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Beginnen met AnyRail

Beginnen
met

1.1

Inleiding
Wij hebben AnyRail™ ontwikkeld met als doel het zo gemakkelijk
mogelijk te maken om een baanplan te ontwerpen. Meteen na de
installatie van de software kunt u aan de slag, waarbij zal blijken dat de
meeste zaken zichzelf wijzen. Toch kan het geen kwaad de handleiding
eens door te lezen, zodat u maximaal kunt profiteren van alle
mogelijkheden van AnyRail.

1.2

Voordat u begint
In het tabblad Instellingen kunt u AnyRail precies zo instellen als u wilt.
Een beschrijving van alle mogelijkheden vindt u hier

73

. De meeste

standaardinstellingen zullen voorlopig voldoen. Wat u waarschijnlijk wel
wilt instellen is het maatsysteem en de grootte van het werkblad.
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Kies een maatsysteem
Als u de software voor de eerste keer start worden alle waarden in
centimeters weergegeven. U kunt dit aanpassen.
Een maatsysteem specificeren
1. Open het tabblad Instellingen:

2. Klik op Maatsysteem:

Als u kiest voor Inch, breuken laat AnyRail steeds breuken zien voor
alle maten, bijvoorbeeld 20 ¾. Als u kiest voor Inch, decimalen wordt
dezelfde waarde weergegeven als 20.75. U kunt maten in breuken of
in decimalen opgeven aan AnyRail. AnyRail converteert ze
automatisch. Bij breuken wordt altijd afgerond naar de
dichtstbijzijnde 1/32 van een inch.

1.2.2

Stel het werkblad in
AnyRail ziet het scherm als uw werkblad. Dit wil niet zeggen dat uw
treintafel altijd rechthoekig moet zijn. Verderop ziet u hoe u een
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treintafel kunt tekenen.
Het werkblad instellen
1. Open het tabblad Instellingen.
2. Bekijk de groep Werkblad:

3. Geef de Breedte en de Diepte van het werkblad op. U kunt dit later
altijd aanpassen.
TIP: Om een treintafel te maken, moet u een figuur

1.2.3

47

tekenen.

Beeld schalen
In- en uitzoomen
1. De huidige weergaveschaal vindt u rechtsonder in het scherm:

2. Beweeg de schuifknop om de weergaveschaal aan te passen.
Of:
1. Open het tabblad Start.
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2. Kies de gewenste weergaveschaal.
TIP: Om snel in en uit te zoomen gebruikt u CTRL in combinatie met het muiswiel.
TIP: Met het toetsenbord kunt u in- en uitzoomen met de toetscombinaties CTRL + en CTRL
-.

Als u de weergaveschaal op 1:10 instelt is 1 centimeter op de afdruk
gelijk aan 10 centimeter in werkelijkheid.
LET OP: Deze schaal heeft niets te maken met de bouwschalen zoals TT, O, H0, enz. De
treinschaal hangt af van de railbibliotheken die u kiest.

1.3

Railbibliotheken
Het eerste dat u nodig heeft is natuurlijk rails!
In AnyRail is alle rails georganiseerd in bibliotheken, één voor elke
railsoort per fabrikant. Er zijn railbibliotheken voor vrijwel alle bekende
merken, zoals Fleischmann, Märklin, Roco, Peco en vele anderen. Elk
railstuk in een bibliotheek benadert de werkelijkheid zo goed mogelijk.
Sommige zijn zelfs ontworpen op basis van de technische tekeningen
die de fabrikant ons ter beschikking heeft gesteld.

1.3.1

Openen van een railbibliotheek
Een railbibliotheek openen
1. Open het tabblad Railbibliotheken:

U ziet een groep voor elke bouwschaal. Het kan zijn dat de groep is
ingeklapt, zoals hier voor H0. Klik dan op het kleine pijltje om de groep
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te openen.
2. Klik op de naam van de fabrikant om de lijst van beschikbare
bibliotheken te openen.
3. Kies een railbibliotheek:

U kunt zoveel railbibliotheken tegelijk openen als u wilt. En maakt u
zich geen zorgen, AnyRail staat u niet zomaar toe om verschillende
merken of schalen rails te koppelen, tenzij u dit expliciet toestaat. Zie
hiervoor het tabblad Instellingen

1.3.2

92

.

Bekijken van een railbibliotheek
De statusbalk onderaan het scherm laat gedetailleerde informatie over
het railstuk zien.
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Wijs met de muis naar het railstuk om de informatie te zien.
Dezelfde informatie verschijnt in de statusbalk.

1.3.3

Sluiten van een railbibliotheek
Een railbibliotheek sluiten
Klik op het kruisje in de rechterbovenhoek:

LET OP: U kunt een railbibliotheek ook sluiten op de manier zoals u deze geopend

1.3.4

Overzicht van de railstukken
In de railbibliotheek ziet u miniatuurversies van de werkelijke
railstukken. Hieronder een overzicht van de namen van de meest
voorkomende railstukken:

© 2013 DRail Modelspoor Software

7

heeft.

10

AnyRail 5 Handleiding Nederlands

Rechte rail

Aansluitrail

Boog

Isolatie- of contactrail.
De spoorstaven zijn
geïsoleerd

Rechte wissel

Meegebogen wissel

Ontspoorwissel.

Hersporingsrail.

Vanaf één richting

Eventueel ontspoorde

ontspoort de trein

wielen worden weer in

om

het spoor gedwongen

veiligheidsredenen
Y-wissel

Schakelrail:
Genereert een puls
bij passage van
een trein. Meestal
richtingsafhankelijk

Driewegwissel

Stootblok: einde van
de lijn

Kruising

Ontkoppelrail

Dubbele Engelse

Draaischijf

wissel
Enkele Engelse
wissel

Flexrail: kan eenvoudig worden
ingekort en gebogen
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Dokken van een railbibliotheek
Een venster met een railbibliotheek kan worden verplaatst als elk ander
venster.
Als u dit venster naar de rand van het scherm brengt kunt u het
'dokken'. Dit betekent dat het venster deel uitmaakt van het
hoofdscherm.

Een bibliotheek dokken

U kunt de bibliotheek weer losmaken door deze te verslepen.
TIP: Om te voorkomen dat een bibliotheek dokt, kunt u CTRL ingedrukt houden tijdens het
verslepen

Bibliotheken nesten

© 2013 DRail Modelspoor Software

12

AnyRail 5 Handleiding Nederlands

Meerdere bibliotheken kunnen in één venster worden gecombineerd.
Gebruik de tabbladen om tussen de bibliotheken te schakelen.
TIP: U kunt een bibliotheek aan het tabblad lostrekken

1.5

Werken met railstukken
AnyRail is ontworpen om eenvoudig te kunnen werken met railstukken.

1.5.1

Toevoegen van rails
Een railstuk toevoegen
Er zijn drie manieren om railstukken toe te voegen:

Methode 1: Klik

© 2013 DRail Modelspoor Software
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1. Klik op het railstuk...
2. ...het railstuk verschijnt op het werkblad.

Methode 2: Slepen en neerzetten

Klik en sleep het railstuk het werkblad op.

Methode 3: SHIFT-klikken legt het nieuwe railstuk aan het laatst
geplaatste railstuk

© 2013 DRail Modelspoor Software
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1. Klik op het railstuk met de SHIFT toets ingedrukt...
2. ...en het nieuwe railstuk wordt meteen aan het voorgaande
aangelegd.
TIP: Om de meest recente actie ongedaan te maken klikt u op het knopje voor Ongedaan
maken of u drukt op CTRL Z.

1.5.2

Tekenstijlen van de rails
U kunt in het tabblad Start aangeven hoe de rails moet worden
afgebeeld.
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Kies de gewenste manier van afbeelden.
Zet het selectievakje Bedding aan om het volledig plaatsgebruik van
de rails te zien.
Voorbeeld 1: Hartlijn

Voorbeeld 2: Rails

Voorbeeld 3: Bielzen

LET OP: De bielzen die AnyRail tekent zijn niet levensecht. De lengte is correct, maar de
breedte en de onderlinge afstand niet.
Voorbeeld 4: Centrale lijn met bedding

© 2013 DRail Modelspoor Software
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LET OP: Maak gebruik van de functie om de bedding te tonen. Hiermee kunt u zien of de rails
niet te dicht bij elkaar en niet te dicht langs de rand van de treintafel ligt.

1.5.3

Verplaatsen en aanleggen van rails
Met de muis kunt u rails verplaatsen en verbinden. Met de
standaardinstellingen kan alleen rails van hetzelfde systeem onderling
worden verbonden. Dit kunt u uitschakelen, om zodoende met rails van
verschillende fabrikanten te werken. Kijk hier

92

hoe u deze instelling

kunt wijzigen.
Rails aan elkaar leggen

1. Sleep het railstuk naar het doel.
Het railstuk verandert van kleur.
2. Laat de muisknop los.
Een rondje markeert het verbindingspunt.
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AnyRail draait het railstuk automatisch zodat het precies past.

1.5.4

Loskoppelen van rails
U kunt rails loskoppelen via het snelmenu of via het Lint.
Verbinding losmaken via het snelmenu

Klik op de verbinding met de rechter muisknop en selecteer Losmaken.
De rails wordt niet verplaatst maar wel losgemaakt.
Verbinding losmaken via het Lint

1. Klik op de verbinding om deze te selecteren.
Het tabblad Verbinding opent automatisch.
2. Klik op Losmaken.

Rails losmaken via het snelmenu

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Klik met de rechter muisknop op de rails en selecteer Losmaken.
Rails losmaken via het Lint

1. Klik op de rails om het te selecteren.
Het tabblad Rails verschijnt automatisch.
2. Klik op Losmaken.
1.5.5

Selecteren van rails
Het selecteren van één railstukje doet u door erop te klikken.
U kunt echter ook meerdere railstukken selecteren, waarna u deze als
groep kunt bewerken.
Rails selecteren

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Klik op de linker muisknop en trek een rechthoek om de betreffende
rails.

