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1 Úvod

Tento dokument slouží jako pomůcka při vytváření nového počasí do Rail Simulatoru,
buď pro použití v existujících aktivitách a nebo nových uživatelských aktivitá ch.

Počasí se v aktivitě vybírá dvojitým kliknutím na značku aktivity a výběrem z rozbalovací
nabídky.

Počasí je důležité pro vzhled a atmosféru aktivity. Můžete vytvořit všeobecný vzor
počasí, který může být použit u mno ha aktivit, nebo můžete vytvořit specifické počasí
ušité na míru jedné aktivitě.
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2 Vytvoření návrhu a jeho struktura

Když vytváříte nebo upravujete návrh, používáte Editor zdrojových materiálů (Asset
Editor). Tento editor je dostupný v nástrojích Rail Simulator Developer Tools, které jsou
ke stažení na www.railsimulator.com.

Jakmile byly nástroje Developer Tools nainstalované, můžete editor spustit z nabídky
Start: Všechny programy > Rail Simulator Developer Tools > Tools > Asset
Editor.

2.1 Umístění návrhu
Návrh počasí musí být umístěn v následující adresářové struktuře:
c:\Program Files\Rail Simulator\Source\<Vývojář>\<Doplněk>\ Weather

<Vývojář> je adresář se jménem vývojáře, který vytváří nový obsah, a <Doplněk> je
název produktu. Pro krabicovou verzi Rail Simulatoru je vývojář Kuju a produkt je
RailSimulator.

2.2 Vytvoření návrhu
V editoru zdrojových materiálů se přesuňte k adresáři Weather popsanému výše a
klikněte pravým tlačítkem myši na tento adresář.
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Zobrazí se nabídka s několika možnostmi. Zvolte New Blueprint pro vytvoření nového
návrhu počasí.

Zobrazí se nové okno  se seznamem dostupných typů návrhů. Rolujte dolu , dokud
neuvidíte Weather pattern. Klikněte na něj levým tlačítkem a stiskněte OK.

Tím je vytvořen nový návrh počasí se standardním jménem, které můžete teď nebo
kdykoliv později změnit na něco více zapamatovatelného. Hlavní okno editoru nyní
ukazuje různá políčka potřebná pro nastavení počasí.

2.3 Struktura návrhu
Návrh je celkem dlouhý a může vypadat strašlivě. Jeho základní úrovně se skládají
z následujících sekcí:

 Display Name (Zobrazené jméno)
 Weather Type X4 (Typ počasí)

o Clear (Jasno)
o Overcast (Zataženo)
o Rain (Déšť)
o Storm (Bouřka)

 Precipitation Type X4 (Typ srážek)
o Rain (Déšť)
o Sleet (Déšť se sněhem)
o Hail (Krupobití)
o Snow (Sníh)

 Cloud Type X4 (Typ mraků)
o Clear (Jasno)
o Overcast (Zataženo)
o Rain (Déšť)
o Storm (Bouřka)

 Weather Events (User defined amount) (Události počasí – uživatelem definované)
 Audio (Zvuky)
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2.4 Display Name (Zobrazené jméno)
Zobrazené jméno představuje “vhodné pojmenování ”, které je zobrazeno v editoru
aktivit, když vybíráte typ počasí pro aktivitu. Je dobré použít kr átký výstižný název.

Zobrazené jméno se definuje stejně jako v jiných návrzích, jednoduše vložíte  text do
políčka. Pokud chcete tento text lokalizovat do jiných jazyků, můžete to udělat právě
zde.
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3 Typy počasí

V návrhu jsou čtyři typy počasí. Každý má identickou strukturu.
Tyto typy počasí jsou:

o Clear (Jasno)
o Overcast (Zataženo)
o Rain (Déšť)
o Storm (Bouřka)

Ačkoliv tyto čtyři typy počasí mají v návrhu příznačná  jména, není důvod omezovat
vytváření vašich vlastních typů počasí do těchto kategorií. Pokud chcete mít čtyři různé
typy bouřek, například, s různými úrovněmi mlhy nebo intenzitou srážek, nic vám v tom
nebrání.

Také nemusíte používat všechny čtyři typy p očasí. Můžete použít jeden až čtyři.
Nicméně, čím více typů počasí nastavíte, tím více kombinací můžete použít v aktivitě.

Nemůžete nastavit více než čtyři typy počasí, ale můžete mezi nimi přepínat
v jakémkoliv pořadí, kolikrát chcete, a vytvářet tak kom binace; to se dělá v sekci 6,
Weather Events (Události počasí).

