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Este guia não pretende ser melhor do que outro, apenas tentando ser claro e conciso, e quer ajudar a todos 
aqueles que começam no mundo da simulação, tratar o assunto a partir de vários pontos de vista e com a ajuda 

de todos que se senta com o desejo de dar a volta aos outros. Nós todos temos espaço para melhorias neste 
guia, corrigi-lo e compartilhá-lo com todos. 

 

Obrigado a todos por ajudar a orientar ajustes ainda melhores de 2008 

 

Este guia pode compartilhar, publicá-las em seu site, melhorar, corrigir qualquer parte do guia, e incluir o seu 

nome e comunidade, todos do presente anúncio para o autor, por e-mail, apenas proíbe apagar qualquer 

parte do guia. As correções são incluídos no final do guia com o nome do autor e da comunidade a que 

pertence. Depois de verificar a exatidão do autor corrigir o errado. 
 

O link para download é sempre esta: http://trd3.net/1/trd3/jbarlamar/Guia_de_Reglajes.pdf 

 

As novas versões do guia será notificado por correio em suas comunidades 

 

Notificar-me de novas comunidades para colocar os links no diretório por e-mail: jgbarlamar@gmail.com 
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Ela traz de volta o guia: 

 

➦ Correção de erros  
➦ O que é novo é escrito azul  
➦ Nomes de parâmetro em Inglês / Espanhol   
➦ Parâmetros diferenciadores mods RWD / FWD. (Em alguns parâmetros de configuração vai ver as iniciais abaixo TD e TT mods para 

diferenciar esse parâmetro no FWD e RWD quando necessário)  

➦ Parágrafo começando uma nova configuração   
➦ Importante contribuição de outros pilotos sobre como iniciar uma instalação (muito interessante!). A configuração visto 

a partir de outros pontos de vista.  
➦ Bandeiras e Penalidades (fornecido pela www.simracing.es )  



BANDEIRAS E SANÇÕES NA RCAF TOR (Compilado por Yulinko, imagens e texto juanitoRpm Milo www.simracing.es ) 
 
 

Bandeira verde: é dado pela pr iniciado Actica classe / / raça. 
 
 

Bandeira amarela: tem havido um incidente na pista (. Choque de saída, etc), na prática, tudo bem, você pode continuar 
jogando sem problemas. Raça não é ultrapassagem na secção em causa. 
 
 

Bandeira azul: na prática e clasificaación significa que o piloto vai atrás de colo e deve facilitar a passagem, normalmente não penaliz 

um. Corrida deve facilitar a transição para piloto vindo de trás, porque você vai ser duplicada. Se você fizer isso você vai ser penalizado 

com um "drive through" (veja abaixo na seção de penalidades). 
 
 

Black Flag: significa que você tenha sido desclassificado. Na prática, isso pode acontecer se você for contra ou inverter a 
direção por um longo tempo (eu acho que eles são como sec 15-20 não tenho certeza). Na classificação pode acontecer, pela 
mesma razão e também porque deu retornos mais do que aqueles atribuídos a este grupo. Em carreira pued e passar ir contra 
ou a direção inversa e quaisquer penalidades pelo descumprimento. 
 
 

Bandeira Vermelha: A reunião é suspensa. Ele termina a corrida ou não podar sessão r continuar o mesmo. 
 

 

Dirija através ("drive through" em espanhol): deve passar pelo pit lane N PARAR EM CASO DE CAIXA, e podemos continuar 
com a corrida. 
 

 

Stop and go ("stop and go" em espanhol lish) deve passar através dos pit Donos pista DETENIÉN em segundos caixa que 
impusemos. Para cumprir com estas duas penalidades têm uma margem de 2-3 voltas, se omitir bandeira preta que está 
sendo exibido fora da corrida. 

 

Casos: Se você cortar a pista nos treinos e na qualificação que está tudo bem só não vale a conta. Na corrida, dependendo se o "atalho" 

tempo ganhou-nos ou não, vamos mostrar o "stop and go". Isto acontece muitas vezes nas chicanes odiosas. Se quando você parar na 

CAIXA, rebasas o limite de velocidade (varia dependendo do circuito) será punido com 
 
um "drive through". Basta dizer que apenas 2 km ou mais para passar a pena foi ativado (estou com um eu pulei). Se uma 
volta de corrida na bandeira verde mome nt que você deve esperar para atravessar a linha de chegada para ultrapassar um 
motorista, caso contrário, será punido com "stop and go".  



AJUSTES FOLHA 

 

Combustível Inicial / PARTIDA DE COMBUSTÍVEL: é o número de 

litros com a qual a raça ou vendas de faixas inicialmente. (Melhor 

não notar a quantidade de voltas, geralmente porque alguns 

circuitos falhar. O método de cálculo da gasolina, está usando a 

SpotterConfig.exe (que está na pasta raiz do rfactor), dá algumas 

voltas, e você minimizar o rfactor SpotteConfig.exe execução, vá 

para a guia e ver o que dá o consumo em litros por revolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de paradas / número de paradas: definir o número de entradas de uma caixa que você quer fazer. (Em corrida quando 
agotes combustível inicial, irá exibir um aviso de que seus mecânicos estão prontos para receber e dar gasolina que você 
definiu na Parada 1, 2 ou 3, conforme o caso) 

 

1/STOP Stop 1: litros pon você precisa limitar (se você é apenas uma paragem) ou litros você precisa parar de segunda 

 

2/STOP Parada 2: Coloque litros você precisa limitar (se você está apenas a 2 paragens) ou litros que você precisa até à 
paragem de 3 

 

Pare 3/STOP3: litros pon você precisa limitar 



Pneus compostos: cada modificação, terá seus compostos disponíveis, alguns vêm bloqueado. Claro que, para a classificação é 
muitas vezes melhor ou composto macio supermacio. Para a carreira depende mod e desgaste foi estipulado para a corrida 
será mais conveniente também. Geralmente com compostos macios são muitas vezes feitas tempos melhores, mas são mais 
curtos, e pode até mesmo chegar a soco. 