Geselecteerde rails krijgt een groene glans.
Als u één van de railstukken versleept gaat de rest van de selectie
mee.

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Gebruik het hendeltje om de selectie te roteren.

Afhankelijk van uw selectie verschijnen er extra tabbladen op het Lint.
Andere manieren om rails te selecteren
Volg één van de volgende methoden:
o CTRL+klik op elk railstuk.

o Een dubbelklik op een railstuk selecteert een logische eenheid rails.

© 2013 DRail Modelspoor Software
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o Een driedubbele klik selecteert alle aangesloten rails.

o SHIFT-klik breidt de selectie uit.
Voor:

Met SHIFT-klik verlengt u de selectie vanaf een reeds bestaande
selectie.

Na:

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Het kortste pad wordt geselecteerd.
AnyRail geeft de geselecteerde rails een groene glans.

Rails deselecteren
CTRL-klik het railstuk.

Selectie ongedaan maken
Druk op ESC.

Verplaatsen van de selectie
Versleep één van de geselecteerde railstukken. De rest beweegt
automatisch mee.

TIP: Geselecteerde railstukken kunt u knippen, kopiëren en plakken zoals u in Windows
gewend bent.
TIP: Als u AnyRail twee keer opent kunt u tussen twee baanplannen kopiëren en plakken.

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Vastplakken van rails
Om te voorkomen dat u rails per ongeluk verplaatst kunt u de rails
vastplakken.

Rails vastplakken
Methode 1:

Klik met de rechter muisknop op de rails en selecteer Vastplakken.
Methode 2:

Klik op het railstuk om dit te selecteren en klik in het Lint op

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Vastplakken.
Als u wilt weten of rails vastgeplakt is, beweeg dan de muis eroverheen
en kijk in de statusbalk.

Als de rails is vastgeplakt ziet u in de statusbalk een lijmkwast.
TIP: Als u vastgeplakte rails toch snel wilt verplaatsen, houd dan SHIFT ingedrukt en versleep
de rails.

1.5.7

Draaischijven
Voor de meeste draaischijven is een speciale overgangsrail vereist.
Deze vindt u altijd in de bibliotheek van de draaischijf.
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Hier is een overgangsrail gebruikt. De informatie vindt u in de
statusbalk.

1.5.8

Baanplan sluitend maken
Als u railstukken gebruikt zonder flexrails, zult u soms zien dat het
lastig is het baanplan sluitend te krijgen. Dit geldt vooral als u een wat
complexer baanplan maakt met een geometrie die niet door de fabrikant
wordt voorzien.
Sommige fabrikanten leveren voor dit doel allerlei stukjes opvulrails.
Vaak is het mogelijk een plan sluitend te krijgen door gebruik te maken
van de natuurlijke speling in de rails. Hoewel dit meestal niet moet
worden aangeraden kan het bij het in werkelijkheid leggen van de rails
een oplossing zijn. Als u uit de losse hand rails legt zal dit zelfs vaak
min of meer vanzelf gebeuren.
In AnyRail kunt u ook een beetje smokkelen om de gaten te dichten.
Doorgaans kunt u dit bereiken door een deel van de baan los te maken
en één of twee graden te draaien.

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Het dichten van een gat
1. Zet Automatisch verbinden uit in het Instellingen tabblad. Als u dat
doet springt de rails niet langer in positie maar blijft liggen zoals u
het achterlaat. Als nabijgelegen rails aan de toleranties (ook in het
tabblad Instellingen) voldoet wordt een verbinding gemaakt.
2. Maak een stuk rails los en draai het een paar graden zodat het beter
past.
3. Breng de rails voorzichtig in positie en overtuig u ervan dat de
uiteinden worden verbonden.
4. Zet Automatisch verbinden weer aan.
LET OP: Doe dit alleen als u het plan niet op de normale manier passend krijgt.

1.6

Flexrails
Bij sommige railbibliotheken beschikt u over flex rails. Dit is meestal
een wat langer stuk rails dat u kunt buigen in elke willekeurige boog.
Meestal moet u dergelijke rails zelf inkorten met een zaagje of een
tang.

1.6.1

Eenvoudige handelingen met flexrails
In AnyRail kunt u de rails buigen en inkorten door de vier
besturingspunten te verslepen. Twee besturingspunten vindt u aan de
uiteinden van het railstuk. Daarnaast zijn er nog twee besturingspunten
waarmee u de rails kunt buigen.
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De besturingspunten worden aangegeven met een kruisje.
U kunt de rails buigen door de besturingspunten te verslepen.
AnyRail controleert de flexrail terwijl u ermee bezig bent en geeft een
waarschuwing als:
U de rails te ver uitrekt
U te scherpe bochten maakt waardoor een trein kan ontsporen
Deze functies kunt u uitzetten in het tabblad Instellingen

92

.

Flexrails verbinden met bestaande rails
Sleep de rails naar de bestaande rails zoals u gewend bent
Of
Sleep één van de buitenste besturingspunten naar een bestaand
eindpunt:

1. Sleep één va de buitenste besturingspunten naar het bestaande
eindpunt...

© 2013 DRail Modelspoor Software
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2. ...en laat los.
AnyRail maakt een vloeiende aansluiting.
TIP: Als u SHIFT ingedrukt houdt tijdens het verslepen van de besturingspunten bewegen ze
in een rechte lijn.

1.6.2

Rechte rails, bogen en overgangsbogen uit flexrails
AnyRail kan vrijwel perfecte bogen, overgangsbogen en rechte stukken
rails uit flexrails maken.
Een boog, overgangsboog of rechte uit flexrails maken
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Klik met de rechter muisknop op de flexrail en selecteer Rechte flex,
Gebogen flex of Boogovergang flex.
Een andere manier is om de flexrail aan te klikken en de functies in het
Lint te gebruiken.

Een rechte

© 2013 DRail Modelspoor Software
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Een boog
AnyRail benadert met deze functie een vrijwel precieze boog als deel
van een cirkel. U kunt een hoek van maximaal 90 graden instellen. Wilt
u een grotere hoek overspannen, dan moet u meerdere flexrails
combineren.

Een overgangsboog
Een boogovergang - of overgangsboog - garandeert een soepele
overgang van rechte rails naar een boog. In werkelijkheid worden deze
bogen gebruikt om slijtage te beperken en hogere snelheden te kunnen
toestaan. Ook vergroten ze het comfort voor de treinreizigers.
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Vergeet niet aan te geven of het om een linker- of rechterboog gaat.

1.6.3

Parallelle flexrails
AnyRail kan flexrails parallel leggen.
Een parallelle flexrails maken

© 2013 DRail Modelspoor Software
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1. Klik met de rechter muisknop op de flexrail en selecteer Parallelflex
toevoegen.

2. Geef in het dialoogvenster de gewenste Afstand en Positie aan.
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3. Klik op OK voor het resultaat.

1.7

Het Lint en het snelmenu

Het Lint
Wanneer u iets selecteert ziet u in het Lint welke functies beschikbaar
zijn.
Voorbeeld 1: Selecteer een flexrail

Een flexrail is geselecteerd. Het tabblad Rails wordt geopend.

Voorbeeld 2: Selecteer een flexrail, een figuur en tekst

Rails, tekst en figuur zijn geselecteerd. Voor elk verschijnt een tabblad.
© 2013 DRail Modelspoor Software
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Met het vierde tabblad Selectie zijn alle elementen tegelijk te
bewerken.

Het snelmenu
In AnyRail wordt veelvuldig gebruik gemaakt van snelmenu's. Dit zijn
menu's die verschijnen als u terwijl u ergens op staat op de rechter
muisknop drukt. Op deze manier kunt u functies kiezen die relevant zijn
voor wat u aan het doen bent. Hieronder een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1: Rechter muisklik op een railstuk

Open het snelmenu met een rechter muisklik.
Functies die nu niet beschikbaar zijn, zijn grijs.
Voorbeeld 2: Rechter muisklik op een verbinding

© 2013 DRail Modelspoor Software

Beginnen met AnyRail

35

Open het snelmenu met een rechter muisklik.
Er is een detailbeschrijving beschikbaar in het referentiehandboek

73

.

In de volgende hoofdstukken worden de meest gebruikte functies
beschreven.

1.8

Railstukken, baandelen en secties
In AnyRail is het baanplan opgedeeld in railstukken, baandelen en
secties. Een railstuk is simpelweg een los stuk rails, zoals u ze uit de
railbibliotheek kunt kiezen. Een baandeel bestaat uit alle railstukken
die onderling verbonden zijn. Veel AnyRail functies werken op een
baandeel en niet op een railstuk. Een sectie is een gedeelte van de
baan dat u zelf kunt definiëren en heeft iets meer uitleg nodig.
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Secties
U kunt van elk gedeelte van een baandeel een sectie maken als u dit
gedeelte aan alle kanten (elektrisch) isoleert. Het definiëren van secties
is in analoog en digitaal bedrijf nuttig, om verschillende redenen.
Bij conventioneel (analoog) bedrijf is het nodig om gedeeltes van de
baan apart van stroom te kunnen voorzien. Alleen dan kunt u treinen
onafhankelijk van elkaar bedienen. U kunt dan bijvoorbeeld een trein
voor een rood sein laten stoppen door de sectie stroomloos te maken,
terwijl andere treinen gewoon doorrijden.
Bij digitaal bedrijf, vooral bij besturing met een PC, is het belangrijk
om te weten waar de treinen zich bevinden. Dit kan worden
gerealiseerd met terugmeldsecties, die elektrisch geïsoleerd moeten
worden. Met behulp van bezetmelders kan dan worden gedetecteerd of
er stroom wordt afgenomen door een trein in de betreffende sectie.
Hoe korter zo'n sectie is, hoe nauwkeuriger de plaatsbepaling.
TIP: Als u eenmaal een sectie heeft aangemaakt, kunt u de eigenschappen zoals kleur,
naam en gebruik aanpassen. U kunt ook een lijst opvragen van alle secties. Dit kan handig
zijn bij het bepalen van het aantal benodigde bezetmelders. Zie Tonen van de sectielijst 69 .