Jednotlivé položky návrhu sekce typu počasí jsou podrobněji popsány níže.

3.1 Wind Direction (Směr větru)
Tato hodnota je mezi 0 a 359, což odpovídá stupňům na kompasu, kde 0 je sever, 90
východ, atd. Nastavení směru větru má dvojí efekt. Zaprvé ovlivňuje směr pohybu
mraků a zadruhé ovlivňuje směr padání srážek.

Například, pokud je hodnota směru větru nastavena na 90, budou se mraky pohybovat
na východ a déšť bude padat diagonálně na východ.

3.2 Wind Speed (Rychlost větru)
Hodnota rychlosti větru je v MPH (mílích za hodinu), která pracuje v součinnosti se
směrem větru. Nastavení rychlosti ovlivní pohyb mraků po obloze a sklon padajících
srážek. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší pohyb mra ků a menší úhel  padajících srážek.
Úhel padajících srážek ovlivňuje také parametr Rychlost srážek, který je popsaný
dále.

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 1.0

Strana 7



Rail Simulator – Návrh počasí

3.3 Precipitation Type (Typ srážek)
Toto je rozbalovací nabídka, ze které můžete vybrat typ srážek, které budou padat
v tomto typu počasí. Čtyři platné typy srážek jsou déšť, déšť se sněhem, krupobití a
sníh a mohou být nastaveny dále v návrhu. Nastavení typů srážek je podrobněji
popsáno v sekci 4 tohoto dokumentu.

POZNÁMKA: Pátá možnost “Precipitation Count” není platné nastavení a nemělo by být
vybráno.

3.4 Precipitation Density (Hustota srážek)
Toto je hodnota mezi 0 a 1, kde nula znamená beze srážek a 1 nejsilnější srážky.
Nastavení hodnoty větší než 0 a menší než 1 umožní nastavení různé hustoty srážek.

3.5 Precipitation Speed (Rychlost srážek)
Tato hodnota pracuje v součinnosti s rychlostí větru a určuje rychlost a úhel padání
srážek. Tato hodnota se dá brát jako vertikální moment srážek, kdežto horizontální
moment je rychlost  větru.

Například, malá rychlost v této položce může být použita pro pomalu padající sníh.
Nicméně, pokud byla nastavena rychlost větru na vysokou hodnotu, tento poma lu
padající sníh se bude pohybovat rychleji horizontálně než vertikálně.

3.6 Fog Override (Změna mlhy)
Zde jsou možnosti true/false, které určují, zda bude použita standardní mlha (jak byla
nastavena v návrhu Oblohy) nebo zda bude  nahrazena hodnotami na stavenými
v sekci níže.

Pokud je nastaveno true, použijí se tři nastavení mlhy popsaná níže místo standardního
nastavení.

Pokud je nastaveno false, následující tři nastavení nebudou mít žádný efekt, bez ohledu
na nastavené hodnoty.

3.7 Fog Colour (Barva mlhy)
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Barva mlhy může být nastavena buď samostatným nastavením posuvníků jednotlivých
barev anebo kliknutím na  barevnou lištu, kde se zobrazí nové okno.

POZNÁMKA: Sekce Alpha a posuvník nemá v současnosti žádný efekt.

3.8 Fog Start (Začátek mlhy)
Tato hodnota je metrech a určuje, jak blízko od kamery začíná efekt mlhy.

3.9 Fog End (Konec mlhy)
Tato hodnota je také v metrech a určuje vzdálenost, ve které jsou všechny objekty
plně ponořeny do mlhy. Nastavením relativně malé hodnoty, jako je 50, znamená, že
objekty vzdálenější než 50 metrů od kamery budou skryty v mlze.
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3.10 Lightning density / Frequency  (Intenzita osvětlení / Frekvence)
POZNÁMKA: Tyto hodnoty nejsou v současnosti akti vní.

3.11 Blend in Time (Doba přechodu)
Číslo v minutách udávající, jak dlouho bude trvat přechod z jednoho typu počasí do
druhého. Může být nastaveno i na hodnotu menší než jedna minuta, nicméně pro
realističtější přechod by měla být minimálně minuta.

3.12 Cloud Type (Typ mraků)
Zde je rozbalovací nabídka, ze které určujete typ mraků pro tento typ počasí. Čtyři
platné typy mraků jsou jasno, zataženo, déšť a bouřka a mohou být nastaveny dále
v návrhu. Nastavení typů mraků je podrobněji popsáno v sekci 5 tohoto dokumentu.