 

Pastas na janela inferior esquerda, são armazenados "configurações" para cada circuito (o caminho dessas configurações é: c / arquivos 

de programas / rFactor / UserData / nick / configurações / ... (aqui estão todas as pastas com nomes circuitos, e dentro de cada 

configurações * svm.). quando alguém lhe entrega uma configuração, você verá uma pasta chamada "recebeu" de lá você tomar a 

configuração e arraste-o para a pasta do circuito (porque senão o fim perder a configuração da sessão enviou). 

 

Você não pode ver a configuração e ver a pasta vazia, pressione o botão "veículos", que está acima da janela inferior direito e 
aparecem configurações (o botão vai mudar seu nome para "todos", como mostrado na imagem) 

 

Configurações: na janela inferior direita são as configurações (Recomendação: colocar nomes descritivos, para manter a 
ordem e para localizá-los melhor). Qualquer configuração que você pode clicar em qualquer pasta e arraste em outro circuito 
que está na janela esquerda. 

 

Para carregar as configurações de configuração, você deve selecioná-lo e clique em "upload". Se você convencer a 
configuração para a qualificação e raça ou padrão se recusam a deixar você apertar o botão "Atribuir". 

 

O botão "delete" é óbvio que apaga qualquer configuração que não convencê-lo. O botão "salvar" é para salvar as alterações 
feitas recentemente. E o "default" é carregar a um padrão de configuração do mod atual. 

 

Atual: A configuração está atualmente carregado. 

 

Padrão: o padrão de configuração ou que atribuiu ao "não alocado". 



Subviragem / Oversteer 

 

Antes de continuar, é bom esclarecer isso. 
Você já ouviu falar muito dele: o carro 
subviragem ou sobreviragem ... 

 

Sobreviragem: é a tendência para que o 
carro deixando a parte traseira da curva 
para fora, ou através da distribuição de 
peso do freio, ailerons, diferencial, 
suspensão, etc ... 

 

Subviragem: é a tendência do carro para ir 
nariz para o exterior da curva, ou em peso, 
de ailerons, diferencial, suspensão, etc ... 

 

Só para esclarecer uma coisa, que em mods ... 

 

Movimentação de roda dianteira TD:têm uma tendência natural para understeer (por causa do peso do motor, na parte de.), de 
modo o instalação deve ter uma tendência a fazer oversteer para neutralizar o acima. 

 

RWD TT:tem uma tendência natural para oversteer, ou indo o motor (a maior parte do peso) ou para trás, porque a força 
motriz é exercida sobre a parte traseira. Portanto, procure neutralizar este efeito, fazendo uma configuração um pouco 
understeering 

 

Oversteer atenuante parâmetros: Atenuando parâmetros subviragem: 

- Avança os freios Elenco - Atrasando Freios Elenco 

- Levante o spoiler traseiro ou abaixar a frente - Até asa dianteira ou diminuir a traseira 

- Avança a distribuição de peso - Elenco de peso Atrasar 

- Aumentar o valor da Inércia - Abaixe o valor de Inércia 

- Amolecer barra traseira e / ou aperte barra frontal - Suaviza Bar. e / ou endurecer a barra traseira 

- Amolecer molas traseiras e / ou apertar molas. 

- Amolecimento molas dianteiras e / ou de mola após 

endurecimento. 

 

Estas são as coisas mais importantes que você pode tocar os outros, mas eu acho que vale a pena. Para mitigar Oversteer / 
Subviragem há necessidade de tocar tudo com qualquer um deles, você pode corrigir qualquer um dos dois efeitos, ver por si 
mesmo que você quer jogar em todos os momentos. 



INFORMAÇÃO GERAL 
 
 
 
 

VELOCIDADE / ARTES 

 

Marchas / ARTES: Para definir as engrenagens bem, devemos olhar primeiro para a 

reta mais longa do circuito, chegando ao fim desta linha terá que ter o mais 

recente em equipamentos e chegando à velocidade máxima (sem exceder o limite). 

Se você motor max deve diminuir o valor da última marcha, e vice-versa, se você 

correr com o mais recente de velocidade da engrenagem e motor ultrapassado, 

então você deve aumentar este valor. Então, eu sempre começar por definir a 

última marcha 

 

Uma vez que você tem a última engrenagem configurado corretamente, 
você deve criar a imagem do resto das marchas, de forma faseada. (Como 
você pode ver na imagem). 

 

Conselho: A primeira, a engrenagem 2 e 3 deve ser mais distante, o 4, 5, 6 e 7. 

Isso tem uma razão, e que está nas marchas mais baixas pode facilmente atingir o 

limite de velocidade, enquanto nas engrenagens mais elevadas leva mais tempo 

para atingir o limite do motor. Então, essa distribuição deve ser consistente. Se 

olharmos para a imagem, o espaço entre a 1 e 2 é mais larga do que aquela entre o 

segundo e o terceiro e assim por diante. 

 

Outra dica: Se em algum canto da pista, você começa a mudar a partir 3o-4o no meio da curva, talvez ele deve se estender 3 
ligeiramente mais curto ou, inversamente, a quarta a entrar e com essa arte. 

 

Outra dicaConfigurando a 7 vezes cometem o erro de configuração, também, que marcha atingir o limite antes ter de parar, e 
não levam em conta que tomamos o slipstream de outro veículo à frente, para ir mais rápido, venha para o limite dos 
medidores motor muitos antes de ter que parar, o que poderíamos alcançar em superaquecimento motor. Então aconselho a 
deixar uma margem de segurança de carreira e estender um ou dois pontos sobre o março passado. Para a classificação não 
seria necessária. 

 

Outra dica: Nos carros mais rápidos, como F1, sempre definir um 1 º andar o maior tempo possível (sem ultrapassar), de Isso 
não obter um bom começo, mas se eu conseguir que as artes são mais agrupado e permanecer sempre em altas velocidades. 
Eu não vai ser mais rápido, mas essa configuração será o ideal para o resto da corrida. 



