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Dodatek do MS Train Simulator 1.x 

Polska Sieć Trakcyjna 
Instrukcja  układania  sieci  na  szlakach 

 

Po instalacji pakietu (pakietów) obiektów sieci, wpisów do plików *.ref i gantry.dat -  zgodnie 
z instrukcją w pliku readme.txt danego pakietu (pakietów) – oraz po zapoznaniu się z 
dokumentacją techniczną (np.  znaczenie składni nazw plików) można przystąpić do 
zasadniczej pracy – czyli do układania obiektów w Edytorze Tras MS Train Simulator (Route 
Editor). 

 

Na początek należy określić miejsce, z którego rozpocznie się układanie elementów. Tym 
miejscem nie powinna być stacja – inna, specyficzna  metoda budowy (o tym w odrębnym 
poradniku) . Najlepiej gdy na początek jest to kwadrat z samym szlakiem kolejowym  jedno- 
lub dwutorowym, bez znaczenia czy na prostym odcinku czy położonym w łuku. Przy 
układania obiektów wykorzystuje się funkcję „gantry” – czyli automatyczne rozmieszczanie 
obiektów względem biegnącej w terenie linii kolejowej. Rozpoczynamy pierwszy etap. 

 

Na rozwijanej liście są widoczne różne wersje, zależnie od typu sieci i ilości torów, opisane 
jako „cz 1” i „cz 2” na końcu nazwy.  
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Wyróżnienie podwersji ma związek z tak zwanym zygzakowaniem przewodów jezdnych. 
Wybór wariantu do wstawienia jako pierwszy potwierdzamy naciśnięciem przycisku 
„Automatycznie”. 

 

   Następuje proces ładowania obiektów. Czas operacji jest zależny od długości szlaku na 
danym kwadracie terenu  i wydajności samego komputera – należy cierpliwie czekać. 

 

Obiekty pierwszej części zostały ustawione. Widoczny element na torze przy słupie po prawej 
stronie to fragment tak zwanego obiektu „technologicznego” – specjalnej wersji dla 
budowniczego trasy. Ma on za zadanie ułatwić ewentualne późniejsze korekty położenia 
elementów względem toru i w wersji finalnej trasy powinien być podmieniony na obiekt 
właściwy (szczegóły przy instalacji pakietów).  

Z menu automatycznego umieszczania obiektów typu „gantry” wybieramy wersję drugą i 
potwierdzamy tak jak poprzednio. 
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   Pojawia się komunikat ostrzegawczy – klikamy na „NIE”, bo chcemy dostawić nowe obiekty 
do już istniejących. Ponownie trzeba cierpliwie poczekać…. 

 

.. i gotowe. Obie wersje – z zygzakowaniem – gotowe do dalszej obróbki. 
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 Jedna z sieci jest zbędna i trzeba ją usunąć ręcznie. 

 

W celu zachowania właściwego zygzakowania sieci na prostej i jej położenia w łuku operację 
usuwania zaczynamy od końca łuku w kierunku odcinka prostego. Zygzakowanie osiągamy 
przez naprzemienne usuwanie obiektów – na przykład gdy zostanie usunięty element tak jak 
na rysunku (ten wytłuszczony), to przy następnym słupie usuwa się element, który widoczny 
na tym obrazku w tym miejscu pozostaje.  

 

W łuku stosujemy odmienną zasadę: pozostają te elementy, które imitują odciąganie sieci na 
zewnątrz łuku.  
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Zarówno na prostej jak i w łukach – na tym etapie prac – nie wykonujemy żadnych korekt 
położenia pionowego i poziomego obiektów wstawionych z wykorzystaniem funkcji „gantry”. 
To zrobimy później. 

Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji wykonujemy zapis projektu i ponowne 
załadowanie Edytora Tras. Pierwszy etap wstawiania można ograniczać do operacji na 
jednym kwadracie lub na większej ich liczbie (np. obejmującym szlak między stacjami) – 
wszystko zależy od wydajności danego komputera i sposobu pracy tworzącego trasę. 

Drugi etap to zamiana obiektów niewłaściwych na właściwe – w miejscach poszerzenia 
rozstawu torów, w łukach (na wersje z właściwymi ramionami odciągowymi), słupy na 
przystankach osobowych i inne, specyficzne dla określonych miejsc na trasie (np. przęsła 
naprężania czy kotwienia sieci). Zamiana obiektów może być przeprowadzana na dwa 
sposoby: 1. Ręczna zmiana obiektów na te dostępne w bazie „ref” projektu. 2. Zamiana 
obiektów poprzez zewnętrzną (ręczną) edycję plików świata (*.w) z katalogu WORLD. W 
dalszej części szczegółowo zostanie opisana metoda druga. 

