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Live Dev Q&A - 23 maart 2022
forums.flightsimulator.com/t/live-dev-q-a-march-23rd-2022/507344

Ontwikkelaar Q&A Twitch-serie: 23 maart 2022

Xbox Cloud Gaming - Tijdstempel

Jorg - Ik weet niet of je het geprobeerd hebt. Persoonlijk vind ik het knap

verbazingwekkend hoe goed het werkt. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was, we moeten

iets vieren: we breken weer records. We zien het hoogste aantal gebruikers in elke maand

die een flight sim ooit spelen. En het goede nieuws is dat 80% van de mensen die het via

Xbox Cloud Gaming proberen, helemaal nieuw zijn in de hobby. Nieuwe mensen kijken

voor het eerst naar flight simming. Cloudstreaming is fascinerend. Het zal gewoon blijven

groeien in verschillende landen, verschillende apparaten, er zullen verschillende

controllers zijn. Het is echt geweldig. Ik moedig je aan om het te proberen als je dat nog

niet hebt gedaan. Het beste nieuws is dat er nieuwe mensen komen. Het is goed voor ons

allemaal.

https://forums.flightsimulator.com/t/live-dev-q-a-march-23rd-2022/507344
https://forums.flightsimulator.com/u/N316TS
https://www.youtube.com/watch?v=UYpZkEGW5Ak
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=109
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Jayne - Herinneringen: We gaan nieuwe mensen in de gemeenschap krijgen. Wees

aardig. Wees behulpzaam voor elkaar. Daar hebben we echt zin in!

Vervolgvragen van de laatste Q&A - Tijdstempel

Vegetatieschuifregelaar - Tijdstempel

Seb - De vorige keer zei ik dat er al een schuifregelaar was voor de vegetatie-afstand, wat

het geval is. Mensen verwijzen al naar de LOD-afstand van het terrein [niveau van detail],

wat in feite een schuifregelaar is die het systeem vertelt hoe ver de streaminggegevens

moeten worden geladen. Er zijn bomen (laag, medium, hoog, ultra). Dat is specifiek de

boomtrekafstand. De afstand bepaalt ook de dichtheid. Als je ze naar buiten duwt, zie je ze

verder. Ze worden ook dichter bij de camera.

Het is een soort hybride kwaliteit en afstandsoptie. Maar omdat het moeilijk te zien is wat

er in Sim Update 9 komt, is er een nieuw venster dat beschikbaar zal zijn in de dev-

modus. Hiermee kun je bomen in rood veranderen, zodat het super gemakkelijk is om

bomen te zien. Het geeft alle informatie weer over hoe het systeem werkt, wat het doet en

welke boomafstand je krijgt.

In dit kleine foutopsporingsvenster kun je deze matrix van alle afstanden van bomen zien,

afhankelijk van welk terreindetail je hebt, van 25 tot 400, en welke optie voor

boomafstand je hebt gekozen. Laag is altijd 4,1 km, maar ultra varieert afhankelijk van

hoe ver je de gegevens haalt.

Dus als mensen bijvoorbeeld alleen bomen op ultra willen hebben, moeten ze de

terreinafstand op 400 zetten om de gegevens te krijgen, de bomen op ultra zetten en al het

andere laag maken. Dan komen alleen de bomen op de hoogste afstand. Maar als je alleen

op ultra speelt, als je de grafische instelling op ultra zet, zetten we de bomen op ultra. De

bomen weerspiegelen de grafische setting. Dus als je al op ultra zit, kun je het niet naar

boven verplaatsen. Maar als je een lagere optie hebt dan ultra, kun je de bomen altijd

alleen verplaatsen naar maximaal ultra.

Dit kleine venster is erg leuk omdat mensen met vragen, problemen, feedback over bomen

hier naar kunnen kijken. We hebben de manier waarop de afstandsoptie werkt niet

veranderd. We hebben informatie over afstand toegevoegd, we hebben deze toegevoegd in

het foutopsporingsvenster. En als mensen nog vragen of feedback hebben, kunnen ze die

tool gebruiken om ons informatie te sturen. En ze zullen waarschijnlijk zien hoe de

afstand werkt, omdat deze afhankelijk is van de breedtegraad. Het hangt af van het

vegetatietype. Het hangt af van de gegevens die we hebben. Het hangt van allerlei dingen

af   en het is veel duidelijker met die tool.

Martial - Seb, misschien kun je een vraag beantwoorden omdat mensen zeggen dat ze

verder verwijderde bomen willen zonder de LOD te vergroten. Maar we hebben enkele

beperkingen met betrekking tot bomen op LOD.

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=165
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=173
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Seb-Het kleine foutopsporingsvenster laat zien dat de lage boominstelling 4,1 km is. De

ultratree-instelling, de grootste afstand, gaat zo ver als we gegevens hebben. Dus als je

terrein LOD op 25 hebt, gaat het naar 6 km. Terrein-LOD betekent dus hoe ver ik

gegevens download. Om bomen ergens neer te zetten, hebben we de gegevens nodig om

de bomen te plaatsen. En de andere opties zijn hoe ver we zijn met het weergeven van

gebouwen, gras, struiken, texturen, wat dan ook. Maar de terrein-LOD is hoe ver we

gegevens neerzetten. Dus met de schuifregelaar voor de boomafstand kun je tussen 4 km

gaan en zo ver als we gegevens hebben. Het hoogste wat we hebben is momenteel 21,8

km. Als je bomen verder wilt hebben, moeten we meer gegevens binnenhalen. Om een   

boom te planten, hebben we de luchtkleur van de satellietfoto nodig om te weten welke

kleur de boom zou moeten hebben. We hebben de hoogte nodig om het op de juiste

hoogte te brengen. We moeten weten of er een bos is voor een bosmasker. We moeten

weten of er een weg of gebouw is om de boom weg te halen. We hebben bijna alle

gegevens nodig om alleen maar ergens een boom te kunnen zetten.

Mysterie-update - Tijdstempel

Jorg - Eigenlijk hebben we een update gemaakt om een   paar dingen op te lossen aan de

kant van de rechten, die in principe onzichtbaar is voor de meeste mensen. Het mocht

helemaal niet erg zijn. Op de een of andere manier werd het 8 GB of zo. En de reden

daarvoor was niet omdat we een enorme hoeveelheid gegevens hadden: het is omdat we

van build-machine zijn veranderd en de build-machine een andere tijdstempel heeft, en

door de tijdstempel krijg je een groter formaat. Maar uiteindelijk is er hier geen mysterie.

Uiteindelijk kreeg ik dat luid en duidelijk van Jayne en van Shaun van de

gemeenschapskant: we zullen uitgebreider zijn. Zelfs als we een kleine aanpassing doen,

zullen we je vertellen wat het is, zodat er geen mysterie is.

Muisbugs - Tijdstempel

Jayne - In de laatste Q&A hebben we het gehad over een paar problemen met muisbugs.

Martial, we wilden de status ervan controleren. De eerste was dat er een probleem was

waarbij de muiscursor in Freelook kon verdwijnen wanneer u zich verplaatst.

Martial - Dit is opgelost en wordt gepubliceerd met de volgende sim-update, Sim

Update 9 in april.

Jayne - Het tweede probleem met de muis waar we naar keken, is de invoer van het

tweede randapparaat dat niet wordt herkend wanneer de virtuele cursor actief is.

Martial - We hebben een probleem wanneer u cockpitweergaven of een soort invoer

selecteert, we een bepaalde context afleiden en daar is een botsing. Dus we denken dat we

dat voor de volgende sim-update eind juli voor Sim Update 10 zullen brengen.