Final / FINAL: valores mais baixos tornam você uma relação de transmissão muito agressivos mas a aceleração de velocidade 
muito baixa, os valores médios são geralmente melhor, ter uma boa aceleração e velocidade. Os valores mais elevados têm 
pouco a aceleração e alta velocidade (quase não são usados), principalmente porque há um circuito com uma linha tão longa 
que eles podem explorar. 

 

Conselho: Para F1, muitas vezes usado uma gama baixa para uma boa aceleração de cantos, e quase sempre a um mais 

utilizado, mas tem o risco que você tem que ser mais cauteloso quando o canto com o acelerador (risco de fiação) e também o 

motor sobreaquecido mais facilmente porque nas marchas mais baixas muito rapidamente atingiu o limite motor e se não 

tomar cuidado, você pode carregar o motor em algumas voltas. Então, aconselhá-lo se você insistir em manter um low end, 

você aumenta o tamanho do radiador ou optar por um acabamento médio. 

 

Outra dica: Alguns pensam que apertando cada executado, até o limite de novo, e se ..., dá esse sentimento, mas não é realmente sim 

(alguns pensam de outra forma), você notou que acontece no placar quando você máximo para fora a marcha como o kmh-se lentamente, 

enquanto que, se você mudar de um momento para atingir o limite de kmh aumentar rapidamente. 

 

MOTOR / MOTOR 

 

Limite RPM / REV LIMITE: simplesmente limita o motor em cerca de evitar ultrapassar RPM específica (útil se nós somos 
geralmente queimar facilmente motores constantemente exceder o limite) 

 

Tamanho do radiador / radiador TAMANHO / TAPE GRELHA: a abertura do duto de ar para resfriar o motor, (- valor: menos ar 
entra, mas o carro funciona mais; + valor: esfria mais, mas por outro lado o carro corre 
menos ). 

 

Conselho: A temperatura ideal do motor é geralmente em torno de 100 º. Para configurar 
ou para uma carreira, você deve deixar caixa e superaquecer o motor pára acelerando em 
1 (moradia no indicador óleo) Quando o acionamento do motor quebra, note que a 
temperatura limite que o motor permanece. Com esses dados, colocar o radiador através 
do valor mais baixo (1) e dar 10 voltas assistindo a temp. água, se mantida em margens 
aceitáveis não atingindo o limite naquelas 10 voltas, então você deixá-lo a um mínimo. Se 
não, você pode aumentar gradualmente o tamanho do radiador até encontrar o ideal. 

 

 
Outra maneira de saber temp. Motor Ideal: procura o arquivo: engine.ini dentro da pasta mod, abra-o com bloco de notas 
notas e encontre a linha: 

 

OptimumOilTemp= Motor de 100,5 / / Celsius (óptimo estado óleo T emperatura).  



MAPEAMENTO atribuição turbo / BOOST: é o mapa de injeção, um valor alto: ele roda mais gás resíduos e, em vez tem o 
perigo de queimaduras antes de o motor, um valor baixo: corre menos e usa menos combustível e preserva melhor o carro de 
superaquecimento. 

 

Conselho: deixá-lo em valores baixos para a carreira e atribuído um botão no volante para colocar a bunda turbo às vezes raça 
específica. Você pode deixar valores elevados, mas você deve monitorar sobreaquecimento do motor e / ou aumento através 
do radiador. 

 

Motor MAP freio freio / motor: Quando você colocar o freio motor para 0 é quando este oferece máxima resistência de 

travagem, isto é, o uso de mais a resistência do motor para ajudar lento, mais força é também claro que o mecanismo pode 

fazer com que dure pelo menos e. Mas este valor aumenta à medida que o motor de menor resistência, de modo que o motor, 

a valores altos apenas retarda o carro e todas as tarefas a cair sobre os freios para parar, que se desgasta os freios, mas a 

alteração é mais suave e preserva melhor o motor. (Testado por Krosh de simulaonline) 

 

AERODINÂMICA 

 

Spoiler dianteiro / FRONT WING: baixo valor = pega mais velocidade e menos aderência na frente, maior valor = menos 
velocidade e mais 

 

Spoiler traseiro / asa traseira: valor baixo = mais velocidade e menos aderência no valor, traseira alta = menos velocidade e 
mais aderência. 

 

Conselho: Aqui é difícil aconselhar alguma coisa, isso vai ter que ver um, meu conselho é que, quando você dominar o circuito 
e começar fazer bons tempos, tentar diferentes configurações, por vezes, um a menos asa acha que o carro corre mais, mas 
muitas vezes você a experiência demonstra que não é, tenha em mente que onde mais tempo se perde em curvas e não nas 
retas. 

 

Outra dica: com os ailerons pode equilibrar o carro (oversteer e understeer). 

 

- Se perceber que o carro está indo de volta: ou aumentar ou diminuir a asa traseira para a frente.  
- Se perceber que o carro está indo para a frente: a asa dianteira ou aumentar ou diminuir a traseira.  



PESO 

 

Distribuição de peso (D: T) / PESO DIST. (F: R): aperto no contrapeso <o vai forward, e se você give> será o oposto. 
Distribuição de peso afeta principalmente as curvas. Se o carro está indo de volta também (verifique o peso para a frente) e se 
o carro vai para a frente (veja a parte de trás de peso). 

 

Esclarecimento: Este é um dos principais valores para corrigir oversteer / understeer o carro. 

 

TD: Nos mods tração dianteira em mente que muitas vezes têm uma tendência a ir nariz (understeer) para vale a pena tomar 
um pouco o peso de volta (claro que não muito) 

 

TT: Sobre os mods das rodas traseiras são geralmente em toners ossos estão de volta, assim que olha para suportar o peso 
para a frente 

 

A distribuição do peso (I: D) / SIDE (L: R): aperto contrapeso <o é colocado no left, e se give> será o oposto. Distribuição de 
peso afeta principalmente as curvas. Um exemplo: em circuitos prevalecer curvas para a direita, você deve tomar o contrapeso 
para a direita, para fazer força na roda direita e compensar o desgaste que ocorre nas rodas laterais esquerdos. Geralmente, 
não é aconselhável para tocar e permitir que o peso de 50:50, embora em alguns circuitos poderia ser interessante ter o peso 
para um lado (apenas aconselhar os circuitos em que 90% das curvas foram feitas de um lado). 

