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1 Instrukce Pick Up Passenger s jízdním řádem

Upgrade MK2 přidal funkční jízdní řád, kde hráč nesmí přijet pozdě, když je nastavena
instrukce Pick Up Passenger (Odbavení cestující ch) s jízdním řádem. Pozdní příjezd
znamená nesplnění této instrukce a nakonec i aktivity.

Jízdní řád je založen na začátku procesu odbavení cestujících , proto výstup a nástup
cestujících (který trvá 20 -30 vteřin) může eventuelně skončit po naplánovaném čase,
ale jakmile proces začal v rámci jízdního řádu, bude se počítat jako úspěšně splněný.

Nastavení instrukce se v základu neliší od vytváření normální instrukce Pick Up
Passenger:

1. Vstupte do editoru aktivit a ujistěte se, že je umístěn vlak s ikonou
strojvedoucího připravený obdržet instrukci.

2. Klikněte na ikonu Pick Up Passenger v levém horním panelu a potom
klikněte na lokomotivu. Umístí se disk s instrukcí.

3. Dvakrát klikněte levým tlačítkem na disk s instrukcí na lokomotivě, čímž se na
pravé straně otevře panel vlastností.

V otevřeném panelu vlastností můžete zapínat a vypínat jízdní řád klikáním na ikonu
budíku. Standardně má tato ikona přes sebe červený kříž, což znamená, že je jízdní
řád vypnutý.
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Hodnota výkonu

Použitá hodnota
v jízdním řádu

Přepínač jízdního řádu
(zapnuto/vypnuto)

Když je jízdní řád zapnutý, jsou ostatní hodnoty na panelu vlastností důležité. Druhý čas
je kritická hodnota použitá v jízdním řádu a je to ona, která určuje úspěch nebo
neúspěch; první hodnota času není použita.

Abyste změnili tento čas, musíte měnit hodnotu výkonu, která je standardně
nastavena na 75%. Toto je hodnota, která určuje, jak ý je požadovaný výkon vlaku.
Když je váš jízdní řád založen na nižších hodnotách, jako třeba 50%, potom čas
naroste. Dispečer při kalkulaci počítá s tím, že hráči bude trvat déle dosažení cíle.

Abyste vytvořili přísnější jízdní řád, zvyšte hodnotu výkonu (toto číslo může být vyšší
než 100). Tím se zkrátí požadovaný čas.

Na záložce Úkolů (Assignments) v menu F1 se instrukce zobrazí a ch ovají odlišně
v závislosti na tom, zda jde o instrukci s jízdním řádem nebo bez.
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Záložka úkolů

Instrukce s jízdním
řádem

Instrukce bez jízdního řádu

Na obrázku výše je první instrukce s jízdním řádem. Má vypsaný jeden čas (to je ten
druhý z okna vlastností instrukce). Tento čas zůstane pevný a nebude se aktualizovat.

Druhá instrukce je bez jízdního řádu. Používá oba časy z okna vlastností instrukce a
dynamicky aktualizuje čas v závislosti na postupu hráče.

Když vytváříte aktivitu s instrukcemi s jízdním řádem, je pro hráče lepší, když
poznamenáte jízdní řád do popisu aktivity na záložce obecných informací o aktivitě.
Tímto způsobem může hráč letmým pohledem zkontrolovat jízdní řád  stisknutím F1,
aniž by musel rolovat dolů dlouhým seznamem na záložce úkolů.
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