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1 Úvod

Tento dokument slouží jako pomůcka při vytváření nových souborů denní doby do Rail
Simulatoru. Soubory denní doby obsahují info rmace o:

 Barvě oblohy v různých fázích dne.
 Časech východu/západu Slunce a Měsíce.
 Velikosti Slunce a Měsíce.
 Textuře Slunce a Měsíce.
 Textuře oblohy.
 Vzdálenosti a barvě mlhy.
 Různých barvách okolí během dne.

Tyto soubory denní doby jsou navrženy tak, aby mohly být nastaveny na základě
ročních období, i když to není povinné. V trati je možnost odkazu na čtyři samostatné
soubory (v návrhu šablony trati), takže ideálně může být vytvořen jeden pro každé ze
čtyř ročních období, ale jeden soubo r může být odkázán čtyřikrát.
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2 Vytvoření návrhu a jeho struktura

Pro vytváření a úpravy návrhů se používá editor zdrojových materiálů (Asset Editor).
Asset Editor najdete v nástrojích Rail Simulator Developer Tools, které jsou dostupné ke
stažení na www.railsimulator.com.

Jakmile byly Developer Tools nainstalované, můžete spustit Asset Editor z nabídky
Start: Programy > Rail Simulator Developer Tools > Tools > Asset Editor.

2.1 Umístění návrhu
Návrhy denní doby by měly být umístěny v následujícím adresáři:
C:\Program Files\Rail Simulator\Source\<Poskytovatel>\<Produkt>\ TimeOfDay

<Poskytovatel> je název adresáře poskytovatele, který vytváří nový obsah, a <Produkt>
je název produktu s novým obsahem. V krabicové verzi Rail Simulatoru je poskytovatel
Kuju a produkt je RailSimulator.

2.2 Vytvoření návrhu
V Asset Editoru přejděte na místo adresáře denní doby, jak bylo popsáno výše, a klikněte
pravým tlačítkem myši na adresář TimeOfDay.

Zobrazí se nabídka s několika možnostmi. Vyberte nabídku New Blueprint (nový návrh),
abyste vytvořili nový návrh, který budete moci později upravovat.
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Zobrazí se nové okno s nabídkou dostupných typů návrhů. Rolujte dolu pomocí
posuvníku v pravé části seznamu, dokud neuvidíte Sky info BP. Klikněte levým tlačítkem
na tuto možnost a stiskněte OK.

Je vytvořen nový návrh s výchozím názvem, který změňte na něco smysluplného buď
hned nebo později. Návrh může být přejmenován kliknutím pravým tlačítkem na název
návrhu a zvolením možnosti Rename (Přejmenovat). Na tento název návrhu se bude
odkazovat návrh šablony trati, takže ho pojmenujte předtím, než na něj budete
odkazovat. Hlavní okno Asset Editoru nyní zobrazuje různé položky potřebné pro
nastavení chování oblohy v závislosti na denní době.

2.3 Struktura návrhu
Návrh je dlouhý a je rozdělený do několika sekcí. Návrh je tak dlouhý jen proto, že se
opakuje mnoho stejných dat pro různ é denní doby. Zjednodušeně je struktura návrhu
následující:

 Obecné informace o Slunci a Měsíci.
 Informace o denní době pro:

o Začátek rozbřesku (B reak of Dawn)
o Svítání (Dawn)
o Ráno (Morning)
o Poledne (Noon)
o Podvečer (Early Evening)
o Soumrak (Dusk)
o Noc (Night)
o Půlnoc (Midnight)

Osm denních dob zmíněných výše obsahuje stejně rozložená data. Každá denní doba
vyžaduje následující informace. Většina těchto informací určuje barvu pomocí RGB
hodnot.

o Čas (Time).
o Informace o barvě horní a spodn í části oblohy (Upper/Lower sky colour) .
o Velikost a barva sluneční záře  (Sun glare colour/amount) .
o Barva slunečního světla  (Sun light colour) .
o Barva mraků (Cloud colour) .
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o Barva měsíčního světla  (Moon light colour) .
o Barva zadního světla (Back fill colour).
o Barva spodního světla (Uplight colour).
o Barva okolního světla (A mbient colour).
o Informace o mlze (Fog  colour/start/end).