 

Cunha / Wedge: Este valor não é saber (e procurar usar), enquanto a maioria dos mods que eu vi desativado. Resta! 

 

ENDEREÇO 

 

Bloqueio da direcção de bloqueio / DIREÇÃO: com um ângulo de 45 º de volante um valor limite inferior para 

que as rodas giram desenhada com um raio maior, Um valor elevado ser desenhada mais apertado o. 

 

Este valor depende principalmente da configuração do volante e como gostamos de vestir, a maneira 
ideal para configurá-lo, está passando a curva mais lenta do circuito (ou seja, o mais fechado) e se 
mais você gira a roda, o carro custa-lhe entrar na curva, então você deve aumentar o bloqueio da 
direcção para um valor maior. 

 

Ver Endereço Block Imagem: Caminhos diferentes estão disponíveis com 45 ° de rotação roda. Se 
você acha que a Linha Vermelha = aumenta bloco de valor - linha laranja = diminui valor do bloco 



FREIOS 

 

BIAS Brake Distribution / FREIO (F: R) é simplesmente a divisão que você quer fazer o freio entre as rodas dianteiras e 

traseiras, um valor de 50:50 para dar a mesma força do freio dianteiro eo freio traseiro. É a pressão do fluido de freio nas 

pinças. A fim de distribuir a frenagem, você tem que alcançar dois objetivos: 

 

1. parar a poucos metros  

 

2. equilibrar o carro ao frear para não ir para a frente ou para trás  

 

Se você der negócio <o irá para o brakes, frente e se você der a> o negócio vai andar para trás. 

 

Conselho: Para mim, a distribuição ideal é entre os valores 70:30 - 55:45 (mas esta é a minha opinião). Qualquer coisa carregar primeiro 

valor acima de 50, que seria como puxar o freio de mão em um carro de rua. Para começar a aconselhar uma base 60:40. Há sempre uma 

tendência a jogar a distribuição de freio para frente devido a transferência de peso que ocorre durante a frenagem para o eixo dianteiro, 

eixo dianteiro, portanto, precisa de mais poder de travagem. 

 

Esclarecimento: O que tentamos tomar distribuição de freio tão perto como nós lata de 50:50 (embora esta é obviamente 
impossível para o oversteer causa q), para que o freio de compras trazer de volta elenco como você permite que o carro 
olhando para o maior poder de parada, mas também tendo em conta que, quanto mais para trás esta partilha causa mais 
oversteer, portanto, deve elenco que tratam ir para a frente. Definitivamente encontrar esse equilíbrio que é o problema. 

 

Para definir também: A partir de um valor 60/40-55/45 e nota de passagem em travagem e pedir: Será de volta ou frente? Se 
você voltar, é claro que a divisão deve avançar, Se você estiver indo para a frente e entrar na inclinação da curva 
gradualmente jogá-lo de volta. (Mas antes de alterar a distribuição de freio e mais para a frente jogar tentativas para 
equilibrar a distribuição aerodinâmica ou peso) 

 

TD: Para sua condição understeering, ele tende a ter uma distribuição de freio mais tardia 

 

TT: A sua condição oversteer, tende a tomar uma distribuição mais avançado 

 

TAMANHO Tamanho / FREIO duto DUTO: Usado para refrigerar os freios e, especialmente, para manter os freios na faixa de 

temperatura ideal para ser eficiente. para diminuir canal: o carro desacelera mais, mas por outro lado também o freio não é 

resfriado o suficiente e poderia queimar, maior a conduta: o freio é mantida muito legal e se você gastar discos nunca pode 

atingir a temperatura ideal e frenagem notas que retarda um pouco. 



Conselho: Na verdade, o que é para ser alcançada é a de que o freio é eficaz em todas as vezes, especialmente uma que 
estudar o graus atingir o freio, e se o circuito tem retas longas obter notas mais baixas temperatura ideal antes de abordar a 
travagem seguinte. Cada modificação tem sua faixa de temperatura ideal de discos de freio. A desvantagem é que a maioria 
dos "mods" não explicar o que faixa de temperatura ideal e tem que encontrar um. Uma maneira de obter os dados está 
abrindo o arquivo [unidade] * mod hdv, encontrar a linha.: 

 

BrakeResponseCurve= (-30,450,515,1000) / / O primeiro valor é a temperatura fria (potência de frenagem é a metade de melhor), a temperatura mínima Para travagem 

óptima, temperatura máxima de travagem ideal, e freios superaquecidos (poder de parada ao meio) 

 

Nota: As temperaturas dos freios, existe um valor para cada roda, geralmente quatro iguais, embora, por vezes, dependendo 
mod varia desde a parte dianteira para a parte traseira. 

 

Pressão de travagem / pressão de freio: a pressão da braçadeira no disco. Usado para ajustar a força de frenagem antes de 
travar a roda. 100% é a pressão total no freio. Se você ver que as rodas bloquear-lo muito cedo a esse valor. (Nota: por causa 
da trd3.net juanca por aclarármelo) 

 

Conselho: sobre tudo que você tem que ter em mente é que a travagem não é mais eficaz, como as rodas bloquear e começar a 
derrapar. Se depois de uma travagem de profundidade, você notar que na última etapa das rodas ter derrapagem de 
frenagem, então abaixe um pouco o valor da pressão de travagem. (Falta de travagem passado, deve estar em uma frenagem 
bem calculada) 

 

FR pressão. mão / PRESSÃO HandBrake: a primeira tradução para o espanhol foi mal traduzida. Na segunda versão espanhola 
já corrigiu o erro. Na versão em Inglês coloca freio de mão. Então você sabe que é a pressão de frenagem (o mesmo que 
expliquei na pressão de travagem segura para isso, mas só influencia quando você puxa o freio de mão). Nota: por causa de 
trd3.net Juanca por aclarármelo! 