Wegenkaart - Tijdstempel

Jorg - De vorige keer hadden we het over cloudstreaming. Dat was eigenlijk de eerste

verrassing. Toen hadden we aangekondigd dat Iberia eraan kwam. Het stond gepland

voor gisteren, maar eerlijk gezegd zagen we dat het vliegtuig neerstortte in China. Ik weet

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=509
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=561
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=638
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niet hoe je de interactie tussen simulatie en luchtvaart ziet: we denken dat er een verband

is, dus we vonden het niet juist om de release van Flight Sim te vieren een dag nadat meer

dan 100 mensen omkwamen in een vliegtuig. Dus we hebben het verplaatst naar morgen,

dus onze excuses daarvoor. Vandaag laten we je in ieder geval een plaag zien:

Ontwikkelaar Q&A Twitch-serie: 23 maart 2022

Jayne - Morgen volledige versie. Link naar volledige trailer 1

Jorg - Ik vind het een hele leuke update. We zagen dat Gaya geweldig werk heeft geleverd

met 99 nieuwe POI's [points of interest]. Er zijn vier op maat gemaakte luchthavens. Orbx

werkte aan 100 generieke luchthavenfixes: 100 luchthavens werden in principe verbeterd.

En we hebben zes nieuwe fotogrammetriesteden, nieuwe DEM [digitale hoogtemodel],

nieuwe antennes, missies, bushtrips, landingsuitdagingen en ontdekkingsvluchten. Echt

een leuke viering van Iberia. En ik ben blij dat iemand [in de chat] zei: "Ga naar Andorra!"

Dus morgen komen.

Wereldupdate IX: Italië & Malta (medio mei 2022) - Tijdstempel

Jorg - Zoals het traditie is, zeggen we elke keer dat we een wereldupdate lanceren, wat de

volgende is. De volgende is Italië en Malta. Dit wordt onze grootste wereldupdate tot nu

toe. Er zullen 18 AOI's [gebieden van belang] zijn, die in wezen fotogrammetriegebieden

https://www.youtube.com/watch?v=UYpZkEGW5Ak
https://youtu.be/gM8lYEygGAI
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=809
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zijn. Zie het als 12 steden en 6 voorsteden. Het wordt 8000 km² fotogrammetrie. (De

grootste tot nu toe was Australië, met 6800 km², dus we blijven dit opschroeven.) Het

Bing-team heeft geweldig werk geleverd. Gaya maakt de POI's. Als je in Italië bent

geweest, is het een prachtig land. Ik denk dat het gewoon geweldig gaat worden. We

hebben gloednieuwe 2021-luchtgegevens van Bing, wat geweldig is. We hebben met bijna

alle Italiaanse staten gewerkt, dus we hebben voor alles nieuwe DEM-gegevens. Ik heb er

super veel zin in, en hij komt half mei naar je toe.

Vraag en antwoord Sessie 1 - Tijdstempel

Forum Community Vraag - Hoe werken interne tests bij Asobo? Heeft Asobo

toegewijd fulltime Q&A-personeel? Wat zijn de vereisten voor een build om

te slagen voor tests? - Tijdstempel

Martial - We hebben testen. Als ik het testproces zou moeten beschrijven, zou het zijn

als een raket met meerdere trappen. De eerste is bij Asobo: we zijn hier om de build te

maken en te testen. Vervolgens kunnen Microsoft-testteams het in handen krijgen. Dan is

de laatste fase van de raket de certificeringsfase aan het einde van het proces om ervoor te

zorgen dat de builds voldoen aan de vereisten voor bijvoorbeeld Xbox.

Martial - Dus wat we doen bij Asobo: Het team is opgesplitst in verschillende delen. Ik

zal beginnen met het eerste deel, dat is het build- en releasemanagementteam. Ze maken

pakketten, ze maken het uitvoerbare bestand en zorgen ervoor dat het werkt op elk

platform: Windows Store, Steam en Xbox. Dit is dus een team van vijf.

Martial - Daarna hebben we een team van 15 mensen om de inhoud te testen. Dus de

allereerste inhoud is de stroom zelf, om de functies te testen: alles inclusief UI/UX

[gebruikersinterface/gebruikerservaring], verkoop, [menu]selecties, alles zoals dat.

Martial - We hebben een team van vijf vliegtuigspecialisten, en drie van hen zijn echte

piloten. Meestal proberen we piloten te krijgen die zich tussen situaties bevinden, zoals

Airbus-piloten die bijvoorbeeld op hun missie wachten. We hebben een team commerciële

piloten toegevoegd. Het is niet meer het geval. Maar het zou iets moeten zijn dat zeer

binnenkort zal gebeuren. Dus we hebben vijf mensen in het vliegtuigteam.

Martial - We hebben ook drie mensen in het wereldtestteam, met één coördinator. Deze

jongens nemen alle middelen die je hebt gezien, gepresenteerd door Jorg en testen de

implementatie in de sim om te zien of het goed past bij het landschap en of alles werkt, of

streaming werkt.

Martial - Daarna hebben we een klein team dat de luchthavens test. Dus hetzelfde hier:

alles wat door partners is gemaakt om ervoor te zorgen dat ze in de sim worden

opgenomen. Om er zeker van te zijn dat we over de juiste navigatiegegevens beschikken.

Daarna kan ik praten over de input en VR [virtual reality]: het is vrij moeilijk om ervoor te

zorgen dat we voldoen aan alle inputs en outputs die we op de markt kunnen vinden. We

hebben verschillende headsets, verschillende HOTAS [hands-on gas en stick] en jukken.

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=890
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=904
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Deze worden uitgedeeld aan het hele team. We hebben een aantal coördinatoren die

ervoor zorgen dat alles is getest. We kunnen niet garanderen dat dit voor alle assets het

geval is, omdat er zoveel hardware op de markt is.

Martial - Ik zal eindigen met te praten over de mensen die de grote gemeenschap lezen,

die alle feedback verzamelen. We zitten hier in een super belangrijk deel, omdat het bijna

onmogelijk is om alle activa te testen. Om elke keer de hele wereld te testen. Om alle

hardware te testen die op de markt verkrijgbaar is. Daarom hebben we de gemeenschap

nodig om ons te helpen. Daarom hebben we de vliegsessies geïntroduceerd.

Martial - Twee testers die de gemeenschapsactiviteit in de gaten houden om ervoor te

zorgen dat alles goed gaat. En ik zou het ook graag willen hebben over drie andere mensen

die feedback verzamelen in de tools die we gebruiken, namelijk Zendesk. Als je rekent,

zijn het meer dan 20 mensen die met kwaliteitszorg bezig zijn. (Ik hoop dat ik niet iemand

vergeet!)

Jorg -Aan de kant van Microsoft zijn er 50 mensen die op verschillende manieren testen

of met bugs omgaan. Het fascinerende aan het product is dat we over het algemeen 10

mensen hebben, soms meer, toegewijd aan de Marktplaats om ervoor te zorgen dat alles

werkt binnen de Marktplaats. We testen de vliegtuigen waarmee ze daadwerkelijk vliegen.

De derde partijen zijn zo indrukwekkend creatief geweest en hun output is zo enorm dat

het begint te - ik zou niet zeggen "maak me zorgen" - maar gewoon: erken dat er al 1000

add-ons zijn. Erken dat er elke week ongeveer 100 dingen uitkomen. Ons team groeit. Het

ontwikkelteam wordt groter en groter zoals je waarschijnlijk weet. We zijn met 250 of zo.