© 2013 DRail Modelspoor Software

Beginnen met AnyRail

1.9

Werken met secties
Hieronder worden de twee methodes beschreven om een sectie te
maken.
Methode 1: Creëren van een sectie uit geselecteerde rails

1. Selecteer de rails voor de selectie.
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2. Klik met de rechter muisknop op de selectie en kies Sectie creëren.
Of klik op de selectie en klik Sectie creëren op het Lint.

Methode 2: Een sectie maken van geïsoleerde rails

Een 'natuurlijk' eindpunt hoeft niet te worden geïsoleerd.
De driehoekjes geven geïsoleerde verbindingen aan.
1. Klik op de rechter muisknop en isoleer de verbindingen.
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2. Klik met de rechter muisknop op een railstuk en selecteer Sectie
creëren.

3. De sectie verandert van kleur.
TIP: Uiteraard kunt u ook de sectie aanmaken met het Lint. Klik in stap 2 dan op het railstuk
met de linker muisknop en kies Creëer sectie op het Lint.

De eigenschappen van een sectie aanpassen
1. Klik met de linker muisknop op de sectie.
Het tabblad Rails verschijnt met de Sectie groep:

2. Kies een Naam en een Functie.
De naam verschijnt bij de sectie.
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De software positioneert de tekst zelf.
De kleur van een sectie aanpassen
1. Zoek de groep Sectie in het tabblad Rails op het Lint en kies Kleur.
Een palet met kleuren verschijnt:

2. Kies een kleur.
De sectie krijgt de gekozen kleur.

1.10

Werken met hoogteverschillen
Bij de meeste modelspoorbanen wordt gebruik gemaakt van
hoogteverschillen. Natuurlijk is dit met AnyRail ook mogelijk.
Als u er zeker van wilt zijn dat de hoogte van een zeker punt niet wordt
gewijzigd, kunt u deze vastzetten.
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Het punt wordt blauw om aan te geven dat de hoogte vastgezet is:

Als de hoogte vastgezet is, is de verbinding blauw. Als u met de muis
over de verbinding gaat wordt een slotje in de statusbalk getoond.

1.10.1 Tonen van hoogtes
U kunt AnyRail zo instellen dat de hoogtes worden getoond, zodat u uw
wijzigingen meteen kunt zien.
Het tonen van hoogtes
Zoek de groep Tonen in het Start tabblad:

Vink de drie selectiehokjes in deze kolom aan.
Hoogtes worden nu getoond:
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1.10.2 Instellen van hoogtes
Er zijn verschillende manieren om hellingen te maken en om rails op een
zekere hoogte te leggen.
Omdat een railstuk op een helling kan liggen heeft een railstuk niet
noodzakelijkerwijs één hoogte. AnyRail werkt daarom met hoogtes van
verbindingen en eindpunten.
U kunt een selectie van rails op een bepaalde hoogte leggen en de
hieraan verbonden rails automatisch een helling laten beschrijven.
U kunt ook tussen twee punten met een verschillende hoogte een
gelijkmatige helling maken.
AnyRail geeft een waarschuwing als hellingen te steil worden.
TIP: Houdt u bij kruisende sporen rekening met de hoogte van de rails, de dikte van de
brugconstructie en eventuele bovenleiding!

Hoogte instellen van de geselecteerde rails
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1. Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde rails en kies Hoogte
instellen.
Of klik op Hoogte instellen op het Lint.

2. Vul de hoogte in.

AnyRail heeft de geselecteerde rails op de gewenste hoogte gebracht.
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De hoogte instellen voor één punt
U kunt individuele punten op een bepaalde hoogte instellen.
1. Klik met de rechter muisknop op het punt. Dit kan een eindpunt of
een verbinding zijn. Kies Hoogte instellen....
U kunt ook op het punt klikken en Hoogte instellen... op het Lint
gebruiken.
2. Vul een waarde in voor de hoogte en beslis of u hellingen wilt laten
aanmaken naar dit punt.
3. Klik op OK.

Een gelijkmatige helling maken
Het kan ook voorkomen dat u de hoogte van twee punten A en B al weet
en hiertussen een gelijkmatige helling wilt maken.
Dit is mogelijk mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Alle rails op de helling moet onderling verbonden zijn
Er mag slechts één geselecteerd pad zijn tussen A en B.
Het pad mag door wissels en kruisingen heenlopen, maar geen
aftakking hebben.
LET OP: Uiteraard werkt deze functie het best als A en B een verschillende hoogte hebben!
Voorbeeld:
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Voor elk punt wordt de hoogte berekend zodat een gelijkmatige helling
ontstaat.

Het instellen van het maximale hellingspercentage
1. Open het tabblad Instellingen.

© 2013 DRail Modelspoor Software

46

AnyRail 5 Handleiding Nederlands

2. Stel het Maximale percentage voor hellingen in.

1.11

De statusbalk
Terwijl u AnyRail gebruikt kunt u een oog op de statusbalk houden om
uw werk te controleren. De statusbalk bevat allerlei nuttige informatie:

1.12

Rondom het spoor
De kans is groot dat u op uw spoorbaan niet alleen rails legt, maar het
landschap ook aankleedt. Met AnyRail kunt u structuren

47

tekenen,

zoals stations of landschappelijke elementen. Natuurlijk kunt u ook op
deze manier de treintafel of uw tuin tekenen. U kunt het spoor als
verborgen markeren en teksten

53

en meetlatten

zijn er allerlei voorgedefinieerde elementen

55

53

toevoegen. Verder

beschikbaar.
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1.12.1 Toevoegen van lijnen en vlakken
Een lijn of een vlak toevoegen
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1. Open het tabblad Invoegen.
2. Klik Lijn/Vlak toevoegen.
3. Klik op het werkblad voor elk punt.
4. Dubbelklik voor het laatste punt.
TIP: Als u de lijn afsluit door het beginpunt nogmaals aan te klikken sluit de figuur zich.
TIP: U kunt ook met de rechter muisknop op het werkblad klikken en Lijn/vlak toevoegen
kiezen in het snelmenu.

Een lijn in een vlak omzetten

1. Klik op de lijn om het Lijnen en vlakken tabblad te openen.
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2. Klik op Lijn->Vlak om de lijn in een vlak te veranderen.
Een punt aan een bestaande lijn toevoegen

1. Klik met de rechter muisknop waar u een punt wilt toevoegen.
2. Kies Punt toevoegen.

TIP: U kunt nog sneller een punt toevoegen door op de lijn te gaan staan en op 'p' te drukken.

Een punt verwijderen
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1. Klik met de rechter muisknop op het punt.
2. Kies Punt verwijderen.

TIP: U kunt ook met de muis op het punt gaan staan en op 'Delete' drukken.

Een punt verplaatsen
Versleep het punt met de muis naar een nieuwe positie.
Het kan voorkomen dat u een punt heel precies wilt positioneren,
bijvoorbeeld als u uw treinkamer of treintafel tekent.
Het positioneren van een punt

1. Klik op het punt om het te activeren.
2. Voer de exacte x en y positie in op het Lint.

Elk punt dat twee buren heeft kunt u rond of gebogen maken. Voor de
eindpunten van een lijn is dit niet mogelijk.
Een ronde hoek is een perfecte boog. Dit is een deel van een cirkel.
Een gebogen hoek is een curve tot halverwege elke buur.
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Een overzicht van alle beschikbare functies vindt u in het
Referentiehandboek

73

.

1.12.2 Aanpassen van figuren
In dit hoofdstuk worden twee speciale technieken uitgelegd voor het
werken met figuren.
Een enkele zijde van een figuur verschuiven

1. Ga op een zijde staan en druk op SHIFT.
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De lijn wordt vet.

2. Versleep de lijn met de SHIFT toets ingedrukt.

Het schalen van een figuur

1. Ga op een punt staan en druk op SHIFT.
Alle punten van de figuur lichten op.
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2. Versleep het punt met de SHIFT toets ingedrukt om de figuur groter of
kleiner te maken.
1.12.3 Toevoegen van tekst
U kunt overal waar u wilt tekst toevoegen, bijvoorbeeld om bepaalde
elementen te verduidelijken of als aantekening.
Tekst toevoegen
1. Open het tabblad Invoegen op het Lint en klik Tekst invoegen.
2. Klik op het werkblad.
3. Voer de tekst in en druk op Enter.
LET OP: Afhankelijk van de schaal kan de tekst te groot of te klein zijn. Om de grootte aan te
passen klikt u op de tekst en past u de fontgrootte aan op het Lint.
LET OP: Voor een nieuwe tekstregel kunt u Shift-Enter gebruiken.

Teksteigenschappen aanpassen
Klik op de tekst en pas het lettertype, de grootte en de kleur aan door
het tabblad Tekst te gebruiken.
Bestaande tekst wijzigen
Dubbelklik de tekst en pas aan.
Tekst verplaatsen
Versleep de tekst met de muis.
TIP: U kunt railsecties een naam geven. Zie hiervoor Werken met secties

1.12.4 Toevoegen van meetlatten
Een meetlat toevoegen
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1. Open het tabblad Invoegen op het Lint en kies Meetlat toevoegen.
2. Klik op het werkblad.
3. Maak de meetlat op maat door de uiteinden te verslepen.
De eigenschappen aanpassen
Klik op de meetlat en gebruik het Meetlatten tabblad.
De meetlat verplaatsen
Versleep de meetlat naar de gewenste positie.

