduwen verbeterd

EWR-instrumentaliasing met vaste afstand

Landingslichten niet helder genoeg vast

Suikerglazuur toegevoegd

HUD geeft nu autothrottle-status weer

Koers geselecteerd in HSEL-modus van stuurautomaat wordt nu bijgewerkt bij het

verplaatsen van de schakelaar

Trim reset gedrag gecorrigeerd

Brandstofsysteem herwerkt om alle tanks te gebruiken

Meerdere oplossingen: gedrag ATC-naderingsmodus, rolroertrimknop, automatisch

uitschakelen, buitenverlichting en AP-ontkoppeling

Pilatus PC6

Vast G950-kompas

Vaste bedekte schakelaars die niet bewegen wanneer de kap gesloten is

Brandstofsysteemklep vast

Skihendel is niet meer omgekeerd

Houdingsindicatorbalken gescheiden

INOP-markeringen aan G950 autotrim en yawtrim toegevoegd
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Indicator brandstofhoeveelheid G950 vast

Stationaire bedieningshendel ingesteld op Hoog wanneer de vlucht begint op de

baan of in de lucht

Voorruitverwarming toegevoegd aan ontdooiknop

Onzichtbare windvlaagvergrendeling verwijderd uit klassieke versies

Prop contactpunt toegevoegd

Andere wijzigingen in flight_model en kleine bugfixes

Poging om de batterij, generator en avionica aan te zetten bij koud en donker laden

Klassiek: Vaste Avionics-schakelaar die de hele tijd teruggaat naar AAN. Vaste

contactschakelaar aan bij koud en donker laden

Vaste voorwielen die vastklikken in de grond bij versie met drijfvermogen

Verbeterd triminstrument met 3 meters in plaats van een eenvoudige versie

Vaste thermometer op de schuifregelaar van de copiloot

Vaste omgevingsoccluder op de 950

Vaste schaduwpropeller - Vaste camera-botsing

Aanvullende kleine kunst- en textuurcorrecties

Cessna 172 Skyhawk

Oplossingen voor botsingen met cockpitcamera's

Icing windows overgang met afstand verbeterd

Overgang tussen LOD 04 en 06 verbeterd

Probleem verholpen waardoor de Vor2-naald niet goed animeerde

Pitts S1S

Verschillende problemen met meters opgelost

Cessna 208 B Grand Caravan EX

Verschillende kleurstellingen opgelost

LOD-overgang in de cockpit verbeterd

Airspeed Indicator-oplossingen

Het gedrag van de Deice-schakelaars gecorrigeerd

Yaw demper gedrag toegevoegd

Beechcraft King Air 350i

Cabineverlichting toegevoegd

Geoptimaliseerde LOD's

Probleem opgelost met de animatie van de lifttrim

Correcte richting van het trimlipje van de lift

Cessna 152

Vaste instelling interieurverlichting

Aliasing-probleem in de cockpit opgelost
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Cessna 152 Aerobat

NAV 2 losgekoppeld (INOP)

Omtrek op cockpitstickers vast

Decals die bewegen met de rolroeren vast

Icing windows overgang met afstand verbeterd

Licht verdwijnt met vaste afstand

Correctieglazuur voor het rechterraam

Icoon A5

Aanplakbiljetten en reparatie van cascomodellen

Livery-problemen opgelost

Oplossingen voor botsingen met cockpitcamera's

Watereffect toegevoegd

Cessna Citation CJ4

Reparatie van cascotextuur

Geoptimaliseerde LOD's

Vast gedrag van pulslampjes

Vandaar TBM 930

Cockpit-camerabotsingen verbeterd

Problemen met registratienummers op sommige kleurstellingen opgelost

Probleem opgelost dat de bruikbaarheid van de kleppenhendel in VR . beïnvloedde

CubCrafters XCub

Oplossingen voor botsingen met cockpitcamera's

Fix baro-knop op attitude-back-updisplay

Diamant DA62

LOD-overgang van achterbank verbeterd

Gravity Gear Extension-handvat toegevoegd

Alternatieve luchthendel toegevoegd

Continu witte navigatieverlichting toegevoegd

Navigatieverlichting en bijgewerkte stroboscooplampen toegevoegd

Vaste avionica-schakelaar die schermen niet uitschakelt

Beechcraft Bonanza G36

Landingslicht verdwijnt in de vaste afstand

Registratienummer ontbreekt gerepareerd

Wereld

Vaste windmolens rode lichten intensiteit
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Vast zonlicht dat om middernacht boven de horizon gloeit