Na odcinkach prostych i bez załamań profilu pionowego ułożona sieć trakcyjna z 
wykorzystaniem funkcji „gantry” ma już właściwie stan docelowy.  Modyfikacje będą 
konieczne, gdy występuje zmienny profil linii (obrót istniejącego obiektu) lub gdy warunki 
terenowe uniemożliwiają umieszczenie konstrukcji wsporczych w miejscu, w którym została 
ona  „z automatu” ustawiona – skrzyżowanie z drogą kołową, za blisko tej drogi, za blisko lub 
na moście/ wiadukcie o przęśle nośnym krótkim lub jego przyczółków, itp. (zamiana na parę 
obiektów o sumarycznej długości przęsła podstawowego). Inaczej wygląda sytuacja z siecią 
nad torami w łukach poziomych – w każdym przypadku zachodzi konieczność wymiany na te 
właściwe, w zależności od promienia łuku od jednego do dwunastu (sześciu par) obiektów za 
jedno do pięciu przęseł o długości standardowej. 
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Zestawienie możliwych kombinacji odcinków zawiera poniższa tabela. 

 

Druga metoda zmiany obiektów na właściwe polega na modyfikowaniu wpisów typu „gantry” 
w plikach *.w, umieszczonych w katalogu WORLD projektu trasy. Modyfikacja może polegać 
na: 1. korekcie nazwy pliku – zamiana obiektu w układzie „jeden za jeden”, 2. korekcie nazw 
plików przy jednoczesnym klonowaniu całych wpisów typu „gantry” – zamiana na więcej 
obiektów niż jeden. 

Przed rozpoczęciem modyfikacji trzeba zidentyfikować obiekt, który chcemy zmieniać lub 
klonować i zmieniać.   

 

Obrazek przedstawia dane obiektu „st_C120-2C_2Mt2k_S1wt72_zP.s” o współrzędnych x/z 
399.204/193.731,  położony na kwadracie terenu  „-5262/14853” – czyli plik „w-005262+014853.w” 

dla    R      
conajmniej

szlak 
jednotorowy

tor wewnętrzny 
szlaku 

dwutorowego

tor zewnętrzny 
szlaku dwutorowego

72 1 36+36; 28+44; 1400 72 x1 72 x1 1) 72 x1 1)

72 1 350 36 x2 2) 35 x2 37 x2 2)

72 2 650 48 x3 47 x3 48 x3

72 2 250 29 x5 3) 29 x5 30 x5 4)

72 3 800 54 x4 54 x4 54 x4

72 5 1000 60 x6 60 x6 60 x6

4) również sieć łamana - opisana jako " 60_s*o1 " i  " 60_s*o2 "

długości zastępcze - odcinek w łuku poziomym  [m x ilość sztuk]

1) jeden obiekt dla szlaku dwutorowego ( "2Mt2k")
2) również sieć łamana - opisana jako " 72_s*o1 " i  " 72_s*o2 " 
3) również sieć łamana - opisana jako " 58_s*o1 " i  " 58_s*o2 " 

długość przęsła 
podstawowego - z 

"gantry"  [m]

ilość obiektów 
do zastąpienia

długości zastępcze - 
odcinek prosty [m]
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Przykład 1: odcinek dwutorowy w łuku o promieniu 1500 metrów  

 

Czyli zmiana nazwy pliku na właściwą wersję dla takiego łuku 
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Przykład 2: odcinek dwutorowy w łuku o promieniu 400 metrów – długość jednego przęsła 
standardowego (inny obiekt – w innym miejscu) 

 

Zgodnie z tabelą długości zastępczych jeden element wspólny dla dwóch torów należy 
zastąpić czterema – po dwa dla każdego toru. 

 

Poza zmianami nazw należy również zmienić numery „UiD” dla klonowanych wpisów. 
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Gotowe. Teraz można zapisać zmiany tylko w plikach *.w , zamykając jednocześnie Edytor 
Tras bez wprowadzania zmian.  

Trzeci etap to korygowanie położenia obiektów w Edytorze Tras, z nasuwaniem 
sklonowanych obiektów na swoje właściwe położenie.  

 

 

 

 

 

 