1.12.5 Rails als verborgen markeren
Een gedeelte van uw sporen kan onzichtbaar zijn, bijvoorbeeld in
tunnels of schaduwstations. AnyRail kan zulk spoor gestippeld
weergeven.
Het markeren van verborgen rails
1. Selecteer de rails die als verborgen moet worden gemarkeerd.
2. In het tabblad Rails in het Lint vinkt u Verborgen aan.

Het tonen van verborgen rails
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Met deze selectievakjes kunt u kiezen verborgen en zichtbare rails wel
of niet te tonen.

1.12.6 Voorgedefinieerde elementen
AnyRail heeft een aantal voorgedefinieerde elementen die u kunt vinden
in het tabblad Objecten.
Hier vindt u onder meer:
Landschapselementen

Seinen
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Gebouwen

1.12.7 Groepen
Lijnen, vlakken en tekst kunnen worden gegroepeerd.

Een groep maken
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1. Selecteer alle elementen die tot de groep moeten behoren.
2. Klik Groeperen op het Lint.

1.13

Lagen
Met het gebruik van Lagen kunt bepaalde delen van uw ontwerp tonen
of verbergen. Zo kunt u bijvoorbeeld de landschapselementen verbergen
als u met de details van de rails aan het werk bent.
U kunt zelf uitmaken hoe u de lagen indeelt. Een laag kan alle soorten
elementen bevatten, op elke hoogte.
Feitelijk is een laag niets meer dan een groep elementen die om wat
voor reden dan ook bij elkaar horen.
Er is altijd één Huidige laag. Deze laag is altijd zichtbaar. Dit is de laag
waar alle nieuwe elementen worden ondergebracht.
Uiteraard kunt u altijd elementen naar een andere laag verplaatsen.

1.13.1 Het deelvenster Lagen
U kunt de lagen in uw ontwerp met het deelvenster Lagen beheren.
In dit tabblad kunt u lagen toevoegen, verwijderen en hernoemen. Ook
kunt u hier bepalen welke lagen zichtbaar zijn.

Een laag toevoegen
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1. Ga naar het tabblad Start.
2. Klik op Lagen.

3. Klik op Laag toevoegen.

Een laag weggooien
Open naar het deelvenster Lagen en klik op het rode kruisje naast de
laag.
U kunt de actieve laag niet verwijderen.
LET OP: Als u een laag verwijdert, verdwijnen alle elementen die erin zitten! Als u per
ongeluk op Laag verwijderen heeft geklikt, gebruik dan de Terug knop, of druk op CTRL Z.

Een laag een andere naam geven
1. Ga naar het deelvenster Lagen en dubbelklik op de naam van de laag.
2. Geef een nieuwe naam in en druk op Enter.
LET OP: U moet een unieke nieuwe naam opgeven.

Een laag tonen of verbergen
1. Ga naar het deelvenster Lagen.
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2. Klik op het vakje voor de naam van de laag om deze zichtbaar of
onzichtbaar te maken.
LET OP: U kunt de huidige laag niet onzichtbaar maken.
LET OP: De huidige laag is vetgedrukt.
TIP: Door een klik kunt een laag tot de huidige laag maken.

1.13.2 Verplaatsen van objecten naar een andere laag
Het kan uiteraard gebeuren dat u iets naar een andere laag wilt
verplaatsen.
Een object naar een andere laag verplaatsen
1. Selecteer het object (of de objecten).
2. Kies in het Lint de doellaag.
Voorbeeld
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Gebruikersobjecten
U kunt uw tekeningen als gebruikersobject opslaan om ze later nog eens
te gebruiken. U kunt ze ook delen met andere AnyRail gebruikers.

1.14.1 Maken van een gebruikersobject
Van vlakken, lijnen, tekst en groepen

56

kunnen gebruikersobjecten

worden gemaakt.
Een gebruikersobject maken

1. Klik met de rechter muisknop op de selectie en kies Opslaan als
object.
Een dialoogvenster verschijnt.
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2. Kies een categorie en vul de andere velden in.
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3. Klik OK.
Het object wordt aan de betreffende bibliotheek toegevoegd in het
tabblad Gebruikersobjecten.

1.14.2 Beheren van gebruikersobjecten
In het tabblad Gebruikersobjecten vindt u alle objecten.
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Gebruikersobjecten bijwerken
1. Zorg voor een werkende internetverbinding
2. Klik in het tabblad Gebruikersobjecten op Nieuwe objecten
downloaden.

Een bibliotheek met gebruikersobjecten openen
Vink het vakje voor de betreffende bibliotheek aan.
De objecten worden op dezelfde manier getoond als alle andere
elementen.

Uw eigen objecten hebben een blauwe rand.
Gedownloade en gedeelde objecten hebben geen rand.
Als u een object wilt delen, kunt u het uploaden naar de AnyRail
servers.
Een object delen

1. Klik met de rechter muisknop op het object en klik op Details.
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2. Controleer de gegevens nog een keer goed en klik op Delen
(uploaden).

3. Lees de waarschuwing voordat u op OK klikt.
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Let op: Anderen zien het object niet meteen - wij moeten het eerst goedkeuren.

1.15

Afrondende stappen
Als u klaar bent met uw ontwerp wilt u het waarschijnlijk in
verschillende vormen gebruiken. Het eenvoudigste is het afdrukken van
het plan. Maar u kunt ook plaatjes maken van gedeeltes van uw
baanplan. Daarnaast kunt u lijsten opvragen met het gebruikte
railmateriaal en de secties.

1.15.1 Opslaan van het plan
AnyRail bestanden kunt u opslaan en openen zoals u gewend bent. U
kunt uw bestand onder een alternatieve naam opslaan. Dit kan handig
zijn als u verschillende stadia van de ontwerpfase wilt kunnen
terughalen.
Het baanplan opslaan
Open het tabblad Bestand en kies Opslaan.
Het baanplan opslaan onder een andere naam
Open het tabblad Bestand en kies Opslaan als.
Het standaard bestandsscherm wordt geopend, zodat u uw bestand
kunt opslaan waar u wilt. Het oude bestand wordt hierdoor niet
gewijzigd.

Autosave
AnyRail slaat elke 10 minuten een werkversie van uw baanplan op in
een aparte map. Als u AnyRail op de normale manier afsluit worden
deze bestanden verwijderd om schijfruimte te besparen.
Als uw computer echter crasht, of AnyRail om andere redenen op een
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onverwachte manier wordt beëindigd, kunt u altijd een recente versie
van uw baanplan terugvinden.

Een automatisch bewaard plan terugvinden
1. Open het tabblad Bestand en klik op Help.
2. Klik op Autosave map.
LET OP: Het meest recente bestand in deze map is waarschijnlijk het bestand dat u zoekt.

1.15.2 Afdrukvoorbeeld
Printerinkt is duur! Bovendien kan het heel hinderlijk zijn om te wachten
op de printer om er vervolgens achter te komen dat de instellingen niet
goed zijn. Het is raadzaam om voordat u iets afdrukt een
afdrukvoorbeeld op het scherm te bekijken om te zien hoe het plan
afgedrukt zal worden.
Een afdrukvoorbeeld bekijken
Open het tabblad Bestand en klik op Afdrukken.
Er wordt automatisch een afdrukvoorbeeld getoond.
1.15.3 Afdrukken
Het ontwerp afdrukken
1. Open het tabblad Bestand en klik op Afdrukken.
2. Pas de instellingen aan en klik op Afdrukken.
LET OP: Het afdrukken op hoge kwaliteit van veel pagina's kan, afhankelijk van uw computer
of printer, enige tijd in beslag nemen.
TIP: voor een afdruk op ware grootte zet u de schaal op 1:1. Denk eraan dat hiervoor heel
veel papier en inkt nodig kan zijn!
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1.15.4 Aanmaken van plaatjes
U kunt plaatjes exporteren van wat er op het scherm staat, of van uw
totale plan.
Het aanmaken van plaatjes (.gif, .bmp, .jpg of .png)
1. Wijzig indien gewenst de afdrukschaal. Dit is gelijk aan de
printschaal. U kunt rechts onderin de statusbalk van AnyRail de schaal
instellen.
2. Als u een uitsnede wilt maken kunt u de schuifbalken langs de rand
van het scherm gebruiken.
3. Open het tabblad Bestand, klik op het pijltje bij Exporteren als en
kies Plaatje in het rechter deelvenster.
4. Een scherm verschijnt:

Klik OK.
Een standaard Windows bestandsscherm wordt geopend.
5. Sla het bestand op in het door u geselecteerde formaat.
LET OP: Deze afbeeldingen kunt u niet terugladen in AnyRail! Hiermee bewaart u het
baanplan zelf niet!
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1.15.5 Aanmaken van een 3D bestand
U kunt een 3D bestand in Collada formaat aanmaken dat kan worden
ingelezen in de meeste 3D programma's zoals Google SketchUp.
Denk eraan dat er een zeer eenvoudige afbeelding wordt gegenereerd
die vooral bedoeld is om de hoogtes van de rails te bekijken.
Een Collada 3D bestand aanmaken
1. Open het tabblad Bestand.
2. Kies Export as.
3. Selecteer Collada 3D bestand.
4. Geef een bestandsnaam op en klik op Bewaren.

1.15.6 Aanmaken van een TrainPlayer-bestand
U kunt uw plan exporteren in een formaat dat wordt begrepen door
TrainPlayer. TrainPlayer is een softwareprogramma waarmee het rijden
met modeltreinen kan worden gesimuleerd. Kijk voor meer informatie
hier.