Daarmee is er steeds meer oppervlakte. In mijn gedachten hebben we je hulp nodig. Het

is onmogelijk dat we alles over alles kunnen leren. Elk vliegtuig in de wereld, elke

luchthaven. We zullen dus echt meer gestructureerd gaan werken aan het krijgen van

feedback op specifieke gebieden. Mijn droom zou zijn dat sommigen van jullie helpen met

specifieke vliegtuigen voordat ze uitkomen. Sommigen van jullie helpen met luchthavens

of zo. En dat zou een mooie samenwerking zijn. Zoals je weet, komen er wat tools aan. Er

is de tool voor luchthavenomgevingen, zodat je je eigen bug kunt oplossen. Als je iets

vindt waarvan we niets weten, ga het dan repareren en stuur het naar ons op. Het

oppervlak van de flight sim is dus gewoon enorm. En ik denk dat we zullen blijven groeien

en meer mensen zullen toevoegen als dat nodig is, maar het zou geweldig zijn als je ons

ook helpt. Sommigen van jullie helpen met luchthavens of zo. En dat zou een mooie

samenwerking zijn. Er komen wat tools aan, zoals je weet. Er is de tool voor

luchthavenomgevingen, zodat je je eigen bug kunt oplossen. Als je iets vindt waarvan we

niets weten, ga het dan repareren en stuur het naar ons op. Het oppervlak van de flight

sim is dus gewoon enorm. En ik denk dat we zullen blijven groeien en meer mensen zullen

toevoegen als dat nodig is, maar het zou geweldig zijn als je ons ook helpt. Sommigen van

jullie helpen met luchthavens of zo. En dat zou een mooie samenwerking zijn. Er komen

wat tools aan, zoals je weet. Er is de tool voor luchthavenomgevingen, zodat je je eigen

bug kunt oplossen. Als je iets vindt waarvan we niets weten, ga het dan repareren en stuur

het naar ons op. Het oppervlak van de flight sim is dus gewoon enorm. En ik denk dat we

zullen blijven groeien en meer mensen zullen toevoegen als dat nodig is, maar het zou

geweldig zijn als je ons ook helpt.
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Martial - Ik ben twee leden van het team vergeten die toegewijd zijn aan de dev-modus

en de SDK.

Chatvraag - We hebben het zojuist gehad over Xbox Cloud Gaming. Heeft de

toekomst ondersteuning voor HOTAS, muis en toetsenbord? - Tijdstempel 1

Jorg -Ik stopte onlangs mijn voet in mijn mond omdat ik zei dat muis en toetsenbord

eraan komen. Het is niet officieel vastgelegd. Er is een deel van mij dat ervan overtuigd is

dat cloudgaming de toekomst is omdat je naar alles kunt streamen. U kunt streamen naar

uw pc. Je kunt streamen naar je Xbox. Welk apparaat je ook hebt, en het is echt een goede

ervaring. Ik weet dat het team verheugd is over hoe goed de ontvangst op Flight Sim is

geweest. En dat helpt ons als we misschien specifieke verzoeken hebben. Dingen die we

kunnen controleren zijn Touch en Gyro. Dat is meer aan onze kant. Muis en toetsenbord

zijn een platformding. Alles daarbuiten (HOTAS en elk afzonderlijk apparaat) is een

platform-side ding. Maar we zijn succesvol: Flight Sim is een groot probleem. We hebben

zeer goede kaarten die in de loop van de tijd zullen blijven groeien. Het is wat ik eerder

probeerde te zeggen: Xbox Streaming Service zal blijven groeien. Meer landen, meer

apparaten die worden ondersteund, meer invoerapparaten. Ik heb geen bijzonderheden.

Ik kan altijd enthousiast zijn over wat de toekomst hiervoor in petto heeft. Ik weet dat dat

team me erg steunt. Een beetje vaag, maar ik denk dat we in goede handen zijn.

Forumvraag - Zal Sim Update 9 gericht zijn op bugfixes of nieuwe functies? -

Tijdstempel

Martial - Het heeft geen thema. Deze keer hebben we meer dan 800 bugfixes. Dus soms

hele kleine bugfixes, soms belangrijkere bugfixes. En de build notes, we hebben al 154

inzendingen. Het is dus niet aan één ding gewijd. Ook al gaan we een aantal mooie

verbeteringen doorvoeren. De eerste is de Cessna 172. De CFD [computational fluid

dynamics] die we de vorige keer lieten zien, wordt geïntroduceerd met de Cessna en de

Cessna zal ook profiteren van het propellersysteem en de verbeterde instellingen. We

brengen ook een groot aantal verbeteringen aan de F/A-18. Dat zal super gaaf zijn om nu

te gebruiken. We hebben een heleboel verbeteringen.

Jorg - Seb heeft wat video's gemaakt!

Chatvraag - Komt er een oplossing voor de recent opgedoken

straalmotorgeluiden in de cockpit? - Tijdstempel

Martial - Ja, in de volgende sim-update [Sim Update 9].

Sim Update IX - Tijdstempel

Seb-Ik heb een paar updates gemaakt met betrekking tot het vluchtmodel. De laatste

video is een teaser van wat deels Sim Update 9 is, maar ook van wat erna komt. Martial

had het over CFD-simulatie. Dat zit nu in de sim. Het kan op elk vlak worden

ingeschakeld. Dat deden we op de Cessna 172. De 172 gebruikt dit zowel als het nieuwe

propellermodel. Maar in de editor kun je het aanzetten. Je kunt visualiseren, je kunt de

verschillende visualisatiemodi kiezen op elk vlak dat er is: jouw vliegtuig, onze

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1351
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1453
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1554
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1583
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vliegtuigen, vliegtuigen van derden. Iedereen kan de dev-modus openen en dit gewoon

inschakelen. Als je het leuk vindt, als het werkt, kun je dit toevoegen aan het .cfg-bestand

van je vliegtuig en het standaard inschakelen. Dit kan op elk vliegtuig worden getest. Dit

lijkt meer op een bèta. Je kunt het al testen op alle vliegtuigen die er zijn, maar we

schakelen het pas in als we het vliegtuig er volledig mee hebben kunnen testen om er

zeker van te zijn dat het echt werkt. Er zit een heleboel informatie in op basis van de CFD,

dus dat kan handig zijn voor vliegtuigbouwers om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

Het vertelt je bijvoorbeeld hoe de luchtstroom sneller over de vleugel gaat dan onder de

vleugel. Of de impact op de temperatuur. Met dit soort gegevens kunnen we in de

toekomst betere condensatie-effecten krijgen. Dit is dus bijgewerkt in Sim Update 9. Met

dit soort gegevens kunnen we in de toekomst betere condensatie-effecten krijgen. Dit is

dus bijgewerkt in Sim Update 9. Met dit soort gegevens kunnen we in de toekomst betere

condensatie-effecten krijgen. Dit is dus bijgewerkt in Sim Update 9.

Verbeterd gereedschap voor het weergeven van krachten - Tijdstempel

Krachtvectoren, die al beschikbaar waren in de dev-tool, wat erg handig was om te zien

wat er in het vluchtmodel gebeurt, is verbeterd. Kleuren zijn beter. Rood betekent dat de

luchtstroom is losgekoppeld en tot stilstand is gekomen. Je ziet de krachtvectoren

teruggaan als het stopt. Dit kan volledig worden aangepast in het vliegmodel.

Vliegtuigmakers kunnen bepalen hoe de krachten op de vleugel bewegen wanneer de

lucht verandert.

Verbeterde gewichtstool - tijdstempel

Er is een tool die allerlei eigenschappen heeft over het gewicht van het vliegtuig. U kunt

bijvoorbeeld zien hoe het drukcentrum, het liftcentrum, waar het vliegmodel

aerodynamische processen worden toegepast. Dit is opgeschoond en verbeterd, zodat het

gemakkelijker te begrijpen is. Er is veel feedback op de forums geweest over: "Wat gebeurt

er met de geveegde vleugel?" “Het drukcentrum klopt niet.” Allerlei vragen. Deze debug is

veel duidelijker en stelt u in staat te begrijpen wat er aan de hand is. We hebben ook het

traagheidsmoment verbeterd. Hierdoor voelt het vliegtuig zwaarder of lichter of stabieler

of zenuwachtiger aan. De debug-tool is verbeterd en maakt het voor vliegtuigbouwers

gemakkelijker om te controleren of de gegevens van het vliegtuig correct zijn. Dit is een

revisie van dit foutopsporingsvenster dat er al was, maar het is verbeterd.

