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Rail Simulator – Upravování sklonu

1 Položení koleje
V délce 500m byly položeny 3 koleje, ale sklon je špatný!

V levém horním okně ná strojů vyberte nástroj Sklon (Gradient) a klikněte na prostřední
500m dlouhou kolej.
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2 Změna sklonu – metoda 1
Zvedněte kolej nahoru pomocí nástroje Sklon a ten použije koncové body 500m dlouhé
koleje jako pevné. Takže je celá sekce změněna v jeden pozvolný sklon. Stejný případ
nastane, i když se kolej skládá z více sekcí. Pevný bod b ude vždy na KONCI koleje,
nikoliv právě té části, na kterou jste kliknuli.

Obrázek ukazuje, že sklon může být zlomen uprostřed  kusu koleje, stejně tak jako na
koncích, ale je to ŠPATNÁ metoda při upravování sklonu  JIŽ POLOŽENÉ koleje.

Tato metoda má několik vedlejších efektů, jako je několik mil koleje posunuté
nad nebo pod terén, i když se jedná o sebemenší změnu sklonu. To může vyústit
v potřebu nového položení celé koleje.
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3 Změna sklonu – metoda 2
Abyste zabránili změně sklonu v celé délce koleje, když víte, že změna sklonu je na
malé vzdálenosti nebo na určité koleji, můžete použít nástroj ‘Rozdělit ’ (Split) pro
definování omezení změn.

Takže tentokrát použijeme nástroj Rozdělit, abychom označili malou 50m část z 500m
koleje, a tím nám vzniknou 3 části koleje z původní jedné [1x400m 2x50m v tomto
případě].
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4 Upravování ohraničeného sklonu
Nyní hra vidí konce koleje na každém konci sekce, kde chceme změnit sklon, místo na
konci celé naší koleje. Tím je úprava více kontrolovatelnější a mnohem méně
destrukční, pokud se něco nepovede.

Znovu vyberte nástroj Sklon a klikněte na sekci, kterou chcete změnit. Na obrázku
můžete znovu vidět, že jsem kliknul raději doprostřed sekce, než na její konec, takže
není potřeba segmentovaná kolej , abyste změnili sklon v Rail Simulatoru.

Vytáhnu kolej nahoru a moje změna sklonu je omezena místem rozdělení koleje na
části.
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5 Uzavření děr
Jakmile jsme udělali potřebné změny, musíme svařit oddělené části dohromady.
Protože tyto oddělené části tvoří konce kolejí, a změny sklonu jsou mezi těmito
konci, můžeme si být jisti, že rozdělená kolej k sobě stále perfektně pasuje  a
nebudou zde žádné hrubé skoky v koleji nebo namáhavé vyrovnávání kolejí, aby se
znovu potkaly.

Vyberte nástroj Svařit (Weld) a klikněte na kostky nad rozdělenými konci:

Změna sklonu, méně potřebných částí kolejí (4 různé sklony, ale pouze 3 části koleje) a
nic dalšího na trati není ovlivněno.
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