 

BLOQUEIO DO DIFERENCIAL 

 

Bomba / BOMBA: O objetivo é passar de potência para a roda que não escorregar, quando há um que faz. Evite a energia é 
perdida por uma roda. 

 

=> 100% traccionan igualmente duas rodas, aqui os dois discos seriam rotativa com a mesma velocidade, deslizando ou não. 
(Útil em circuitos longos cantos e algumas curvas lentas) 

 

=> A 0% de potência máxima possível passar para a roda com tração. (Útil quando o circuito tem curvas lentas) 



Power / PODER: O diferencial dá mais potência para a roda que se acredita acelerar o 
exterior. 

 

= Potência> 100% é o mais próximo possível a um eixo rígido (o que dá a mesma 
potência de 2 eixo de tração da roda). 

 

=> A% 0 fornece a potência máxima possível que a roda acha fora do diferencial. 

 

Esclarecimento: Note que o "Poder", deixando apenas afeta a curva e tudo quando 

acelerado. Você tem que calibrar isso para que ao acelerar forte o suficiente para fazer 

as rodas mais externa que interna traccionen para forçar o carro para ir para dentro da 

pista, se você colocar um "0%" pode ocorrer que fazer um spin agradável , uma vez que 

as rodas externas feitas tal força que colocar o carro também dentro da curva. 

 

Consulte Imagem (de energia): Enquanto o poder de definir diferencial, olhar para fora da curva e acelerar, Se você notar que 
o carro está indo longe demais fora da curva: diminuir o valor do "poder". Se o contrário acontece, observa que durante a 
aceleração depois de uma curva interior vai muito: aumenta o valor do "poder". 

 

Inercia-desaceleración/COAST: é o freio motor (quando você soltar o acelerador) Roda acredita 
que o interior. 

 

=> 100% é o mais próximo possível a um eixo rígido (que dá o mesmo motor de frenagem no 
eixo de acionamento 2 rodas) 

 

=> 0% dá o freio motor máximo possível a roda interna. 

 

Esclarecimento: Inércia ou retenção só entra em jogo quando você soltar o acelerador. E só afeta 
antes de entrar numa curva. (Predispõe o carro para entrar nas rodas interiores curva de 
frenagem). 

 

Consulte Imagem (inércia): Inércia para definir bem, olha quando você soltar o acelerador antes 
curva, como o seu carro reage .... se você for muito dentro: ela aumenta o valor da inércia, se ao 
contrário, se ele for muito no exterior (isto é, seguindo uma linha reta): valor baixa inércia. 



Preload / PRELOAD: a suavidade da aceleração acontece a retenção na fonte. Assim que nós compreendemos, são os 
"destaques" do diferencial. Se você está em aceleração, e liberar o gás (freio motor), o carro vai continuar a acelerar o tempo 
proporcional à pré-carga. A mesma coisa aconteceu na retenção de aceleração e deslocamento. 

 

=> Pré-carga Alta: leva (+) para inserir os valores de poder e inércia, mas quando ele faz isso (+) agressiva. 

 

=> Pré-carga da Baixa: tarda (-) para inserir os valores de potência e inércia quando se é (-) agressiva. 

 

Esclarecimento: Preload, conta a diferença quando eles vieram para trabalhar os valores de "Poder e inércia". 

 

Conselho: É o conjunto último valor, e você sintonizar com o diferencial. é apenas uma questão de "0" faria poder e inércia iria 
funcionar tão soltar o acelerador ou aplicar o freio. por isso sempre vamos aumentar esse valor para encontrar o ideal. 
 
 
 
 

SUSPENSÕES FORMA 

 

Simétrica / SIMÉTRICA: apenas duas possibilidades: 

 

SI, a configuração é simétrica, isto é, os valores são postas no mesmo 
lado do que o outro. 

 

Não, a instalação será assimétrica, os valores podem ser definidos de 
forma independente, por exemplo, você pode colocar mais pressão sobre 
a roda da frente esquerda. que o der roda dianteira. 

 

Esclarecimento: Quando você configurá-lo para NÃO (assimétrico), 
também influenciam aba "Avançado" 

 

Conselho: Na verdade, a maioria das configurações deve ser assimétrica. 
pela simples razão de que nunca deve levar a mesma pressão em todas 
as rodas. rodas não são sempre submetidos a cargas idênticas, ou 
mesmo a cair. 



Roll bar/ Barra estabilizadora / barra estabilizadora: evitar oscilações carro lateralmente, 

como regra, é normalmente realizado para a frente mais do que antes. Como front-end que 

executa o carro, temos que ir em frente mais difícil ter uma roda melhor resposta. Nota: Na 

verdade esta mal traduzido, é um roll bar e anti-roll, na versão 2 já corrigido Espanhol. 

 

Esclarecimento: Barras de rolos, apenas influenciar a reacção do carro para entrar curva. 
Contém apenas manter o carro forças laterais planas. 

 

Conselho: Encontre o ponto doce deve ser a nossa maior dureza. Temos de encontrar o 
buscando dureza ideal entre o carro não é um "flan", e que não é tão "duro" que 
constantemente roda escorregar ao entrar em uma curva. 

 

Se tivéssemos um duro: Nós não vamos deixar a suspensão fazer seu trabalho e você está gastando desnecessariamente 
borracha de seus pneus. 

 

Se tivéssemos um suave: O carro vai ser muito hesitantes em entrar na curva mais solto e reações. 