Hulpprogramma voor het opsporen van fouten - Tijdstempel

Dit is een nieuwe debug-tool om stallen te verbeteren. We gebruikten het om de Cessna

172 te verbeteren toen we het naar de CFD verplaatsten. Als je op de vectoren ziet

wanneer het vliegtuig blokkeert, blokkeert soms één vleugel, soms beide vleugels. Dit is de

polaire liftcurve van het vliegtuig. De groene is het hele vliegtuig. Blauw is het midden.

Oranje en geel zijn de linker- en rechterkant. Als ik de rolroeren verplaats, zie je de polaire

lift naar links en rechts bewegen, en dat kan een asymmetrische hapering veroorzaken.

Als u er zeker van wilt zijn dat uw kraam zich precies zo gedraagt   als u wilt wanneer u een

vliegtuig maakt. Bijvoorbeeld, blokkeert als je vol vermogen bent, of je flappen hebt of

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1706
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1746
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1818
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niet, als je klimt, afhankelijk van de snelheid, als je in de bocht vliegt. De stal is in alle

situaties anders. En deze debug helpt je echt te begrijpen waarom en hoe de stalling

gebeurt.

Nieuwe Soft Body Simulation - Tijdstempel

Dit is een nieuw effect dat beschikbaar is in Sim Update 9: we hebben het ingeschakeld op

de Cessna 172 en het is toegevoegd voor helikopters. Op helikopters doen rotors wat

"klapperen" wordt genoemd: het klapperen is eigenlijk het blad, dat aerodynamische

energie opslaat. Het is een veerkracht en dan gaat het in het hele casco. Voor het

krachtvectorsysteem, dat er eerder was, als u de simulatie van het zachte lichaam

inschakelt, ziet u twee vectoren in plaats van één. De rode is de lucht die op het oppervlak

duwt. Dan gaat het oppervlak lichtjes buigen/draaien en energie opslaan. De groene is de

energie, de kracht die vanaf het oppervlak op het vliegtuig wordt uitgeoefend. Het plant

zich voort. Dus als je dit op de 172 inschakelt, is in de kernsimulatie nu een zacht lichaam.

Het is een beetje squishy als een echt vliegtuig. Het is heel weinig in dit vliegtuig: het

vliegtuig is erg klein, dus het is misschien een halve inch. Het zal geen grote vleugel flex of

iets hebben. Maar het heeft een impact: je kunt zien dat de twee vectoren niet precies

hetzelfde zijn. Er is een kleine vertraging. Dit zorgt voor een beetje vertraging op de

ingangen. Iets minder zenuwachtigheid in het vliegtuig. Het voelt globaal wat zwaarder

aan. Iets minder snel reageren. Maar zoals ik al zei, het is heel subtiel op dit vliegtuig. Dit

kan worden ingeschakeld op het .cfg [bestand] van elk vliegtuig. Er zijn parameters om

het te configureren. We gebruiken het op de Cessna 172. Net als het propellersysteem

zullen we dit uitrollen naar andere standaardvliegtuigen, maar vliegtuigbouwers kunnen

dit in Sim Update 9 gaan gebruiken als ze dat willen. Dit zorgt voor een beetje vertraging

op de ingangen. Iets minder zenuwachtigheid in het vliegtuig. Het voelt globaal wat

zwaarder aan. Iets minder snel reageren. Maar zoals ik al zei, het is heel subtiel op dit

vliegtuig. Dit kan worden ingeschakeld op het .cfg [bestand] van elk vliegtuig. Er zijn

parameters om het te configureren. We gebruiken het op de Cessna 172. Net als het

propellersysteem zullen we dit uitrollen naar andere standaardvliegtuigen, maar

vliegtuigbouwers kunnen dit in Sim Update 9 gaan gebruiken als ze dat willen. Dit zorgt

voor een beetje vertraging op de ingangen. Iets minder zenuwachtigheid in het vliegtuig.

Het voelt globaal wat zwaarder aan. Iets minder snel reageren. Maar zoals ik al zei, het is

heel subtiel op dit vliegtuig. Dit kan worden ingeschakeld op het .cfg [bestand] van elk

vliegtuig. Er zijn parameters om het te configureren. We gebruiken het op de Cessna 172.

Net als het propellersysteem zullen we dit uitrollen naar andere standaardvliegtuigen,

maar vliegtuigbouwers kunnen dit in Sim Update 9 gaan gebruiken als ze dat willen.

Nieuwe luchtsimulatie - Tijdstempel

Dit is iets dat in de komende sim-updates naar buiten zal komen. We hebben veel

feedback gekregen over turbulentie, wind, opwaartse stroming, neerwaartse stroming,

wolken. Dus hier kun je zien dat dit een hulpmiddel is dat helpt om de luchtstroom in de

wereld te visualiseren. Je kunt op de zee zien, er zijn geen opwaartse stromingen. Het is

middag [in de video]. De lucht is heet, het land is heet, het bos is koud. Je kunt zien waar

de lucht omhoog gaat, waar hij naar beneden gaat. Dit wordt rondom het vliegtuig

gesimuleerd. Het creëert de turbulentie die de hobbels veroorzaakt. Als je de opwaartse

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=1902
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2030
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stroming wilt gebruiken om energie te krijgen om omhoog te gaan, kun je dat gebruiken.

Deze tool is dus nog niet beschikbaar. Ik laat alleen zien wat er de komende maanden gaat

gebeuren. Echter, de effecten van updrafts, downdrafts: dit zijn degenen die momenteel in

de sim zitten. Het zijn gewoon de tools waarmee we kunnen visualiseren. We gaan dit

brengen met deze tool die gebruiksvriendelijker zal zijn. [Bijvoorbeeld] de linten waarmee

je een traject kunt afleggen, landend in het circuit rond het vliegveld. Er komt een optie

om een   visualisatie van lucht in de wereld mogelijk te maken, zodat je de hobbels, de

opwaartse stroming en de wind kunt zien. Het is ook leuk omdat mensen kunnen melden:

"In de echte wereld was er veel hete lucht en in de sim werkte het niet bij live weer." Dus

misschien kun je het gebruiken als een foutopsporingstool. We gaan hier een CFD over

doen. We gaan de manier waarop de hele simulatie zich gedraagt   verbeteren. En dus

zullen kleine velden bijvoorbeeld geen opwaartse luchtstroom genereren. Grotere velden,

ja. Het gaat meer turbulentie creëren achter bergen en al deze dingen. Er komt een teaser

aan. Sim Update 9 heeft deze uitstraling, maar je hebt de visualisatie nog niet.

Jayne - Heeft dit een negatief effect op de prestaties?

Seb - In de video kostte de CFD 100 microseconden en de luchtstroom was 130, dus 230

microseconden. We hebben de rest van het vluchtmodel geoptimaliseerd en we hebben

een beetje gewonnen, dus het kost een beetje. En het is niet veel, misschien 1% van de

CPU. Maar we wonnen ongeveer 1% van de andere kant. De impact op de prestaties moet

dus volledig neutraal zijn.

Vraag en antwoord Sessie 2 - Tijdstempel

Forumvraag - Zal de nieuwe propellersimulatie native VTOL-simulatie

[verticaal opstijgen en landen] mogelijk maken?