Vaste hangar die bij sommige gelegenheden flikkert

Vaste bomen wind animatie

UI

Diverse kleine UI-fixes

Betere afhandeling van niet-unicode gamertag in Reno en vrije vlucht. Voorheen

werd de gamertag meestal leeg gelaten in multiplayer

randapparatuur

Er is een nieuw Tobii-instellingenmenu toegevoegd

Oplossing voor het niet opslaan van aangepaste gevoeligheidsinstellingen voor assen

van Thrustmaster HOTAS One op Xbox

Vaste tweede hatswtich-naam voor de Velocity one yokes

De Quickview-toewijzingen voor het standaardprofiel Honeycomb Alpha-yoke

opgelost

SDK

Devmode 

De berekening van de grootte op het scherm voor LOD-selectie is nauwkeuriger gemaakt

voor close-upmodellen. In de praktijk betekent dit dat LOD's met een hogere resolutie

eerder worden overgeschakeld naar LOD0 en dat LOD0 altijd wordt weergegeven

wanneer de camera zich binnen de begrenzende bol van het model bevindt

Gebruik voor het opzoeken van glTF-modeltextuur alleen het bestandsnaamgedeelte

van de afbeeldings-URI in plaats van het volledige relatieve pad. Dit zorgt ervoor dat

exporteurs kunnen voldoen aan de glTF-specificatie zonder textuurzoekopdrachten

te verbreken en vice versa

Nieuwe kolom ""Totaal aantal hoekpunten"" toegevoegd, die de som van het aantal

statische hoekpunten en het aantal gevilde hoekpunten in de Stat-profiler weergeeft.

De kolom Vertex/Max Vertex-verhouding gebruikt nu dit totale hoekpunt om de

verhouding te berekenen

Een nieuwe optie voor verbergen toegevoegd in het menu Verbergen om objecten te

verbergen die niet actief zijn in Stat-profiler

Crash opgelost bij het openen van een project dat niet-gebouwde pakketten bevat

terwijl hun geïnstalleerde tegenhanger momenteel in het spel wordt gebruikt

Xbox LOD-selectiemodus verwijderd omdat deze zich momenteel identiek aan de

pc-versie gedraagt

Visuele effecten-editor

De actie Naam wijzigen toegevoegd aan het menu Bestand

Automatisch nieuwe knooppunten selecteren na het dupliceren of kopiëren en

plakken van knooppunten in de grafiek

BETA-modus verwijderd voor de Visual Effects Editor!
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Het klonen van een effect vervangt niet langer niet-standaard materiële GUID's in

uitvoerblokken

Crashes opgelost bij het activeren van een FX via de Spawner terwijl het vliegtuig

van de gebruiker nog wordt geladen

De crash verholpen bij het verwijderen van een van de verschillende Emitter-

blokken die zijn verbonden met een VisualEffect-blok wanneer het effect wordt

voortgebracht

De problemen met VFX opgelost die konden optreden nadat een blok was

ontkoppeld en vervolgens opnieuw is gekoppeld

De weergave van de grote en wazige FX-naam in het Spawn-tabblad van het venster

Template Instances/Debugger verholpen

Achterliggende streepjes in de lijst voor het maken van knooppunten/blokken

verwijderd

Feedback op selectiemarkering komt niet langer overeen met de knooppuntselectie

na bepaalde manipulaties

SimObjects die worden vermeld op het tabblad Spawn van het venster Template

Instances/Debugger tonen nu een naam in plaats van een nummer

Het vervolgkeuzemenu voor eenheden in het SimVar-knooppunt vermeldt nu alle

eenheden en hun verschillende namen

Opgelost: verwijdering van knooppunten verwijdert niet langer links buiten de

selectie

Node GetGroundAttribute heeft geen onderliggende eigenschappen Positie meer

Landschapseditor

Een manier toegevoegd om geprojecteerde mesh toe te voegen zonder luchthaven

Ontbrekende waarschuwing toegevoegd "Geprojecteerde mesh geëxporteerd met

schalen", hetzelfde als vertaling en rotatie

Ondersteuning toegevoegd aan Com-frequentie

Verbeterde jetway-weergave

Schort: UV-manipulatie met gizmo

Controletorens behouden nu het juiste hiërarchieniveau en de juiste naam bij het

opslaan en laden van een Scenery-bestand

Een crash verholpen bij het verwijderen van meerdere taxipunten

Vastgelopen bij het selecteren van de lijst met simobjecten

Vaste kleurartefacten op de grond voor groenachtig grijs (comprimeer met meer

precisie in grijs)