 

Esclarecimento: também com barras de obter tais diferenças de temperatura entre o lado do pneu esquerda para pneus do lado direito, se 

acontecer de haver muita diferença na temperatura, isto pode ser uma indicação de que as barras muito suaves, o endurecimento um 

pouco alcançaria tanto igualar a diferença de temperatura, mas não se tentar a todos uma vez que é praticamente impossível, porque, 

obviamente, sempre igualar a carga mais de um lado do que do outro, devido ao que prevalecia sempre curvas em uma de duas maneiras. 

 

TD: mods na traseira a barra traseira , geralmente, leva um pouco mais difícil do que no mods TT, mas que não significa que 
você tem que ir mais difícil do que a barra da frente, que já o eixo dianteiro é o líder ea barra frente será sempre mais difícil 
do que a barra traseira ou TD ou TT. 

 

TT: se você tem problemas com carros de tracção traseira, é melhor para amaciar a barra traseira , tanto quanto possível, 
assim, obter spins não por causa da força motriz traseiro como para amolecer a barra traseira, suspensão e dá mais 
amortecimento / apagar essa pressão. 

 

Primavera / taxa TAXA DE PRIMAVERA: é a parte principal da suspensão, eo primeiro parâmetro para configurar. E que 

vai determinar a dureza do nosso suspensão. Sempre que possível, o carro deve ir para as molas e amortecedores (sobre 

buracos e rebotes). Deixe-me explicar melhor, os solavancos e salta difícil não ir para as docas, porque ..., que sentido é 

que endurecer assim buracos / rebotes, mas trabalhamos no cais? 



Esclarecimento: As molas operar em todos os momentos, tanto em aceleração e frenagem, como em linha reta e curva. Como 
regra No geral, as molas traseiras são sempre mais macio do que a parte dianteira. 

 

Esclarecimento: Molas duras têm de ser comprimido mais resistência e são mais difíceis de espalhar, por isso comprime 

milímetros, para menos, menos viagens e da frequência de oscilação de compressão / extensão é mais rápido. 

 

Conselho: Ao som das rodas poderia configurar isso perfeitamente, mas tem o seu conjunto de rFactor dificuldade, percebi que 
o som do punho rodas vem com atraso, ou não conformes com a realidade. Parte de um padrão de configuração da frente,: 
100 N / mn; atrás: 30 N / min (<=Há mods que não permitem essa configuração.!). A melhor maneira de configurar isso é 
colocar todos os valores rebote e bate a um mínimo, e ir para a pista e observar como o carro é apenas nas docas, amolecer ou 
endurecer como aviso para encontrar o ponto ideal entre ser bastante suave para não ir como um pudim e forte o suficiente 
para que as rodas não derrapar. 

 

Conselho: Depois de 6 voltas verificar as temperaturas das rodas (idealmente entre 100 ° e 120 ° sobre as rodas interiores). você vai 

perceber que não são as rodas que não chegam até 95 °, aperte um ponto aqui aconselhar sobre as rodas não atingem a temperatura ideal 

de aderência. (Para fazer isso você deve colocar na configuração assimétrica). Você vai notar uma melhoria de aderência. Não aconselho 

isso a menos que haja um aumento do número de curvas para um lado do que o outro. Embora isso também poderia refinar os rebotes 

lenta (e quase ser melhor) crescentes rebotes lento em rodas que calor mal. 

 

Saltos e solavancos (amortecedores) 

 

O princípio dos amortecedores, é conter a extensão cais (rebote) e compressão (colisão / colisão). 

 

Bache / COLISÃO: Ajuda redutores de velocidade quando os dissipadores de carro, e de frenagem. 
Limitado a uma mola de compressão certa. 

 

Rebound / RECUPERAÇÃO: intervém no terreno acidentado de saída, terreno acidentado, pianos, saltos e 
morros. Quando a mola é comprimida e expandida, a recuperação dá força para a doca para retornar o 
mais breve possível ao seu estado original, forçando a mola é estendida para que a roda não perder o 
contato com o solo. 

 

Esclarecimento: Como regra geral, o mais suave vai bater o rebote. 

 

Lenta / SLOW: são aqueles que dão o tema da doca. é o que dá pesos de contenção transferências lentas. 



Rápido / FAST: só tem súbitos momentos de saltos, lombas, buracos no chão. são aqueles que causam a mola, por vezes, 
contém precisas e rapidamente. 

 

Como configurar: Colocá-los todos a um mínimo (embora esta experiência não é necessário). 

 

e por esta ordem: 

 

1. recuperação lenta / SLOW rebote: primeiro definir o rebote lento, observando-o subir até vermos o 
que conseguimos dureza ideal de deixar o trabalho portuário. Observe que temos passado quando as 
rodas começam a derrapar.  

 
2. a colisão lento / BUMP SLOW: uma vez que temos a recuperação lenta, que irá atrasar o buraco em ou entre 1 

e 3 pontos a menos do que a recuperação lenta. primeiro o que gostamos, se vemos que é muito  

rebotón (não comprimido sai da estação), você está indo para baixo. 

 

3. rápida recuperação / RECUPERAÇÃO RÁPIDA: Agora vamos ver como  
sites vão apontar o carro no circuito, depois de passar ou bater piano, se você notar que a 
roda parar de fazer contato com o solo a perder aderência, rebote aumenta rapidamente, até 
você perceber que quando se vai mais de uma colisão, imediatamente observa que a roda 
rapidamente recuperar o contato com o solo. (Veja  
imagem), como você vê na imagem um "salto macio 
rapidamente" assumir a roda em contato com o 
solo. 

 

4. A colisão colisão / FAST rápido: Agora vamos voltar nossa atenção quando a roda faz 

contato contra qualquer altura do solo (lombada ou piano), se levarmos em conta como se 

dar um freio llantazo, isso significa que você use o buraco rígido rápido (não deixe a mola é 

comprimida rapidamente), impede o alvo roda interna para o obstáculo que você deve 

amolecer. Como regra geral, quanto mais rápido o marasmo que normalmente tem o menor 

valor. (Ver figura), como mostrado na  
imagem com uma dura pancada rápida isso não comprimir a mola (veja a imagem da mola). Enquanto o macio colisão rápida, a mola 

comprimir rápido o suficiente para não nos dar uma llantazo passe e livre de obstáculos. 