Seb - Ik ga het als volgt beantwoorden: de nieuwe propellersimulatie is compatibelmet

VTOL, of u nu een helikopterblad of propeller gebruikt. In een propellermotor kun je deze

bijvoorbeeld harder zetten en VTOL maken, en met het propellerblad werkt de

luchtstroomfysica volledig. Je kunt een drone maken, je kunt een helikopter maken, je

kunt alles maken. Is de nieuwe propellersimulatie voldoende om een   VTOL te maken?

Nee. Het is ermee compatibel. Als je een VTOL wilt maken, zijn we nog steeds beperkt tot

vier motoren. De meeste VTOL's hebben meer dan vier motoren. We zullen dus het aantal

motoren moeten ontgrendelen om VTOL toe te staan. Sommige VTOL's kunnen de

[motor]-as veranderen, zodat de motor vooruit of omhoog kan gaan of dat soort dingen.

Dus de hoek kan anders zijn, maar ik denk/weet niet of het kan worden geanimeerd (in

realtime gewijzigd). Dus dat is iets wat we ook moeten toevoegen om VTOL volledig te

ondersteunen. Wat we hebben is al compatibel. Ik heb eigenlijk geprobeerd: Toen ik de

allereerste helikoptertests deed, nam ik een vliegtuig, bewoog de motor naar boven,

maakte een gigantisch blad en zette de motor aan om te zien wat er gebeurde. Het is al

compatibel, maar er ontbreken nog andere dingen. En natuurlijk hebben VTOL's een heel

subtiel systeem dat de RPM regelt. Als u deze kant op wilt draaien of kantelen of omhoog

wilt gaan of gewoon wilt stabiliseren. Het wordt allemaal geregeld door het toerental van

de propeller. Dat is iets dat je ook nodig hebt om een   VTOL te hebben vliegen en stabiel te

zijn. Je hebt niet alleen propellers nodig. Het wordt allemaal geregeld door het toerental

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2236
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van de propeller. Dat is iets dat je ook nodig hebt om een   VTOL te hebben vliegen en

stabiel te zijn. Je hebt niet alleen propellers nodig. Het wordt allemaal geregeld door het

toerental van de propeller. Dat is iets dat je ook nodig hebt om een   VTOL te hebben

vliegen en stabiel te zijn. Je hebt niet alleen propellers nodig.

Chatvraag - Hebben we een update voor een kortetermijnoplossing voor het

Xbox WASM [WebAssembly]-probleem? Tijdstempel

Jorg - Het team werkt eraan. Het is echter onduidelijk of we dit in Sim Update 9 kunnen

krijgen. Ik denk dat hoe realistischer de tijd zou zijn voor Sim Update 10, die eind juli zou

zijn. We weten dat het niet supersnel is, maar we moeten dit ook testen. Er wordt veel

gewerkt. We denken dat de oplossing zal werken, maar we moeten echt voorzichtig zijn. Ik

denk dat mensen hebben gewacht. Er zijn een heleboel verschillende vliegtuigen waar we

naar moeten kijken.

Martial - Er is ook een andere laag van het laden van dingen en het toevoegen van

enkele stukjes code die zijn ondertekend. We moeten ook wat regressie [testen]. Daarom

moeten we het systeem testen om er zeker van te zijn dat het met alles werkt, zodat de

gemeenschap blij zal zijn met de oplossing.

Wanneer zijn we van plan VR-problemen aan te pakken? - Tijdstempel

Jorg - Het kwam de vorige keer ter sprake en we waren van plan om de vorige keer over

VR te praten en ik zag enkele chatopmerkingen: "Wanneer hebben jullie het hierover?"

We weten dat 10% van jullie vrijwel uitsluitend in VR speelt. Ik ben waarschijnlijk dicht

bij een van jullie. Ik speel op verschillende apparaten. [ Martial - Ik ook.] Ik speel de

hele tijd in VR. We moeten er gewoon tijd aan besteden. Het spijt me, er is veel aan de

hand. Vlak voor het telefoontje hadden Martial en ik het hier net over. We gaan deze

week, volgende week om de tafel zitten en dit doorpraten. We hebben uw feedback, we

weten wat belangrijk is en we hoeven alleen maar het werk te doen.

Chatvraag - DirectStorage API [application programming interface] is

zojuist vrijgegeven. Komt dit naar Microsoft Flight Simulator? Tijdstempel

Jorg - Ik heb dit net onderzocht. Eerlijk gezegd was ik me hier niet zo van bewust als

iemand zou denken. Het lijkt zeker cool, maar we moeten het evalueren, precies wat het

voor ons betekent.

Chatvraag - Wat zijn de fotogrammetriesteden in World Update IX? -

Tijdstempel

Jorg - Ik wilde een vraag beantwoorden. Ik zal je alle fotogrammetriesteden vertellen:

Lissabon, Barreira, Cascais, Coimbra in Portugal en Málaga en Bilbao in Spanje.

Chatvraag - Hebben we een update over de black avionics-bug waarbij de

schermen tegen het einde van de vlucht zwart worden, wat soms resulteert

in een CTD? Tijdstempel

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2372
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2467
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2524
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2550
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2579
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Martial - Het spijt me heel erg, want ik heb wat tijd met het team doorgebracht om

verbinding te maken over de status van het feit dat de framerate tijdens het vliegen naar

beneden gaat bij sommige configuraties en ik heb de vraag daarover niet gesteld en dat

doe ik niet ' weet de status nu niet. Het spijt me zeer. Ik zal proberen meer informatie te

geven tijdens de volgende Q&A.

Vliegtuigupdate - Tijdstempel

Lokale legende #1 (Junkers Ju 52) - Tijdstempel

Jorg - Er komt een update. De update komt morgen [24 maart 2022]. Ons QA-team en

Oliver [Moser] hebben letterlijk alles gelezen wat er op de forums staat en we denken dat

we zo ongeveer alles hebben opgelost. Dat komt morgen.

Lokale legende #2 (Fokker F.VII) - Tijdstempel

Jorg - Ik denk dat je al eerder van ons hebt gehoord dat we ons niet geweldig voelden.

Het vliegtuig was niet zo in elkaar gezet als we wilden. Sinds de release heeft een groot

team hieraan gewerkt. Ze hebben letterlijk honderden dingen gerepareerd. We dachten

dat we het morgen klaar zouden hebben. Maar eerlijk gezegd, er is geen echte haast. We

willen het goed hebben. Of het is volgende week of de eerste week van april. We hebben

uw feedback zeer serieus genomen.

Lokale legende #3 29 maart 2022 (Dornier Do J ) - Tijdstempel

Jorg - We lanceren onze first-party vliegtuigen altijd op dinsdag. We gaan dit vliegtuig

volgende week dinsdag 29 maart lanceren. Er is een kleine trailer. Het is trouwens niet

gedaan. Je zult het zo rauw zien als het is. We zullen deze [versie van de trailer] dus niet

publiceren:

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2646
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2669
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2699
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2735
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Ontwikkelaar Q&A Twitch-serie: 23 maart 2022

Jorg -Ik hou van dit vliegtuig. Ik weet niet hoeveel je ervan weet. In 1925 vloog [Noorse

ontdekkingsreiziger Roald] Amundsen ermee naar de Noordpool. In `26 – vandaar dat

het wordt geassocieerd met World Update 8 – vloog [Spaanse luchtvaartpionier] Ramón

Franco het van Spanje naar Argentinië met de Plus Ultra. Vervolgens vloog [Duitse

luchtvaartpionier Wolfgang von] Gronau het naar de Noord-Atlantische Oceaan. Hij

gebruikte eigenlijk hetzelfde vliegtuig als Amundsen. Daarna vloog hij er in 1932 de

wereld mee rond. Dat ding is geweldig! En om maar te zeggen, we hadden zoveel geluk.