Het aanmaken van een TrainPlayer bestand
1. Open het tabblad Bestand.
2. Select Exporteren als.
3. Kies TrainPlayer koppelbestand.
4. Voer een naam in en klik op Bewaren.

1.15.7 Tonen van de materialenlijst
De materialenlijst toont alle benodigde rails voor uw baanplan.
Bovendien is de totale baanlengte te zien. Ook vindt u er een overzicht
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van de lengte per railsoort.
De materialenlijst tonen
1. Open het tabblad Bestand kies Info.
2. Klik op Materialenlijst.
De materialenlijst verschijnt:

TIP: Kopieer en plak de lijst in een spreadsheet programma voor verdere verwerking.

1.15.8 Tonen van de sectielijst
De lijst van secties is zeer waardevol bij het toewijzen van
bezetmelders.
De sectielijst tonen
1. Open het tabblad Bestand en kies Info.
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2. Klik op Sectielijst.
De sectielijst verschijnt:

TIP: Kopieer en plak de lijst in een spreadsheet programma voor verdere verwerking.

1.16

Licentie
U kunt AnyRail vrij gebruiken voor kleine baanplannen tot 50 elementen.
Als u hierna verder wilt ontwerpen dient u een licentie aan te schaffen.
Als u een licentie aanschaft krijgt u een licentiesleutel waarmee u de
probeerversie kunt omzetten in de volledige versie zonder de beperking
van het aantal elementen.
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Om dit te doen schaft u eerst een licentie aan via onze website. Als u
dit heeft gedaan ontvangt u een email met uw gebruikersnaam en
uw licentiesleutel.
AnyRail registreren
1. Open het tabblad Bestand en selecteer Help.

2. Klik op Registreren.
3. Kopieer en plak de informatie uit uw email:

4. Klik OK.
LET OP: U mag de licentiesleutel op meerdere computers gebruiken zolang u de gebruiker
van de software bent.
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1.16.1 Updates en upgrades
Of u nu geen of wel een licentie heeft voor AnyRail, u kunt altijd gratis
een update uitvoeren. Updates zijn te herkennen aan een wijziging in
het tweede of derde deel van het versienummer, bijvoorbeeld 5.15.0
naar 5.19.0, of 5.15.0 naar 5.15.1.
Upgrades kunt u herkennen aan een ophoging van het hoofdnummer,
bijvoorbeeld 5.27.0 naar 6.1.0. Het hangt van uw huidige licentie af of
upgrades gratis zijn.
Het controleren van uw huidige licentie
Open het tabblad Info en selecteer Help.

AnyRail laat zien voor welke hoofdversies uw licentie geldig is.
LET OP: Uiteraard overschrijft AnyRail nooit een versie waarvoor u een licentie heeft. U kunt
dus altijd de nieuwste versie uitproberen.

Controleren op updates
1. Open het tabblad Bestand en selecteer Help.
2. Klik op Controleren op updates.

© 2013 DRail Modelspoor Software

Beginnen met AnyRail

73

Het programma neemt automatisch contact met ons op om te bepalen
of er een nieuwe versie beschikbaar is. Als dat het geval is wordt
gevraagd of u een update wilt uitvoeren.

Update opties
Afhankelijk van uw instellingen controleert AnyRail zo nu en dan of er
updates beschikbaar zijn.
Het bekijken en aanpassen van de Update opties
1. Open het tabblad Bestand en selecteer Help.
2. Klik op Update opties.

2

Referentiehandboek
In dit deel van de handleiding worden de functies van AnyRail
opgesomd.
TIP: Als u net met AnyRail bent begonnen, kunt u het beste beginnen met het deel Beginnen
met AnyRail 4 .
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Speciale functies
In dit hoofdstuk worden de functies genoemd die wat extra uitleg
verdienen.

2.1.1

Plakken
U kunt rails en andere voorgedefinieerde elementen vastplakken.
Hiermee voorkomt u dat u deze per ongeluk verschuift.
Een element vastplakken
Klik met de rechter muisknop op het element en selecteer
Vastplakken.

2.1.2

Roteren
Een element, of een selectie van elementen kan worden gedraaid.

Methode 1

1. Selecteer de elementen. De selectie wordt aangegeven met groen.

2. Gebruik het handvat om de selectie te draaien.
Let op: Als het handvat rood is kan de selectie niet worden gedraaid. Meestal is er dan iets
vastgeplakt.
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Methode 2

1. Selecteer de elementen. Afhankelijk van uw selectie verschijnen extra
tabbladen in het Lint:

Afhankelijk van de selectie verschijnen één of meer tabbladen. Het
tabblad Selectie heeft betrekking op de gehele selectie.
2. Selecteer Draaien.
een nieuw scherm verschijnt:

3. Type de gewenste hoek in of gebruik de schuifknop. Als u de hoek
aanpast draait de selectie mee.
U kunt ook de knoppen gebruiken om de selectie een aantal graden te
verdraaien. Het knopje met het opschrift 0 draait de selectie terug in
de beginstand.
4. Klik OK.
TIP: Als u de schuifbalk gebruikt wordt altijd een geheel aantal graden gedraaid. U kunt een
willekeurige draaihoek ingeven in het invoervak.
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Spiegelen
Sommige elementen kunnen worden gespiegeld. U kunt deze functie
gebruiken om in één keer een gespiegelde versie van uw baanplan te
maken. AnyRail zal zelf elk railelement vervangen door zijn gespiegelde
variant.
Soms heeft een railelement geen gespiegelde variant. In dat geval
wordt de bewerking niet uitgevoerd en krijgt u een lijstje te zien met de
railstukken die niet kunnen worden geïnverteerd.
Eén of meerdere elementen spiegelen
1. Selecteer de elementen die gespiegeld moeten worden. Als u een
deel van het baanplan wilt spiegelen wordt automatisch alle
aangesloten rails ook gespiegeld.
2. Selecteer Spiegelen op het Lint.
De elementen worden gespiegeld. Als de actie niet kan worden
uitgevoerd wordt een lijstje getoond met de probleemgevallen.
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Werkbalk snelle toegang
De Werkbalk snelle toegang is het lijstje met kleine icoontjes linksboven
in het scherm.

U hoeft de functies niet allemaal te onthouden! Als u de muis er
overheen beweegt verschijnt de knopinfo.
Het aanpassen van de Werkbalk snelle toegang
1. Klik met de rechter muisknop op de functie die u wilt toevoegen.
2. Kies Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang.

Voorbeeld

Klik met de rechter muisknop op Bedding en selecteer Toevoegen aan
werkbalk Snelle toegang.

De functie is toegevoegd.
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TIP: Om AnyRail in de beginstand terug te zetten, dient u AnyRail opnieuw te starten met de
SHIFT toets ingedrukt.

2.3

Het Lint
Vrijwel alle functies van AnyRail zijn beschikbaar via het Lint.
Het Lint is de strook bovenaan het scherm met alle functies.
Het Lint is ingedeeld in Tabbladen. Een Tabblad is op zijn beurt
ingedeeld in Groepen.

Als u het AnyRail scherm groter of kleiner maakt, wordt het Lint ook
groter of kleiner.
Soms moeten groepen worden ingeklapt.

U kunt een ingeklapte groep openen door op het kleine pijltje te klikken.
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Soms neemt het Lint veel ruimte in op het werkblad. U kunt het hele
Lint inklappen door een dubbelklik op één van de tabbladen (behalve
het Bestand tabblad).
Dubbelklik opnieuw om het Lint weer uit te klappen.

Het lint is ingeklapt.

Tabbladen
Niet alle tabbladen zijn altijd zichtbaar. De tabbladen waarmee u kunt
werken met rails, lijnen en vlakken, meetlatten enz. verschijnen alleen
als u dergelijke elementen heeft geselecteerd. Deze tabbladen zijn
herkenbaar aan een groene gloed.

Groene tabbladen verschijnen alleen als er iets is geselecteerd.

2.4

Alle tabbladen op het Lint
Hieronder wordt alle functies op alle tabbladen toegelicht.
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Bestand tabblad
Dit tabblad wijkt af van de andere tabbladen. Klik erop om het te
openen.

Nieuw

Begin een nieuw baanplan.

Opslaan

Bewaar het baanplan.

Opslaan als

Bewaar het baanplan onder een nieuwe naam.

Openen

Open een bestaand baanplan.

Info

Informatie over het huidige baanplan

Recente bestanden De bestanden die u het laatst bekeken of gewijzigd
hebt.
Afdrukken

Druk het baanplan af of wijzig afdrukinstellingen.

Exporteren als

Exporteer het baanplan in verschillende vormen.
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Help

Help, updates en registreren.

Opties

Algemene instellingen.

Afsluiten

Het programma beëindigen.
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Info
Klik op Info voor de volgende functies.

Materialenlijst

De lijst van alles wat u gebruikt heeft voor het
baanplan.

Sectielijst

De lijst van secties die u heeft gedefinieerd in uw
baanplan.

Recente bestanden
De bestanden die u het laatst bekeken of gewijzigd hebt.

Afdrukken
Klik op Afdrukken voor deze opties.
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Afdrukken

Druk het plan af op de huidige weergaveschaal.

Aantal

Het aantal afdrukken.

Staand/Liggend

Oriëntatie van de pagina's.

Lege pagina's

Sla lege pagina's over.

onderdrukken
Selectie

Druk alleen de geselecteerde elementen af.

Afdrukschaal

Verschillende manieren om de afdrukschaal in te
stellen.

Uitlijnmarkeringen Hulplijntjes toevoegen om de afdrukken netjes aan
afdrukken

elkaar te kunnen leggen.