Vaste lichte koers in lichte rijen. Verschillende oplossingen voor voorinstellingen

voor licht

Vaste lichtrijen werken niet op luchthavens zonder start- en landingsbanen

Vaste op polygoon gebaseerde objecten (geschilderde lijnen/gebied, schorten,

lichtrij) met een onjuiste hoogte bij het laden van een landschapsbestand

Vaste rechthoekige schort niet goed bijgewerkt na het draaien en ongedaan maken

Vaste sneeuw- en slagschaduwvlag niet toegepast wanneer lods worden gestreamd

Vaste ongedaan maken/opnieuw uitvoeren in de kleurextractor

Vast gebruik van controlepunt bij gebruik van Bezier-curven in de Landschapseditor



12/13

Vaste gebruikersverlichting display

Verbeterde Vasi-editie

Vergrendeld kind van verkeerstoren voor meer consistentie en samenhang

Een nieuw terraforming-systeem beschikbaar gemaakt in het DevMode-menu

Maakte rotatie van vierkant schort cumulatief met rotatie van de textuur om

vreemde rotatiesprongen te voorkomen bij het veranderen van zowel rotatie van het

schort als rotatie van de textuur

Nauwkeurigere rotaties voor start- en landingsbanen

Polygonen: toegevoegd exclusief feature points. Vaste landuses lichten niet

uitgesloten

Snellere editie voor taxibanen

De pop-up met de rechtermuisknop wordt niet meer geopend als u geen object hebt

geselecteerd, om conflicten met de muisbesturing van de camera te voorkomen

Verouderde opties (HOLD_SHORT_XXX, XXX_ORTHO, etc) verwijderd uit de

eigenschap Painted Hatched Area 'Type'

Vliegtuigredacteur

Oneindige lading opgelost bij gebruik van Opslaan en opnieuw synchroniseren in de

vliegtuigeditor

Vaste transparantie van foutopsporingsvenster van vliegtuigeditor

"Slepen" en "Grondeffect"-items toegevoegd in het Debug-menu die toegang geven

tot de overeenkomstige debug-vensters

3DS max-exporteur

Babylon-eigenschapsvensters hersteld in 3dsmax-plug-in

Eigenschap toegevoegd aan het Asobo_material_UV_options-schema

Verbeterde prestaties bij het openen van MultiExporter, vaste gebruikersinterface

die voor het scherm blijft

Mogelijkheid toegevoegd om bewegingsonscherpte op een specifiek object uit te

schakelen in de sectie 3dsmax renderparam-materiaal

ASOBO_material_disable_motion_blur toegevoegd aan de gltf-schema's

Vaste verstrooiing/MipFog niet toegepast op glasmateriaal

Updated gizmocollision GLTF schema

Materiaalbewerker

Vaste paarse texturen bij het laden van een MaterialLib-activagroep in de DevMode

Verschillende verbeteringen van de Material Editor UX

Projecteditor

Vaste crash luchthavenwizard. Vaste luchthaven gemaakt met nulhoogte

Hoofd- en secundaire miniatuur in Marketplace zijn nu facultatief

Naamkenmerk verwijderd uit AssetPackage-tags in pakketdefinitie-XML's

geschreven door de projecteditor



13/13

Simconnect 

[olist]Nieuwe SIMCONNECT_WAYPOINT_FLAGS toegevoegd ALERON 

en ELEVATOR-gebeurtenis via simconnect 

[/list]

Simvar-watcher 

Werk de simvar-watcher bij om de volgende functies toe te voegen:

Voeg een zoekbalk toe voor Simvar-namen

Selecteer standaardeenheid wanneer een simvar is geselecteerd

Verzoek om tekenreekswaarde:

Alleen compatibele eenheden weergeven

Topmenu toevoegen

Voeg een kopie toe Waarde / Naam / Eenheid wanneer u met de rechtermuisknop

op een simvar-verzoek klikt

Pictogram toevoegen

Toevoegen Verwijder alle optie in contextmenu

Reno Air-races

De benen van de pilootavatar zijn buiten het vliegtuig te zien

Vaste menigte klinkt niet in sommige situaties

Vaste ontbrekende bemanningsleider gelokaliseerde VO

Verschillende kunstreparaties op de vliegtuigmodellen

U kunt hier feedback over verschillende onderwerpen achterlaten – 

https://forums.flightsimulator.com

 

 

https://steamcommunity.com/linkfilter/?url=https://forums.flightsimulator.com