Deze heer [Jorg hield een boek omhoog van M. Michiel van der Mey's boek, "Dornier Wal:

A Light Coming Over the Sea"] - zijn familie heeft zich de afgelopen 70 jaar toegewijd aan

het onderzoeken van dit vliegtuig. Hij heeft een verbazingwekkende verzameling foto's en

informatie. We lazen alles wat we konden lezen. We kregen steun van Dornier. We willen

naar het [Dornier Museum] Friedrichshafen [, Duitsland] waar ze de replica van de N-25

hadden. Daarna vlogen we – en het kostte ons een jaar om contact te maken met – het

[Museo del Transporte] in Luján, Argentinië waar de Plus Ultra staat. We gingen naar de

Plus Ultra om het te scannen. En de familie Dornier steunt ons. Het was gewoon geweldig

- ik ben zo blij.

Jorg - En iemand zei: "Is elke lokale legende Duits?" De Fokker is geen Duitser. Het

klinkt Duits. [Fokker Trimotor oprichter Anthony Fokker] heeft een tijdje in Duitsland

gewoond, maar dat is de man eigenlijk niet: hij is Nederlander. Ik denk dat we een pauze

nemen van Duitse vliegtuigen alleen omdat je dat zegt, maar ik hou van dit vliegtuig. Ik

hoop dat u dat ook zult doen. En die komt volgende week.

Beroemde Flyer #2 26 april 2022 (Granville Gee Bee) - Tijdstempel

Jorg - Dit komt op 26 april uit samen met Sim Update 9. En het is geen Duits vliegtuig:

het is een Granville Gee Bee. Het is gemaakt door Carenado. Hopelijk hebben jullie

allemaal genoten van de Staggerwing die ze hebben gemaakt. En het is er niet zomaar een:

https://www.youtube.com/watch?v=UYpZkEGW5Ak
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=2970
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er zijn er twee, het model Z en de R-2. Ik denk dat dit de schattigste, grappigste en

geweldigst uitziende dingen ooit zijn, en ik denk dat we er in april veel plezier aan zullen

beleven.

Wegenkaartupdate - Tijdstempel

Antonov AN-2 - Tijdstempel

Jorg - De Antonov waar we het eerder over hadden: het vliegtuig is in wezen klaar. We

waren een dag of twee dagen verwijderd van het afronden van de licentie met Antonov.

Antonov is gevestigd in Kiev [, Oekraïne,] en we kunnen onze collega's waarmee we

hebben gewerkt niet bereiken. Dus we zitten hier met een afgemaakt vliegtuig, en we

wachten tot Antonov weer tevoorschijn komt nadat de chaos is geluwd.

ATR 42-600 / 72-600 - Tijdstempel

Hans [Hartmann] werkt rechtstreeks samen met Asobo aan de ATR 42- en 72-600. Grote

vooruitgang boeken. Ik denk dat we hem de volgende keer hier zullen hebben. Ik denk dat

het goed is om een   update te krijgen. Het is ons vliegtuig op expertniveau. Het zal een

tijdje duren om het voor elkaar te krijgen, maar de vooruitgang is echt goed.

Vraag en antwoord Sessie 3 - Tijdstempel

Forumvraag - Zouden we ooit de mogelijkheid hebben van een demo-ruimte

op de Marktplaats voor add-ons die mensen willen kopen?

Jorg -Dat is interessant. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, zijn we behoorlijk

overweldigd door de hoeveelheid add-ons die derden hebben gegenereerd. Het zijn er

meer dan duizend. We weten dat er al zo'n duizend zijn gedaan. Dus we zijn in de

duizenden dingen. Ons team bestaat nu uit acht toegewijde mensen. We moeten alle

inhoud opnemen. Als je soms zegt: "Waar zijn alle spullen?" We moeten het inslikken. We

spraken met het Minecraft-team, dat het dichtst in de buurt komt van wat we hebben, en

ze hebben echt goede tools om dit te automatiseren. Hun doel is om 0 mensen de

daadwerkelijke inname te laten aanraken. Dus ik ben helemaal in voor het doen van een

demoruimte. Maar wat ik denk dat je echt wilt, is dat we het opnemen, zodat je het via de

Marketplace kunt spelen, niet via een of andere Community-map. Als we het nu zouden

doen, zou het eigenlijk alle andere publicaties vertragen, en ik denk niet dat dat het juiste

is. Ik denk dat derde partijen blij met ons zouden zijn als we dit zouden doen. Maar ik wil.

Het kan tot volgend jaar duren. Het zal een tijdje duren. We zijn schrijfhulpmiddelen. We

hebben een aantal programmeurs ingehuurd om tools te schrijven. Het heeft gewoon tijd

nodig. Met de Marktplaats waren we veel succesvoller dan we dachten. Het is geweldig

voor iedereen dat er zoveel dingen komen, maar er zijn pijplijndingen die we moeten

regelen.

Chatvraag - Er zijn wat problemen geweest met bushtrips sinds Sim Update

5. Hebben we een plan om die bushtripproblemen aan te pakken? -

Tijdstempel

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3014
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3089
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3118
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3143
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3261
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Martial - We hebben enkele verbeteringen aan de bushtrip gepland voor Sim Update 10,

die eind juli zal worden gepubliceerd. Het bevat enkele verbeteringen in de ervaring zelf,

maar ook aan de UI-kant. We hebben aan beide kanten problemen.

Met [vliegtuigen zoals de Dornier] die uitkomen, komen er verbeteringen in

de waterfysica? Kun je de Dornier koud en donker starten in het water? -

Tijdstempel

Seb - Er zijn al een paar watervliegtuigen in de sim. Dus niets gepland voor de release van

Dornier. Het zal dezelfde fysica van watervlakken hebben als elk ander watervliegtuig.

Gaan we de waterfysica in de toekomst verbeteren? Misschien in de achterstand kijken en

zien hoe hoog deze in de prioriteiten staat?

Zou er een verscherpingsoptie in het menu kunnen zijn als u uw

afbeeldingen wilt verscherpen of verscherpen? 1080p-monitoren, zeggen ze,

hebben een te scherp uiterlijk. Tijdstempel

Seb - We hebben een verscherpend nabewerkingsfilter gekoppeld aan TAA [temporele

anti-aliasing]. Ik denk niet dat er nu een optie is. Het is zeker mogelijk om een   

verscherpingsschuif toe te voegen. We moeten dat aan de lijst toevoegen en kijken

wanneer we het kunnen doen. Ik denk dat het ooit in het optiebestand stond. (Misschien

of misschien niet; misschien heb ik het mis.) Ik heb het zeker gezien in onze code-opties.

We kunnen dat toevoegen aan onze lijst met dingen om te doen: slijpen of onscherpen.

Mensen willen het misschien van twee kanten hebben.

Is het nieuwe CFD-systeem bruikbaar voor waterfysica? - Tijdstempel

Seb - CFD's kunnen lucht doen. Maar is het nu bruikbaar [op water]? Nog niet. Het is iets

dat we zouden moeten veranderen. Dus in de toekomst op een gegeven moment,

waarschijnlijk. Maar op dit moment nog niet.

Zou het mogelijk zijn om een   complexer crashrapport te krijgen als de sim

een   CTD [crash to desktop] heeft, zodat gebruikers problemen of conflicten

van derden beter kunnen identificeren? - Tijdstempel

Martial - Daar werken we aan.

Jorg - Ik denk dat stabiliteit een focus is geweest. We zien behoorlijk significante

stabiliteitsverbeteringen in Sim Update 8. Sim Update 9 kijkt hier ook naar, inclusief

tooling waar je net naar vroeg. Ik denk dat het wordt uitgerold met Sim Update 9.

(Martial, denk ik van wel?)

Martial - Ik weet niet of we de tijd hadden om alles op te nemen wat we wilden

meenemen.