POZNÁMKA: Pátá možnost “Cloud Count” není platné nastavení a nemělo by být
vybráno.
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4 Typy srážek

Typ srážek se v návrhu vybírá z rozbalovací nabídky v sekci typu počasí. Jsou k výběru
čtyři typy srážek a všechny mají stejnou strukturu. Tyto typy srážek jsou:

o Rain (Déšť)
o Sleet (Déšť se sněhem)
o Hail (Krupobití)
o Snow (Sníh)

Podobně jako u typů počasí, jsou zde příznačná jména, ale není důvod se omezovat  na
tyto kategorie.

Také nemusíte použít všechny typy srážek. Nicméně, čím více typů srážek nastavíte, tím
více možností můžete mít v aktivitě.

Položky použité v návrhu nastavení typu srážek jsou podrobněji popsány níže.

4.1 Bottom Left View Space Offset
Modifikací této hodnoty definujete roztažení textury použité pro srážky. Hodnota 0
znamená neroztaženou texturu.

4.2 Top Right View Space Offset
Modifikací této hodnoty definujete roztažení textury použité pro srážky. Hodnota 0
znamená neroztaženou texturu.

4.3 Bottom Left UV
Toto je standardní UV hodnota používaná umělci pro definování, která část textury je
použita.

4.4 Top Right UV
Toto je standardní UV hodnota používaná umělci pro definování, která část textury je
použita.

4.5 Alpha Top
Úpravou této hodnoty nastavíte alfakanál nebo průhlednost v horní části textury.

4.6 Alpha Bottom
Úpravou této hodnoty nastavíte alfakanál nebo průhlednost ve spodní  části textury.
Pokud je hodnota stejná jako pro horní část, tak bude mít celá textura stejnou
průhlednost.
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4.7 Particle Streak Modifier
Tato hodnota určuje faktor, kterým je použitá textura v typu srážky prodloužena.
Standardní hodnota je 1, což znamená, že není prodloužena. Zvýšením této hodnoty
zapnete „pruhování“ srážek. Na obrázku níže je dešťovým kapkám nastavena hod nota
10, která změní déšť v sérii pruhů.

4.8 Texture ID
Tato položka odkazuje na umístění textury použité pro tento typ srážek. Text ura je ve
formátu .ace, jak je  popsáno v dokumentu 4.01 Tvorba objektu.

Při odkazování na .ace soubor ho nejprve musíte mít umístěný v adresáři Weather.
V editoru zdrojových materiálů se zobrazí s ikonkou textury. Klikněte pravým
tlačítkem na texturu a zvolte “Copy Filename”, potom výsledek vložte do políčka
Texture ID pomocí klávesové zkratky Ctrl  + V.
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5 Typy mraků

Typ mraků se v návrhu vybírá z rozbalovací nabídky v sekci typu počasí. Jsou k výběru
čtyři typy mraků a všechny mají stejnou strukturu. Tyto typy mraků jsou:

o Clear (Jasno)
o Overcast (Zataženo)
o Rain (Déšť)
o Storm (Bouřka)

Podobně jako u typů počasí a srážek, jsou zde příznačná jména, ale není důvod se
omezovat na tyto kategorie. Můžete mít čtyři různé typy bouřky, pokud chcete.

Textura oblohy je tvořena třemi vrstvami textur mraků. Použitá obloha je
specifikovaná v návrhu Oblohy, který je popsán v samostatném dokumentu. Typy
mraků jsou jednoduše definovány viditelností jednotlivých vrstev mraků, plus
celkovým nastavením tmavosti oblohy.

Pro nastavení každého typu mraku jsou použity čtyři položky a všechny mají hodnoty
mezi 0 a 1, kde 0 skryje tuto texturu a 1 ji plně zobrazí.

POZNÁMKA: Tyto textury a obloha mohou být znovu vytvořeny nebo modifikovány
pokročilými vývojáři. Obrázky pou žité v této sekci jsou ze standardní  oblohy.
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5.1 Wispy Alpha layer (Vrstva lehkých mraků)
První textura mraků je vrstva lehkých mraků.  Hodnota 0 v tomto políčku skryje tuto
texturu. Když je zde vložena maximální hodnota 1 a v ostatních políčkách je 0, potom
je zobrazena tato textura.