Datum/tijd en

Deze gegevens op elke pagina toevoegen.

naam afdrukken
Printerinstellingen Stel de printer in.
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Exporteren als
Klik op het pijltje op de Exporteren als knop om deze opties te
gebruiken.

Plaatje

Maak een plaatje van het baanplan.

Collada 3D bestandMaak een 3D bestand dat in Google SketchUp en
vele andere programma's kan worden bekeken.
Trainplayer

Maak een bestand aan dat kan worden ingelezen

koppelbestand

door het product TrainPlayer.

Help
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Help

Open deze documentatie.

AnyRail Website Klik om naar de AnyRail website te gaan.
Opties

Deze knop opent een scherm met een aantal
aanvullende opties.

Autosave map

Open de folder met de automatisch bewaarde
baanplannen. Als AnyRail op een onbedoelde manier is
gestopt, vindt u hier de laatste versie van het
baanplan waar u mee bezig was.

Controleren op

Klik om te verifiëren of uw software up to date is.

updates
Update opties

Zet de instellingen voor een automatische controle op
updates.

Registreren

Registreer de software met een licentiesleutel.

© 2013 DRail Modelspoor Software

Referentiehandboek

85

Opties
Algemene opties

Kleine

Zet dit aan om kleinere plaatjes van de railelementen

railicoontjes

te krijgen. Op deze manier bespaart u veel ruimte op
het scherm.

Werkblad

Zet het werkblad in de linkerbovenhoek als deze optie

centreren

uit staat. Centreer het werkblad als deze optie aan
staat.

Bibliotheken
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Zet de weergave op het Lint van de verschillende bibliotheken aan of uit
per schaal.

Gebruikersobjecten
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Verplaats uw gebruikersobjecten naar een andere
folder.

Wijzigen...

Wijs een andere folder aan voor uw
gebruikersobjecten.

2.4.2

Start tabblad
Het tabblad Start bevat functies die u heel vaak gebruikt.

Knippen

Verwijder de selectie en bewaar in het geheugen.
Sneltoets is Ctrl-X.

Kopiëren
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geheugen. Sneltoets is Ctrl-C.
Plakken

Plak wat er in het geheugen zit. Sneltoets is CtrlV.

Hartlijn

Toon alleen de centrale lijn voor de rails.

Lagen

Open het deelvenster voor Lagen.

Rails

Toon de rails. De buitenste lijnen representeren
de spoorstaven.

Bielzen

Teken de rails met bielzen. De bielzen hebben de
correcte lengte, maar niet de dikte en
tussenruimte.

Bedding

Toon de railbedding, ofwel het ruimtebeslag van
de railstukken. Hiermee kunt u controleren of
alles past langs de randen van de tafel.

Verborgen rails

Toon alle rails die als 'verborgen' is gekenmerkt,
bijvoorbeeld in tunnels en schaduwstations.

Zichtbare rails

Toon alle rails die niet als 'verborgen' is
gekenmerkt. Normaal gesproken is dit de rails die
de toeschouwer kan zien.

Onderdeelnr.

Toon het onderdeelnummer op elk railstuk. De
software verkleint het letterformaat als dat nodig
is. Als een railstukje te klein is wordt het
onderdeelnummer niet getoond.

Naam sectie

Toon de naam van elke sectie. De naam wordt
alleen getoond als er voldoende ruimte is.
AnyRail bepaalt zelf een redelijke positie voor
deze tekst.

Functie sectie

Toon het gebruik van elke sectie. Dit wordt alleen
gedaan als er voldoende ruimte is.

Hellingpercentages

Toon het hellingspercentage, indien van
toepassing. Een helling van 1% betekent een
hoogteverschil van 1 meter voor elke 100 meter
vooruit. Als de helling te steil is wordt deze in
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om het

maximaal toelaatbare hellingspercentage in te
stellen.
Hoogte op helling

Toon de hoogte, maar alleen op hellingen.

Hoogte op vlaktes

Toon de hoogte op de vlakke gedeeltes. Er wordt
hier en daar een hoogte getoond.

Lijnen en vlakken

Toon de lijnen en vlakken.

Teksten

Toon de teksten.

Meetlatten

Toon de meetlatten.

Pagina's

Toont de pagina's zoals ze zouden worden
geprint in de schaal.

Ondergrens getoonde Toon alleen elementen met tenminste de
hoogte

opgegeven hoogte. In combinatie met de
instelling hieronder kunt u een horizontale 'plak'
van uw baan tonen.

Bovengrens getoonde Toon alleen elementen onder de opgegeven
hoogte

hoogte.

Weergaveschaal

De schaal waarop alles getekend wordt.

Passend in venster

Selecteer de grootste schaal zodat alles nog net
in het scherm past.

2.4.3

Invoegen tabblad
Op het tabblad Invoegen vindt zaken anders dan rails en
voorgedefinieerde elementen die u aan het baanplan kunt toevoegen.
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Lijn/vlak

Voeg een lijn of een vlak toe. Met deze functie tekent u

toevoegen

figuren, gebouwen, de treintafel of uw tuin.

Rechthoek

Voeg een rechthoek toe met de ingestelde afmetingen.

toevoegen
Breedte,

Maten voor de rechthoek.

Hoogte
Cirkel

Voeg een cirkel toe met de ingestelde straal.

toevoegen

2.4.4

Straal

Straal voor de cirkel.

Meetlat

Voeg een meetlat toe. De lengte en stijl kan later worden

toevoegen

aangepast.

Tekst

Voeg een tekst toe. Het lettertype en de lettergrootte

invoegen

kunt u later aanpassen.

Railbibliotheken tabblad
Op dit tabblad vindt u alle door ons ondersteunde railsystemen.

De bibliotheken zijn geordend per bouwschaal. Klik op de naam van de
fabrikant voor een overzichtje van de railsystemen.
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Klik bij een ingeklapte groep (zoals hier H0) op het kleine pijltje om de
groep te openen.
TIP: De meeste mensen zullen maar één schaal gebruiken. Om de andere bouwschalen te
verbergen gaat u naar de Opties 85 .

2.4.5

Objectbibliotheken tabblad
Op dit tabblad vindt u alle voorgedefinieerde objecten zoals seinen,
bomen en gebouwen.

Het icoontje geeft aan wat voor soort zaken u kunt verwachten.
Klik op het kleine pijltje om de lijst van onderdelen te zien.
TIP: De meeste mensen zullen maar één schaal gebruiken. Om de andere bouwschalen te
verbergen gaat u naar de Opties 85 .
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Gebruikersobjecten
Op dit tabblad beheert u de gebruikersobjecten.

Klik op Nieuwe objecten downloaden om de nieuwe objecten te
verkrijgen die anderen hebben geüpload.
De elementen zijn geordend per schaal, en daarbinnen per fabrikant.

2.4.7

Instellingen tabblad
Gebruik dit tabblad om de instellingen van de software aan te passen.
AnyRail bewaart deze instellingen tussen sessies, maar ook voor elk
baanplan.

Maatsysteem

Kies uit cm, mm, inches met breuken of decimalen.

Breedte

De breedte van het werkblad op het scherm. Maat dit
iets groter dan de ruimte die u heeft.

Diepte

De diepte van het werkblad op het scherm. Maak dit
iets groter dan de ruimte die u heeft.

Raster

Toon een raster.

Grootte

De grootte van de vierkanten van raster.

Eindpunt

De tekengrootte van een eindpunt. Een eindpunt is het
uiteinde van een railstuk.
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De tekengrootte van een verbinding. Een verbinding is
het rondje of vierkantje tussen twee railstukken
waarmee wordt aangegeven dat ze aan elkaar vast
zitten.

Besturingspunt

De tekengrootte van de besturingspunten. Dit zijn de
kruisjes en rondjes waarmee flexrails en lijnen kunnen
worden bewerkt.

Waarschuwen bij Als aangevinkt worden te ver uitgerekte flex rails rood
flex te lang

gekleurd.

Waarschuwen bij Als aangevinkt worden te scherpe bogen in flexrails
te krappe boog

met een rood lijntje aangegeven.

Minimum straal

De minimale straal die is toegestaan voor flexrails.
Gebruik dit in combinatie met Waarschuwen bij te
krappe boog.

Afstand

De maximale afstand die is toegestaan om twee
eindpunten te verbinden.

Hoek

De maximale hoek die is toegestaan om twee
eindpunten te verbinden.

Maximaal

Het maximale stijgingspercentage op hellingen.

percentage
Automatisch

Positioneer en verbind rails automatisch als deze dicht

verbinden

genoeg bij elkaar wordt gebracht.

Koppelen

Als aangevinkt mag alle rails (mits met dezelfde

railsoorten

spoorafstand) worden verbonden. Wilt u zeker zijn dat

toegestaan

u de goede overgangsrails gebruikt, zet deze functie
dan uit.

Uitlijnen op
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raster

onderliggend raster. Het meest linkse bovenste punt
van de figuur geldt als koppelingspunt.

Grootte

De grootte van het onderliggende raster voor de
functie Uitlijnen op raster. Niet altijd worden alle
lijntjes echt getekend; dit hangt af van de
tekenschaal.

2.5

Contextgevoelige tabbladen en snelmenu's
Sommige tabbladen verschijnen alleen op het Lint onder bepaalde
omstandigheden, afhankelijk van wat er geselecteerd is in het baanplan.
Zulke tabbladen hebben een groene glans.
De snelmenu's kunt u gebruiken als u met de rechter muisknop ergens
op klikt. Het snelmenu bevat een selectie van de functies uit de
contextgevoelige tabbladen op het Lint.

2.5.1

Rails tabblad en menu
Het tabblad Rails verschijnt als rails wordt geselecteerd.
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Het bijhorende snelmenu verschijnt als u met de rechter muisknop op
een railstuk klikt.