Chatvraag - Hoe gaat de ontwikkeling van het zweefvliegtuig? - Tijdstempel

Jorg - Goed. [ Martial - Fijn.] We hebben de eerste paar zweefvliegtuigen gebouwd.

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3299
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3402
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3468
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3500
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3557
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Seb - Ik kan al zeggen wat er in Sim Update 10 zit. We hebben negatieve flappen

gerepareerd. Er is één vliegtuig dat dit al heeft: de Flight Design CTSL. Het heeft een

klepstand die standaard op 0 staat, maar deze kan naar -10 gaan, iets wat veel

zweefvliegtuigen ook hebben. Het is bijna als een spoilerkleppositie. Dat werkte niet goed,

dus dat is opgelost in Sim Update 10. Wat ik net aan het einde van mijn videoserie liet

zien, de hele conceptsimulatie, wordt ook gewerkt omdat het belangrijk is voor elk

vliegtuig omdat het leuk is om hobbels en alles, maar het is zelfs belangrijk voor

zweefvliegtuigen omdat je opwaartse luchtstromen wilt hebben om op te glijden en

thermiek te halen en omhoog te gaan. Dus dat is het ding dat vooruit is gegaan voor die

specifieke behoefte, en misschien kunnen andere mensen commentaar geven op andere

functies.

Chatvraag - Denk je dat we binnenkort Working Title terug zullen hebben

op [de Developer Q&A] voor waar ze aan werken? Tijdstempel

Jorg - We willen dat iets volledig wordt geïntegreerd en gedaan. We willen niet altijd

roadmaps laten zien. Het is belangrijker wat er in de software staat. We krijgen Matt

[Nischan] aan zodra hij in de sim zit. Het team is gegroeid, dat is goed. Maar laten we één

ding afmaken voordat we over meer dingen praten.

Komen er verbeteringen voor de Boeing 787 Dreamliner of Premium Deluxe-

vliegtuigen in het algemeen? - Tijdstempel

Jorg - Ja.

Jayne - Als dat het geval is, weten we dan wanneer? Zijn het gewoon continue of grote

updates?

Jorg - Nee. Het zal waarschijnlijk een specifiek moment zijn. Waarschijnlijk later of laat

dit jaar. Het is een verscheidenheid aan vliegtuigen die worden aangeraakt.

Wordt er sneeuw verwijderd van start- en landingsbanen van grote

internationale luchthavens? In het echte leven worden landingsbanen

sneeuwvrij gehouden. - Tijdstempel

Seb-Momenteel is sneeuw volledig procedureel. Afhankelijk van de landingsbaan, als

deze te dik is, houdt deze zelfs op startbanen. Het wordt verondersteld te zijn als sneeuw

die is omgerold/afgevlakt. We hebben luchthaven voor luchthaven niet afgestemd: we

hebben een wereldwijde afstemming van de sneeuwlaag gedaan en sommige luchthavens

hebben veel meer omdat de landingsbaan er zo uitziet. We hebben gesimuleerd dat

donkere oppervlakken meer warmte ontvangen van de zon en van de omgeving in het

algemeen, zodat sneeuw sneller smelt op donkere oppervlakken. Dus luchthavens met

zeer heldere start- en landingsbanen (soms omdat het geen asfalt maar beton is) of

gewoon omdat de lucht helderder is, zullen ze meer sneeuw hebben. Dus dat is iets dat we

moeten herwerken om start- en landingsbanen volledig sneeuwvrij te krijgen. Ik zou

zeggen dat dat alleen geldt voor grote luchthavens. Op ons kleine vliegveld, als het

sneeuwt, doen ze dat niet. Ze verwijderen de sneeuw niet meteen, of zelfs helemaal niet.

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3644
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3691
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3725
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Kunnen we oplossingen verwachten voor bevroren oceanen, vooral bij live

weer, zoals Noorwegen, waar het normaal niet bevroren zou zijn? -

Tijdstempel 1

Martial - Het is een functie die we nog niet hebben toegevoegd. [ Seb - Ja, er is iets.] Op

meren, maar niet op oceanen.

Seb - Het moet koud zijn en er komen ijsplaatgegevens aan. Ik denk dat er een specifieke

bug is omdat ik het veel heb gecontroleerd in Groenland. Omdat Noorwegen, zei die

persoon, meestal niet veel ijs heeft. Ik heb het niet gecontroleerd in Noorwegen. Ik heb

het in Groenland gecontroleerd. Nu is het waarschijnlijk toch voorbij. Maar als er een

specifieke plaats is, is het probleem daarmee dat het erg tijdsafhankelijk is van de live

weergegevens die we krijgen. We moeten wachten tot januari/februari om het

daadwerkelijk te zien of te testen. Als mensen het kunnen melden voor de zomer komt,

kunnen we gaan kijken wat er aan de hand is. Maar de laatste keer dat ik het controleerde

in Groenland, over het hele eiland, was het meestal goed.

Jayne - Ze zeggen de Noorse fjorden.

Martial - Niet in diepe zeeën?

Seb - Als je in de winter naar het noorden gaat, is het bevroren.

Chatvraag - Eerder noemden we verbeteringen voor de F/A-18. Welke

soorten verbeteringen komen er naar dat vliegtuig? Tijdstempel

Seb - Ik kan er nogal wat opnoemen. We hebben het geluk om feedback te krijgen van

echte piloten die ermee hebben gevlogen. De rolsnelheden zijn nu correct: ze zijn 220-iets

[graden/seconde] onder 550 kts en 150 [graden/seconde] daarboven. Of je nu op MIL

stuwkracht of op naverbrander zit is gecorrigeerd. De snelheden kloppen. We hebben een

snelheidskaart per hoogte per stuwkrachtinstelling. Dus nu op zeeniveau kun je 1,02

Mach in naverbrander krijgen en 0,95 op MIL. Dat zal correct zijn 25.000 voet of 35.000

voet. Dus de strekking zal correct zijn. Er zijn verbeteringen aangebracht aan de

gierdemping. De effecten zijn verbeterd. Een hoop spullen.

Martial - Dit is voor de vliegtuigdynamiek. Maar we hebben ook enkele verbeteringen

aangebracht aan de HUD's [heads-up displays]. Luchtsnelheid. NWS [neuswielbesturing],

CRS indicatie. Genoeg nieuwe dingen dus. We hebben ook de lay-out van het scherm

veranderd op basis van de feedback die we hebben verzameld van de piloten waar Seb het

over had.

Jorg - Weet je nog dat dit uit moest komen met [Top Gun] Maverick, en dat de film twee

keer uitgleed? Dus ik denk dat wat we voor Kerstmis hebben verzonden, in de Game of the

Year-editie, we gewoon wilden dat mensen dit gewoon konden gaan vliegen. Dit is de

versie die bedoeld was.

Kunnen we inzicht geven in hoe we als team werken in verschillende landen

en plaatsen, en hoe we samenwerken? - Tijdstempel

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3816
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=3922
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4060
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Seb - Jorg staat heel vroeg op.

Martial - Ja. En soms moeten we 's avonds heel laat blijven.

Jorg - Mijn dag begint meestal om 5:00 uur. Denk er zo over na: er zijn teams over de

hele wereld. Het is duidelijk dat Asobo in Frankrijk ligt. Het grootste deel van de

ontwikkeling is daar. Werktitel wordt verspreid, Gaya wordt verspreid. Allerlei andere

soorten mensen waarmee we werken worden verspreid. Misschien de methodologie - we

praten veel over [Microsoft] Teams en Discord. Telefoongesprekken zijn meer voor

dingen waar je misschien met meer mensen moet overleggen. Maar dat is typisch hoe we

lopen.