5.2 Thick Cloud Alpha Layer (Vrstva těžkých mraků)
Další textura je vrstva těžkých mraků. Hodnota 0 v tomto políčku skryje tuto texturu.
Když je zde vložena maximální hodnota 1 a v ostatních políčkách je 0, potom je
zobrazena tato textura.
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5.3 Storm Layer Alpha Layer (Vrstva bouřkových mraků)
Další textura je vrstva bouřkových mraků. Hodnota 0 v tomto políčku skryje tuto
texturu. Když je zde vlože na maximální hodnota 1 a v ostatních políčkách je 0, potom
je zobrazena tato textura.

Můžete si zvolit zobrazení pouze jedné vrstvy nebo můžete kombinací všech vrstev
měnit sílu. Nastavením všech tří vrstev na maximální hodnotu 1  můžete vidět, jak spolu
vypadají:
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5.4 Colour Darkening Intensity  (Intenzita zamračení)
Čím větší hodnota bude v tomto políčku, tím tmavší bude základní obloha. Na
obrázcích níže vidíte srovnání dvou stejných typů mraků, ale první má intenzitu
nastavenou na 0 a druhý na 1.
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6 Události počasí
Nyní, když byly nastaveny všechny typy počasí, které chcete použít, včetně jejich
podtypů srážek a mraků, můžete  zvolit pořadí a dobu trvání, ve kterých se tyto typy
počasí budou měnit.

6.1 Vytvoření událostí počasí
Nejprve je sekce událostí počasí prázdná, což znamená, že nebyl nastaven žádný
“program změn”. Abyste vytvořili první událost, klikněte na znak plus, aby se ro zevřela
v návrhu tato sekce a potom stiskněte “Insert First (Vložit první)”.

Potom můžete rozevřít tuto první událost počasí a uvidíte položky Type a Time, které
jsou popsány níže.

Další instrukce události počasí může být přidána kliknutím na tlačítko     v předchozí
instrukci.

6.2 Type (Typ)
Toto je rozbalovací nabídka obsahující čtyři typy počasí, které mohly být v návrhu výše
nastaveny. Výběrem jednoho z těchto čtyř typů počasí ho přidáte do seznamu událostí.
Všechny události se budou měnit v tomto pořadí, oddělené časem přechodu.
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POZNÁMKA: Pátá nabídka v seznamu - “Weather Type Count” - nebyla implementovaná
a neměla by být zvolena.

6.3 Time (Čas)
Udává dobu trvání v minutách, kterou trvá vybraný typ počasí, než začne přechod do
dalšího. Pokud je to poslední typ počasí v seznamu, bude trvat do nekonečna.
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7 Zvuky
Zvuky se také nastavují pomocí návrhu. Tato sekce návrhu odkazuje na návrh zvuků
počasí.

Pro funkčnost počasí není nutné odkazovat na nebo nastavovat návrh zvuků počasí.

7.1 Name (Jméno)
Toto je libovolné jméno pro zvuky počasí.

7.2 Audio Control (Zvuky)
Zde se zadává odkaz na návrh zvuků počasí. Tento typ návrhu bude popsán
v pozdějších dokumentech.
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8 Exportování návrhu počasí
Jakmile byl návrh dokončen k vaší spokojenosti, měli byste ho uložit a vyexportovat.

Exportováním návrhu se převedou v něm obsažené informace do formátu, který používá
hra. Po úspěšném exportu je počasí dostupné dvojitým kliknutím na značku aktivity a
jeho výběrem z rozbalovací nabídky.
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9 Existující druhy počasí
V Rail Simulatoru je obsaženo osm standardní ch druhů počasí. Popis typů počasí a jejich
změn je uveden níže:

9.1 Weather Pattern 1
Zhruba 80 minut změn mezi jasným slunečným počasím a drobnými mraky, poté padne
mlha.

9.2 Weather Pattern 2
Slunečno a jasno se světlými mraky, které předpovídají déšť, trvá cca 95 minut, potom
silný déšť.

9.3 Weather Pattern 3
Oblačno s mírným deštěm a mlhou. Hustá mlha padne asi po hodině a trvá 15 minut.

9.4 Weather Pattern 4
Oblačno se silným deštěm a mlhou  se po 10 minutách střídá se silným lijákem.

9.5 Weather Pattern 5
Nejprve jasná ale temná obloha, která po 25 minutách přejde v jasnou, světlejší
oblohu.

9.6 Weather Pattern 6
15 minut lehká mlha, potom 40 minut polojasno a potom jasná obloha.

9.7 Weather Pattern 7
30 minut mírný déšť, potom smě s zatažené a jasné oblohy.

9.8 Weather Pattern 8
40 minut lehkého sněžení následované 15 minutami silného sněžení, potom vyjasnění.
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