Verwijderen

Gooi de geselecteerde rails weg.

Vastplakken

Plak de rails vast om te voorkomen dat het ongewild
wordt verschoven.

Draaien...

Draai de geselecteerde rails met wat eraan vast zit.

Spiegelen

Spiegel de geselecteerde rails met wat eraan vast zit.

Laag

Verplaats de geselecteerde rails naar een andere laag.

Verborgen

Teken de rails met een stippellijn om aan te geven dat
het niet zichtbaar zal zijn op de modelbaan.

Selectie

Breid de railselectie op een logische manier uit. Dit

uitbreiden

doet hetzelfde als een dubbelklik op de rails.

Sectie selecterenAlleen wanneer secties worden toegepast: selecteer de
gehele sectie.
Baandeel

Selecteer alle verbonden rails.

selecteren
Losmaken

Maak de geselecteerde rails los.

Isolatoren

Voeg isolatoren toe zodat het geselecteerde deel

invoegen

geïsoleerd is.

Wijzig rijrichting Alleen voor rechte rails: voeg een pijltje toe voor de
rijrichting.
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Hoogte

Stel de hoogte in voor alle geselecteerde rails. Lees

instellen...

hier

Gelijkmatige

Maak een helling voor de geselecteerde rails. Lees hier

helling
Sectie creëren

44

42

verder voor de details.

de verdere details.

Maak een sectie van de geselecteerde of geïsoleerde
rails. Lees hier

37

verder voor de details.

Sectie opheffen Annuleer de sectie. De rails blijft gewoon liggen, maar
de sectie-informatie verdwijnt. Lees hier

37

de details.

Knippen

Verwijder de geselecteerde rails.

Kopiëren

Kopieer de geselecteerde rails om het elders te
plakken.

Sectie-functies
Als er een sectie

35

is aangemaakt voor de geselecteerde rails zijn er

extra functies beschikbaar.

Secties opheffen Annuleer de secties. De rails blijft gewoon liggen, maar
de sectie-informatie verdwijnt. Lees hier

37

de details.

Naam

Vul een naam in voor de sectie.

Functie

Kies uit de lijst waar de sectie voor bedoeld is.

Kleur

Kies een kleur voor de sectie.

Lettertype

Kies een lettertype voor de weergave van de
sectiegegevens.

Grootte

Kies een grootte voor de weergave van de
sectiegegevens.
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Eindpunt tabblad en menu
Als u op een eindpunt klikt (het driehoekje aan het uiteinde van een
railstuk) verschijnt het Eindpunt tabblad.

Het snelmenu verschijnt als u met de rechter muisknop op het eindpunt
klikt.

Hoogte vast Zet de hoogte vast

40

zodat deze niet per ongeluk kan

worden aangepast. Kijk hiermee wel uit dat er geen te
steile hellingen ontstaan.
Hoogte

Stel de hoogte voor dit punt in. Een uitleg leest u hier

instellen...
Helling

Creëer een helling met een vast percentage.

maken...
x

De x coördinaat van het punt.

y

De y coördinaat van het punt.

richting

De richting waarin het punt wijst (0-360 graden).

Verbinden

Verbind dit eindpunt met een voldoende nabijgelegen
ander eindpunt.
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Verbinding tabblad en menu
Met een klik op een verbinding (het rondje of vierkantje tussen twee
verbonden railstukken) verschijnt het tabblad Verbinding.

Het snelmenu ziet u als u met rechter muisknop op de verbinding klikt.

Hoogte vast

Zet de hoogte vast

40

zodat deze niet per ongeluk kan

worden aangepast. Kijk hiermee wel uit dat er geen te
steile hellingen ontstaan.
Hoogte

Stel de hoogte voor dit punt in. Een uitleg leest u hier

44

.

instellen...
Helling

Creëer een helling met een vast percentage.

maken...
x

De x coördinaat van de verbinding.

y

De y coördinaat van de verbinding.

richting

De richting waarin de verbinding wijst.

Losmaken

Haal de verbinding weg en maak de rails los.

Isolator

Voeg een isolator toe of verwijder deze juist, met het

invoegen/

doel om secties

37

te maken.

verwijderen
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Lijnen en vlakken tabblad en menu
Dit tabblad is alleen beschikbaar als er een lijn of een vlak, of één van
de punten op de lijn is geselecteerd.
Een algemene uitleg over het wreken met lijnen en vlakken vindt u hier
47

.

Het snelmenu verschijnt als u met de rechter muisknop op de lijn of het
punt klikt.

Puntfuncties
Tabblad:

Snelmenu:

x

De x coördinaat van dit punt.

y

De y coördinaat van dit punt.

Punt

Verplaats alleen dit punt.

verplaatsen
Lijn

Verplaats de gehele lijn.

verplaatsen
Normale

Maak een normale hoek.

hoek
Ronde hoek Maak een ronde hoek.
Gebogen

Maak een gebogen hoek.

hoek
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Punt

Gooi het huidige punt weg.

verwijderen
Punt

Voeg een punt toe vlak naast het huidige punt.

toevoegen

Lijn- en vlakfuncties
Tabblad:

Snelmenu:

Verwijderen

Gooi de getekende vorm weg.

Vastplakken

Plak de vorm vast om per ongeluk verplaatsen te
voorkomen.

Draaien...

Roteer de vorm.

Spiegelen

Spiegel de vorm.

Laag

Verplaats de figuur naar een andere laag.

Naar achtergrond Zet deze figuur achter alle andere met dezelfde
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hoogte.
Naar achteren

Zet deze figuur één stap naar achteren binnen de
groep met dezelfde hoogte.

Naar voorgrond

Zet deze figuur voor alle andere met dezelfde hoogte.

Naar voren

Zet deze figuur één stap naar voren binnen de groep
met dezelfde hoogte.

Lijn->Vlak en

Maak van de lijn een vlak en vice versa.

v.v.
Lijndikte

Zet de lijndikte voor de figuur.

Hoogte

Zet de hoogte voor de figuur. Een figuur kan niet
schuin staan. Alle punten hebben dezelfde hoogte.
Alle vlakken worden getekend onder de rest van de
elementen.

Kleur

Kies de kleur van de figuur.

Normale hoeken Maak van alle hoeken normale hoeken.
Ronde hoeken

Maak van alle hoeken ronde, cirkelvormige hoeken.

Gebogen hoeken Maak van alle hoeken elliptische krommen.
Afgeronde puntenRond de scherpe kanten bij dikke lijnen.
Opslaan als

Maak een gebruikersobject van de selectie.

object
Afbeelding

Laad een extern plaatje om het vlak mee te vullen.

laden...
Afbeelding

Verwijder het plaatje waarmee het vlak gevuld is.

verwijderen
Breedte

De breedte van het plaatje in de huidige eenheden.

Hoogte

De hoogte van het plaatje in de huidige eenheden.

Hoek

De hoek waaronder het plaatje in het vlak moet staan.

Verhouding

Behoud de originele verhouding tussen breedte en

handhaven

hoogte van het plaatje.

De omtrek

Herbereken het vlak zodat het plaatje precies omlijst

aanpassen

wordt.

Groeperen

Groepeer de geselecteerde lijnen (alleen beschikbaar
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bij selectie van meerdere lijnen of vlakken).

2.5.5

Groep opheffen

Hef de geselecteerde groep op.

Beschrijving

Voeg een beschrijving toe voor de groep.

Hoogte

Hoogte van de groep.

Tekst tabblad en menu
Meer informatie over het werken met tekst vindt u hier

53

.

Het Tekst tabblad verschijnt alleen als er tekst is geselecteerd.

Het snelmenu voor tekst verschijnt als u met de rechter muisknop op de
tekst klikt.

Verwijderen Gooi de geselecteerde tekst weg.
Vastplakken Plak de tekst vast om deze niet per ongeluk te verplaatsen.
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Draaien...

Roteer de geselecteerde tekst.

Spiegelen

Spiegel de positie van de geselecteerde tekst. De tekst zelf
verschijnt niet in spiegelbeeld.

Laag

Verplaats de tekst naar een andere laag.

Horizontaal Plaats de tekst horizontaal. Klik nogmaals om de tekst op
de kop te zetten.
Verticaal

Plaats de tekst verticaal. Klik nogmaals om de tekst
andersom te zetten.

Kleur

Stel een kleur in voor de tekst.

Lettertype

Kies een lettertype.

Grootte

Kies de tekstgrootte.

x

De x coördinaat voor de tekst.

y

De y coördinaat voor de tekst.

Hoogte

Hoogte waarop de tekst moet worden afgebeeld.

Tekst

Klik om de tekst te wijzigen. Een dubbelklik op de tekst

wijzigen

heeft hetzelfde resultaat.

TIP: Dubbelklik de tekst om deze snel aan te passen.

2.5.6

Meetlatten tabblad en menu
Meer informatie over het werken met meetlatten vindt u hier

53

.

Naast het verslepen van de eindpunten kunt u de meetlat aanpassen
door erop te klikken of door op een van de eindpunten te klikken.

Uiteinde meetlat
Klik op een uiteinde voor het volgende tabblad:
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Voor het uiteinde van een meetlat is er geen snelmenu.
x

De x coördinaat van het punt.

y

De y coördinaat van het punt.

Punt

Verplaats alleen dit eindpunt van de meetlat.

verplaatsen
Meetlat

Verplaats de gehele maatlat.

verplaatsen

Meetlat
Als u een meetlat selecteert verschijnt dit tabblad:

Als u met de rechter muisknop op een meetlat klikt verschijnt dit
snelmenu:

Verwijderen Gooi de meetlat weg.
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Vastplakken Plak de meetlat vast om te voorkomen dat u deze per
ongeluk verplaatst
Draaien...