Chatvraag - Komen er nog meer gegevens van OSM [OpenStreetMap] naar

de sim? - Tijdstempel

Jorg - Bing doet een initiatief om de gegevens in Zuid-Amerika bij te werken. We hebben

het niet bijgewerkt, maar het moet wel. We moeten dus beslissen wanneer we het gaan

doen. Het is nogal wat. We moeten de bescherming overal uitvoeren, wat een rekenkundig

interessant ding is dat we moeten doen. We weten dat we het gaan doen. Dat is het hele

punt ervan – dat is het leuke van OSM. Een stap tegelijk. Ik heb zeker hoop en dromen

van directe integratie in OSM. Er is een coole tool die ik kon zien, maar eerst en vooral: de

scenery gateway voor luchthavens. Dat is het belangrijkste. Daarna kunnen we samen met

de OSM-gemeenschap geweldige dingen doen.

Chatvraag - Komen er meer complexe vliegtuigen naar Xbox? Tijdstempel

Jorg - Wat betreft vliegtuigen van derden, aan het begin [van de stream] vroeg iemand:

"Komt Concorde naar Xbox?" Het antwoord is: ik weet het niet. Ik kan niet wachten op

dat vliegtuig (van DC Designs). We hebben het pakket nog niet. Het gaat er dus om wat ze

in huis hebben. Zodra we het pakket zien, testen we het.

Martial - We moeten hier eerlijk zijn: het niet hebben van WASM op Xbox helpt ook

niet.

Jorg - Mensen die legacy-code hebben – ik denk dat er genoeg coole vliegtuigen worden

gemaakt – de nieuwe hebben geen legacy C++-code, en ze zijn helemaal in orde. Het zijn

de mensen die een paar honderdduizend regels code hebben die ze niet willen

herschrijven, en ik begrijp het. Maar in wezen maken we er een paar, en dan staan   derde

partijen te popelen om het naar Xbox te brengen omdat ze weten dat we daar heel veel

mensen hebben. Uiteindelijk willen ze alle fans bereiken. Wees gerust: als dit eenmaal is

opgelost in WASM met Xbox, heeft het niets te maken met de prestaties: het is echt een

beveiligingsprobleem.

Is er enige vooruitgang in het onderzoek om het mogelijk te maken om

Premium- en Premium Deluxe-vliegtuigen te verbeteren met mods? -

Tijdstempel

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4136
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4196
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4283
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Jorg - Ja. We hebben erover gepraat. Het SDK-team heeft een oplossing en zit

momenteel bij een paar vliegtuigfabrikanten. Zoals u weet, verlenen we licenties voor

vliegtuigen, en ze moeten er zeker van zijn dat we het vliegtuig aanpasbaar maken. We

hebben zo ongeveer iedereen gevraagd die we moesten vragen, en er is er nog één over.

Als we dat eenmaal hebben, is er een manier om het te doen.

Chatvraag - We hebben kort over Maverick gesproken. Is er een content-

plaag of een update voor Maverick? - Tijdstempel

Jorg - Heeft het team plezier? Het spijt me, het is een filmding. We kunnen niet aan de

trailer werken. We mogen niet eens alles in de trailer stoppen die we maken. Dus we zijn

erg beperkt in wat we buiten kunnen zeggen, mensen hebben intern plezier, wat altijd een

goed teken is.

Martial - Het andere goede teken is dat Seb het had over de piloten die we hier in de

studio hadden, en ik heb ze de inhoud zien vliegen die we in Maverick zouden aanbieden,

en het was super indrukwekkend. Super indrukwekkend om te zien wat deze man aan het

doen was met de vliegtuigen en de missies. Het was superleuk!

Jorg - Om verwachtingen te scheppen, denk ik dat ik het tegen jullie had gezegd: dit is

een sim. We maken hier geen spel. Gewoon om trouw te zijn aan onze kernsimulatie.

Kent u de luchthavens die morgen met de World Update 8-release komen? -

Tijdstempel

Jorg - Iemand stelde een paar pagina's geleden [in de chat] een vraag over Vaasa Airport

[EFVA] dat deel uitmaakte van World Update 5. Gaya [Simulations] deed de oplossing.

We zijn het momenteel aan het testen, dus het komt eraan. U kunt er zeker van zijn dat we

altijd alle feedback lezen. Soms is het niet onmiddellijk of zo, maar we krijgen deze dingen

opgelost. In principe zijn de luchthavens Andorra [LESU], Pico [LPPI] en Faro [LPFR] in

Portugal, en A Coruna [LECO] in Spanje.

Weer - Tijdstempel 1

Martial - Nog steeds een werk in uitvoering. Daar werken we aan. Het zal een werk in

uitvoering zijn gedurende de hele tijd dat we de sim gaan doen. Er zijn altijd nieuwe

dingen, nieuwe gegevens, nieuwe grafische verbeteringen.

DirectX 12 - Tijdstempel 1

Seb - Er zijn veel vragen over DirectX 12, DLSS, raytracing. Ik heb intern geweldige

prototypes gezien en we werken eraan. Het gaat er een keer komen. Er wordt aan gewerkt.

Het is cool.

We hebben de replay-bèta al een tijdje uit. Hoe is de feedback erop geweest

en weet u al welke verbeteringen u wilt aanbrengen om het

gebruiksvriendelijker te maken? - Tijdstempel

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4330
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4413
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4492
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4547
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4561
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Jorg - Er was heel weinig feedback. Eerlijk gezegd zou ik meer feedback op prijs stellen.

Omdat we zeiden: "Hé, er is een bètaversie. Laat het ons weten." En mensen zeiden: "Hé,

het moet werken op Xbox." Ja, we weten het. Maar laat ons ook op pc weten wat u ervan

vindt. Het is super handig. Uiteindelijk maken we deze tools - ja, het is ook voor het

videoteam, maar het is goed om te weten voor jullie allemaal.

Chatvraag - Komt er een bètaversie van Sim Update 9 en hebben we al een

aankondiging wanneer die eraan komt? - Tijdstempel

Jorg - Ja.

Martial - Het zou snel moeten zijn. We moeten eerst de wereldupdate publiceren. Dus

alles is klaar. Ik ga niet te diep in op de uitleg, maar we hebben een trend, en we hebben

de volgende wagon nodig om het treinstation te verlaten voordat we de andere kunnen

zetten.

Marketplace Charity Campagne - Tijdstempel 1

Jorg - Ik wilde met je praten over Oekraïne. Velen van jullie zijn bedroefd,

verontwaardigd over wat er gaande is. We voelen ons genoodzaakt om de getroffenen te

helpen, en we voeren een liefdadigheidscampagne van 24 - 31 maart, en we zullen $ 5,00

doneren voor elke aankoop binnen onze in-sim Marketplace aan het International Rescue

Committee om hun reactie in de crisis te helpen financieren. Het is een geweldige

organisatie. Dus vanaf morgen, als je iets in de sim koopt, gaat $5,00 naar hen. Ik ben

heel, heel, heel, heel blij dat we dit kunnen doen.

Slotopmerkingen - Tijdstempel

Jorg - Bedankt voor alles. Het zit me in het hart: ik weet hoeveel mensen er zijn

binnengekomen die nog nooit een sim hebben gespeeld. Help ze een handje. Er zijn

mensen die net onze hobby binnenkomen. Wees aardig, beantwoord vragen als je kunt. Ik

denk dat het onze hobby op de lange termijn zal helpen. Dat is waar we altijd op hoopten:

dat Flight Sim zou groeien en nieuwe mensen zou aantrekken die uiteindelijk verliefd

zouden worden op de luchtvaart en zouden blijven, en ik denk dat we dat nu hebben. Er

zijn er veel, veel, veel die komen.

 

 

https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4603
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4650
https://youtu.be/UYpZkEGW5Ak?t=4751