Conselho: Preste atenção à temperatura do pneu depois de 6 a 10 voltas. 

 

rodas que, por sua temperatura interior superiores 115 ° deve abaixar a recuperação 
lenta da roda ou suavizar a barra estabilizadora que trem. 

 

rodas que, por sua temperatura interior não atinge 90 º deve transformar-se a 
recuperação lenta da roda ou apertar a barra estabilizadora que trem. porque isso 
significa que eles não estão ajudando na aderência. 

 

Em seguida, as transições de estado da suspensão durante as fases de uma curva (extrair do simuspain.net fórum por Alex 
Murcia): 

 

Transição 1: Vamos trás e começou a rédea stop (transferindo o peso do carro para a frente), agindo em FRENTE SLOW BLOW 
contendo fixo e quanto e como você deve comprimir o máximo de primavera. A traseira recuperação lenta atua permitindo 
extensão para mola traseira, que vai afundar o nariz e as rodas bunda do chão não é. 

 

Dos quatro parâmetros do amortecedor, a traseira recuperação lenta normalmente configurar o parâmetro com maior número, 
às vezes até mesmo colocá-lo muito perto do topo (ou 2 a 4 pontos abaixo do topo de dureza). E a rápida recuperação frente 
ou traseira de 1-5 pontos abaixo da recuperação lenta. 

 

Estamos em plena corrida da frente travagem e tudo é comprimido e você pode ir. A frente SLOW BLOW fez o seu trabalho e 
eficácia da suspensão durante a frenagem depende das molas dianteiras e rebote e bateu rápido. 

 

Transição 2: O estado da velocidade de frenagem constante, sem travagem passo curva. Como você progressivamente liberar 

o freio transferir o peso vai para a parte traseira do carro, o que faz com que trabalhar a VOLTAR SLOW BLOW e FRONT tanto 

rebote lento. Estamos no turno (sem freio) eo peso é distribuído em ambos os trens, descansando no cais sob o controle o 

rebote dianteira e traseira rápida permitido. 

 

3 ª Transição: Ao dar gás peso passa o carro afundando de volta na parte traseira e em seguida, agir SLOW BLOW REAR e, portanto, 

também o FRENTE rebote lento. Poderíamos dizer, então, que o golpe LENTO PARA TRÁS é responsável pela tração, amortecimento e 

perdoe a nossa indelicadeza (e reação a rotação) maneira de abrir nosso gás. 

 

Uma vez que esta última transição, o carro já está consistentemente apoiado na parte de trás e começar a agir as molas e 
amortecedores dianteiros e traseiros e rebotes FAST. 



Topes / EMPACOTADOR: anilhas devem ser colocadas para o cais, como regra geral deve ser colocado em "0", apenas no caso 
de você precisar aumentar a altura do carro é colocado na mesma proporção que as paradas, para que um Apesar de ter 
levantado o carro seguir o curso da mola mesmo. O CAPS curso da mola limite, a limitá-lo de alguma maneira que nós fazemos 
mais. 

 

Para melhor entender o que eles realmente fazem, você tem que entender que a mola tem uma turnê e se colocarmos paradas 
ou anilhas "acortaríamos nessa jornada. 

 

Assim, para os Topes usado? 

 

- usada somente no caso quisermos manter a altura de passeio e configurado impedir que o carro se toca no solo, aumentando 
o valor dos batentes.  

 

- e também ... tenha em mente que quando elevamos a altura do carro, temos as viagens mais primavera, ou seja, é mais 
suave, se mantivermos a mesma dureza que tínhamos antes de enviar, nós colocamos o valor superior na mesma proporção 
aumentaram o carro.  

 

Altura do carro / RIDE ALTURA: parâmetro mais claro de todos, como regra, tem que levar o carro o mais baixo possível 
(desde que não toque no chão) e também como uma regra a parte de trás é geralmente maior do que o frente. 

 

Esclarecimento: Como pode ser visto nas paragens, para tornar o conjunto do carro de suspensão muito alta é mais macio. 

 

Conselho: Em geral, o veículo é geralmente melhor com uma altura baixa, mas em alguns casos é aconselhável aumentar a 

altura carro, especialmente em circuitos com pianos altas eo carro fora de controle. 

 

Outono / CAMBER: Ângulo Camber falou, graduando-se como alças pneu toca o chão. 

 

Esclarecimento: Como regra geral, sempre cai muitas vezes usam negativo, nunca ver com 
configurações cai "0" ou positivo, isso só acontece em circuitos ovais. E sempre tem as rodas 
dianteiras camber mais negativos do que o traseiro. 

 

Conselho: Para definir quedas boas, você deve definir a temperaturas bem depois de 6 voltas 
desenhado. (Sem travagem ou derrapagem). A temperatura interna é de 10 ° mais do que a 
temperatura exterior e o núcleo tem de ser inferior a 5 ° 5 ° e, mais no interior do que no exterior. 
Enquanto tudo isso é teoria, é bastante difícil de conseguir equilibrar as temperaturas. Um exemplo 
seria cair para a direita: Exterior: centro º 90: 95 Interior: 100 °. 



Conselho: Assume-se que o que foi dito acima está correto, e que você tem mais aderência da roda, mas a experiência diz-me vamos comer 

coco muito com isso, às vezes eu tenho mais aderência e estabilidade negativamente o aumento da queda, e em vez de 10 ° diferença eram 

por vezes 15 graus ou mais. IMHO de inexperiente, acho que é muito realizado no rFactor que as temperaturas a tomar, eu acho que eles 

são algo irreal ou pelo menos parece alguns mods. Mas, em outros, se Eu já vi isso conseguir mais aderência com menos queda (ou seja, 

em vez de 15 ° diferença entre o interior eo exterior, foram 8). Então tente quedas diferentes têm que lhe dá sensação de mais aderência, 

porque você não pode dizer qual é a diferença de temperatura ideal entre dentro e fora, depende muito do mod) 

 

Outra dica: Depois de várias voltas e buscais suas temperaturas, você vai perceber que sempre que as rodas de um lado (Esquerda ou 

direita) são aquecidos menos. Isso acontece com curvas # superiores são de esquerda ou de direita. 