Roteer de meetlat.

Spiegelen

Spiegel de positie van de meetlat.

Laag

Verplaats de meetlat naar een andere laag.

Horizontaal Zet de meetlat horizontaal. Klik nogmaals om de meetlat
op de kop te zetten.
Verticaal

Zet de meetlat verticaal. Klik nogmaals om de meetlat
andersom te zetten.

Lengte

Zet de lengte van de meetlat.

Schaal

De schaalverdeling van de meetlat.

Verander

Verander het uiterlijk van de meetlat.

stijl
Lettertype

Lettertype waarop de lengte wordt getoond.

Grootte

Grootte van de letters.
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Bovengrens getoonde hoogte
Breedte
5, 92
Breuk
5
Buigen van flexrails
26

Index
-11:1 afdrukken

-C-

66

Centimeter
5
Centrale lijn
87
Centreren werkblad
80
Cirkel toevoegen
89
Cirkelboog van flexrails
28
Collada
68, 80
Contextgevoelige tabbladen
94
Controlepunt
26
Coördinaten
46

-33D
68
3D Collada bestand

87

80

-AAanpassen van tekst
53
Afdrukken
65, 66, 80
Afdrukopties
80
Afdrukschaal
66
Afdrukvoorbeeld
66, 80
Afstand
92
Analoge besturing
35
Automatisch aanleggen van rails
Automatisch opslaan
65
Automatisch verbinden
92
Autosave
65
Autosave folder
80
Autosave map
80

-BBaandeel
35
Baandeel selecteren
94
Baanplan afdrukken
65
Baanplan sluiten
25
Bedding
14, 87
Beeld schalen
6
Beginnen met AnyRail
4
Beheren van objecten
62
Besturingspunt
92
Bezetmelder
35
Bezetmelders
69
Bielzen
87
bmp
67
Bomen
46, 55
Boog van flexrails
28

-D16

dae
68
Delen van objecten
62
Details in de statusbalk
46
Details sectie
46
Details van de rails
8
Diepte
5, 92
Digitale besturing
35
Dokken van een railbibliotheek
11
Doorgangshoogte
42
Draaien
74
Draaien van rails
16
Draaien...
94, 99, 102, 103
Draaischijf 24
Draaischijf verbinden mislukt
24
Driehoekje als verbinding
37
Driewegwissel
9

-EEenheden
46
Eigenschappen van een sectie
37
Eindpunt
17, 92, 97
Element verplaatsen naar een andere laag
Elementen
55
Engels wissel
9
Exporteren
68
Exporteren als
80
Exporteren naar TrainPlayer
65

59
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-FFiguren manipuleren
51
Figuur
47
Figuur schalen
51
Flexrails
26, 28, 31
Flexrails buigen
26
Flexrails knippen
26
Font
53
Fontgrootte
53
Functie
94
Functie sectie
87
Functie van een sectie
35, 37

-GGaten sluiten
25
Gebogen hoek
99
Gebogen hoeken
99
Gebouwen
46
Gebruikersobject maken
60
Gebruikersobjecten
60, 92
Gebruikersobjecten beheren
62
Geïsoleerde rails
37
Gelijkmatige helling
42, 94
Gestippelde rails
54
Getoonde bibliotheken
80
gif 67
Groep
56
Groeperen
56
Grootte
92

-HHartlijn
87
Helling
41
Helling maken
42
Hellingspercentage
41
Hellingspercentages
87
Hernoemen laag
57
Hoek
92
Hoogte
40, 99
Hoogte instellen
42
Hoogte instellen...
94, 97, 98
Hoogte op helling
87
Hoogte op hellingen
41
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Hoogte op vlaktes
41, 87
Hoogte tonen
41
Hoogte vast
97, 98
Hoogte vastzetten
40
Horizontaal
102, 103

-IInch
5
Inklappen
78
Inleiding
4
Instellen van hoogte
42
Inverteren
76
Isolatie
37
Isolator invoegen/verwijderen
Isolatoren invoegen
94

98

-Jjpg

67

-KKleine railicoontjes
80
Kleur
94, 99, 102
Kleur van de rails
35
Kleur van een sectie
35, 37
Knippen
87, 94
Knippen van flexrails
26
Kopen
70
Kopiëren
18, 87, 94
Kopiëren en plakken tussen twee baanplannen
Koppelen
16
Koppelen railsoorten toegestaan
92
Koppeling met TrainPlayer
68
Kruising
9

-LLaag
57, 59, 94, 99, 102, 103
Lagen
57, 87
Landschap
46, 91
Landschapselementen
55
Lengte
103
Lengte flexrail
68
Lengte van de baan
68
Lettertype
53, 102
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Licentie
70
Lijn
47
Lijn verplaatsen
51
Lijn/vlak toevoegen
89
Lijn->Vlak en v.v.
99
Lijndikte
99
Lijnen
99
Lijnen en vlakken
87
Lijst
68, 69
Lijsten
65
Lint
33, 78
Losmaken
94, 98
Losmaken van rails
17

Objecten
60, 91
Objecten beheren
62
Objecten delen
62
Onderdeelnr.
87
Ondergrens getoonde hoogte
87
Ongedaan maken
12
Ontkoppelen van rails
17
Onzichtbaar
57
Onzichtbare laag
57
Onzichtbare lagen
57
Openen
80
Openen van een railbibliotheek
7
Opslaan
65, 80
Opslaan als
65, 80
Opslaan als plaatje
65
Overgangsboog
28
Overgangsrail
24

-MMaatsysteem
5, 92
Maken van gebruikersobject
60
Materialenlijst
65, 68
Maximaal percentage
92
Maximaal stijgingspercentage
42
Meegebogen wissel
9
Meetlat soort
53
Meetlat toevoegen
53, 89
Meetlatten
87, 103
Metrisch
5
Millimeter
5
Minimum straal
92
Muispositie
46

-PParallelle flexrails
31
Percentage
42
Plaatje
80
Plaatjes aanmaken
67
Plakken
18, 74, 87
png
67
Positie van een punt
46
Printerinstellingen
80
Probeerversie
70
Punt toevoegen
47, 99
Punt verplaatsen
47
Punt verwijderen
47, 99

-NNaam
94
Naam sectie
87
Naam van een sectie
35, 37
Naar achteren
99
Naar achtergrond
99
Naar voorgrond
99
Naar voren
99
Niet-metrisch
5
Nieuwe versies
72
Normale hoek
99
Normale hoeken
99

-R-

-OObject verplaatsen naar een andere laag

59

Railbibliotheek
7
Railbibliotheek openen
7
Railbibliotheek sluiten
9
Railbibliotheken
90
Railcompatibiliteit
7
Raildetails
8
Rails
7, 87, 90, 94
Rails draaien
16
Rails in tunnels
54
Rails koppelen
16
Rails losmaken
17
Rails ontkoppelen
17
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Rails roteren
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Rails selecteren
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Rails toevoegen
12
Rails vastplakken
23
Rails verbinden
16
Rails verplaatsen
16, 18
Rails wil niet verbinden
16
Railstuk
35
Railsymbolen
9
Railsysteem
7
Raster
92
Recente bestanden
80
Rechthoek toevoegen
89
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73
Registreren
70
Reservekopie
65
Resolutie
67
richting
97, 98
Ronde hoek
99
Ronde hoeken
99
Rondom het spoor
46
Roteren
74
Roteren van rails
16

-SScenery
91
Schaal
6
Schalen van een figuur
51
Scherpe bogen in flexrails
26
Sectie
35, 37
Sectie creëren
94
Sectie eigenschappen
37
Sectie functie
35, 37
Sectie kleur
35, 37
Sectie naam
35, 37
Sectie opheffen
94
Sectie selecteren
94
Sectielijst
65, 69
Seinen
46, 55
Selecteren
18
Selecteren van rails
18
Selectie uitbreiden
94
Selectie verplaatsen
18
Sluiten van een railbibliotheek
9
Sluitend maken
25
Snelmenu
33
Snelmenu's
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Standaardinstellingen AnyRail
77
Statusbalk
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42
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41
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79
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Tekst
53, 102
Tekst aanpassen
53
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53
Tekst invoegen
89
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53
Tekst toevoegen
53
Tekst wijzigen
102
Teksten
87
Terug
12
Toevoegen van een laag
57
Toevoegen van een meetlat
53
Toevoegen van een punt
47
Toevoegen van tekst
53
Tonen van hoogte
41
Totale lengte
68
TrainPlayer
68
Trainplayer koppelbestand
80
TrainPlayer koppeling
68
Transitierail
24
Treintafel
5

-UUitklappen
78
Uitlijnen op raster
92
Uitrekken van flexrails
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Uitsnede
67
Uitzoomen
6
Undo
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Updates
72
Upgrades
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Vaste hoogte
40
Vastplakken
94, 99, 103
Vastplakken van rails
23
Verander stijl
103
Verbinden van rails
16
Verbinding
16, 17, 92, 98
Verborgen
94
Verborgen rails
46, 54, 87
Vergroten
6
Verkleinen
6
Verplaatsen naar een andere laag
59
Verplaatsen van een punt
47
Verplaatsen van rails
16, 18
Versies
72
Verticaal
102, 103
Verwijderen
94, 99, 102, 103
Verwijderen van een laag
57
Verwijderen van een punt
47
Vlak
47
Vlakken
99
Volledige versie
70
Voorgedefinieerde elementen
55

-WWaarschuwen bij flex te lang
92
Waarschuwen bij te krappe boog
92
Werkbalk snelle toegang
77
Werkblad
5
Wijzig rijrichting
94
Wissel
9

-YY-wissel

9

-ZZichtbaar
57
Zichtbare laag
57
Zichtbare lagen
57
Zichtbare rails
54, 87
Zoom
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