 

Em circuitos que prevalecem curvas para a direita, você vai ter que dar menos queda para a direita, e vice-versa, os circuitos 
que prevalecem curvas para a esquerda, você terá que dar menos queda no lado esquerdo. 

 

Portanto, estamos falando de uma configuração assimétrica, a razão para isso é simples, ... um exemplo para você entender 

bem: em um pneu de rolamento destro-lateral da carga vai fazer mais no exterior do que no interior ( ou seja, no lado 

esquerdo) de modo a que deixado mais carga para resistir necessidade declive negativo superior .. O que acontece no lado 

direito de um destro? ... sendo derrotado porque no lado esquerdo, se a queda é pe: -4,0, no lado esquerdo desse aumento da 

queda de um grau ou mais, o que faz com que o pneu perde o contacto mais e tem menos aderência no lado interno . Então 

aconselho diminuir a queda do lado esquerdo para ajudar um pouco mais no aperto, para a etapa em algo melhor e ajudar a 

apoiar a aderência geral do carro. 

 

Em um circuito onde há uma curva de 80% para a direita, se você avisar isso, mas isso não vale a pena colocar assimétrica. 

 

Pressão dos pneus Pressão / pneu: a pressão é medida em Pascal quilo (kPa), cada um tem o seu mod pressão ideal, sempre a 
partir da configuração padrão que é o criador do mod (a primeira configuração que vem carregado por padrão), sempre 
tendem a deixar a pressão ideal. 

 

Conselho: para ver algumas informações importantes, tais como pressão e temperatura Mod de borracha ideal você está 
usando olhar para o arquivo * Tires.tbc, abra-o com bloco de notas e olhar para a linha: 

 
Este é um exemplo de um arquivo de valores tires.tbc não tomados em consideração! 
 

Temperaturas= (100,0, 25,0) / / 1 valor: É a temperatura ideal para a máxima aderência (em graus Celsius), Valor 2: Temperatura inicial é 

 

GripTempPress= (2,536, 1,417, 0845) / / 1 valor: Tudo abaixo2,5 ficará na gama óptima de aperto,Valor 2: Tudo o que está acima 1,4 estar na gama óptima de aperto,Valor 3: 

É o valor mínimo (pressão externa) 



Nota: Os valores mudam de acordo com o composto que você usa e às vezes até diferir na frente ou rodas traseiras, de modo 
Enquanto os dados que fijaros. 

 

Esclarecimento: Em geral, como saber se continuarmos a pressão certa, a temperatura está assistindo nossa rodas. 

 

- Se a temperatura do núcleo é igual a ou excede a temperatura no interior que dão o pneu é muito inchados.  

 

- Se a temperatura do núcleo é igual ou menor do que o do lado de fora, é que os pequenos ursos pneumáticos cheios.  

 

- As rodas da frente são portadores de pressão igual ou superior à das rodas traseiras.  

 

Conselho: Sempre comece com o mod pressão padrão, e quando os dominéis circuito e começar a fazer bons tempos, tentar jogar com as 

pressões para levar a fase mais difícil da formação, e depois outra fase de treinamento para trazê-los mais macios e ver se você tem vezes 

melhorado. Curiosamente um pode ser agradáveis surpresas. 

 

- A alta pressão, tornar o carro mais acordado de reações, mas também pode fazer você 
derrapar sobre a conta. E, claro, o carro funciona em linha reta mais.  

 

- A baixas pressões, tornar o carro mais reacções vagos, mas os circuitos lentos, onde há 
uma necessidade de uma alta velocidade de baixa pressão mais ajudar porque eles dão 
uma sensação de maior aderência.  

 

Conselho: Sempre que você tocar as pressões primeiro lugar, observe que você use 
queda correta, queda de pressão e estão intimamente relacionados e um influencia o 
outro e vice-versa. 



Guia Avançado 

 

Primavera Terceiro / SPRING terceiro: apenas afeta quando comprimido ou 

esticado um trem (dianteiro ou traseiro) 

 

para a frente: Influências quando travagem para manter o nariz de afundar 
em excesso parte da frente. 

 

bunda: Influencia a velocidade quando o eixo traseiro é puxado pias, esta Primavera 

que limitar ou traseira do carro afundar. 

 

Quase nunca tocar o chão. no futuro vou ver se dá lucro, mas por enquanto 
eu não tenho notado qualquer mudança significativa. (Eu tenho que fazer 
mais testes nesta primavera terceiro) 

 

Convergência / TOE EM 

 

A convergência predispõe curvas. Ele ajuda o carro a entrar em uma curva, 
tanto em travagem e aceleração. Na verdade é o valor proporcionando 
estabilidade ao carro, linear e especialmente de entrada e fases de saída de 
uma curva. 

 

-Negativo (-) são \ divergentes --- / ----  valores positivos (+) são convergentes / --- \. 

 

Tep / convergência frente 

 

Os valores positivos de frente / --- \(Mais conveniente no carro TD) * 
 
O início da curva de entrada: perceber que o carro vai bem, mesmo muito rapidamente, 
 
no meio da curva: irá tornar-se um pouco instável, com tendência a ficar muito em, 
 
saindo da curva quando se trata de velocidade: tem que andarte vai agir com cuidado e do acelerador mais tarde. 
 
Com valores negativos antes \ --- /(Mais conveniente no carro TT) * 
 
O início da curva de entrada: perceber a estabilidade quando se trava com um personagem pouco para ir em linha reta, e 
demorar um pouco mais entrada da curva. 
 
No meio da curva: neste momento atinge o seu ponto mais alto de estabilidade. 
 
Saindo da curva quando se trata de velocidade: você pressiona o acelerador antes 