Tento dokument se bude do detailu věnovat pouze jedné denní době, protože naučené
principy mohou být identicky aplikované na zbývajících sedm.
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3 Informace o obloze

První část návrhu obsahuje obecné informace vztahující se k obloze, slunce a měsíc.
Jako příklad použijeme roční období Podzim z addonu Isle of Wight. Tato sekce
popisuje, co každá hodnota ovlivňuje.
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3.1 Východ/západ Slunce a Měsíce  (Rise/Set time Sun/Moon)
Zde jsou vloženy časy východu a západu slunce a měsíce. Čas je určen ve třech
políčkách: hodiny, minuty a vteřiny ve 24 -hodinovém formátu. Čas východu je čas, kdy
se textura slunce nebo měsíce (definovaná později) začne objevovat nad horizontem.
Čas západu je čas, kdy textura zmizí pod horizontem.

Azimut (Azimuth angle) má vliv na vržené stíny a obecně ztmavení země. Rozsah
hodnot, kde je viditelný rozdíl, je mezi 0 a 1.5. Čím vyšší hodnota, tí m delší stíny a
tmavší zem. Je doporučena hodnota mezi 0 a 1.

3.2 Počáteční čas (Starting Time)
Toto je čas, který se stane výchozím časem pro každou novou aktivitu. Po vytvoření
aktivity může být počáteční čas začátku aktivity jednoduše změněn dvojitým  kliknutím
na ikonu aktivity v editoru aktivit a úpravou vlastností.

3.3 Rychlost času (Time Scaler)
Toto je jednoduše násobená hodnota času. Výchozí hodnota je 1 a znamená to, že 24
hodinový den v simulaci bude trvat reálných 24 hodin. Zvýšením této ho dnoty se zrychlí
běh času. Je to užitečná hodnota pro testovací účely, takže můžete rychle vidět
výsledek nastavení hodnot a barev v návrhu denní doby.

3.4 Modely a textury
Tato sekce návrhu se používá pro určení, jaké modely a textury budou použity  pro
kopuli oblohy. Kopule oblohy (Sky dome mesh)  je model, takže musí být vložen .igs
soubor, zbývající tři položky (Sky dome tex, Sun/Moon texture - textury oblohy,
slunce, měsíce) jsou textury, takže musí obsahovat .ace soubory.

3.5 Poloměr/měřítko Slun ce a Měsíce (Radius/Scale Sun/Moon)
Nastavením těchto hodnot měníte velikost slunce a měsíce na obloze.
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4 Informace o denní době

Je zde osm různých částí dne a každá obsahuje stejný typ informací. Protože je princip
stejný pro všechny, stačí probrat do hloubky pouze jednu část dne. Pro účely tohoto
dokumentu byly zvoleny velmi zřetelné ale nerealistick é barvy, aby bylo jasně patrné,
co který světelný efekt dělá.

Pro změnu vybrané barvy buď posuňte posuvníky, vložte číselnou hodnotu nebo klikněte
na barevný pruh, aby se zobrazilo okno s výběrem barvy.

POZNÁMKA: Sekce alfakanálu (Alpha) a její posuvník momentálně nemají žádný efekt.

4.1 Čas (Time)
Toto je čas, kdy tato fáze dne začne. Čas je vložen v políčkách hodin, minut a vteřin
a používá 24-hodinový formát.

Způsob, jakým funguje nastavený čas v tomto políčku vzhledem  k sedmi dalším
různým časům, je takový, že během 24 hodin, když nastane čas uvedený zde, je
zobrazeno přesně to nastavení  ze sekcí níže. Jakmile tento čas pomine, začne
přechod směrem k hodnotám další fáze dne. Pokud je tato fáze dne vzdálená deset
hodin, potom bude přechod velmi pozvolný a zabere dlouhý čas, ale pokud je další
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fáze vzdálená třicet minut, potom bude  přechod rychlejší a bude zřetelnější.

4.2 Barva horní a dolní části oblohy (U pper / Lower Sky Colour)
Barva oblohy může být rozdělena na dvě, jedna na horní straně oblohy a druhá
v blízkosti horizontu. Hodnota výšky přechodu (Sky gradient height) určuj e, jak
vysoko je přechod mezi barvou horní a dolní částí oblohy. Nižší hodnota znamená
přechod blízko horizontu , takže bude malý pás s barvou dolní části oblohy, zatímco
vyšší hodnota zvedne přechodový bod, takže spodní část oblohy dosáhne výše.

V příkladu níže má horní část oblohy zelenou barvu a spodní část oblohy červenou a
výška přechodu je 50.

4.3 Barva a velikost sluneční záře (S un glare Colour / Amount)
Slunce má kolem sebe auru, která má samostatnou barvu. Velikost sluneční z áře (Sun
glare amount) určuje, jak rozptýlený a daleký je tento efekt.
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Malá hodnota velikosti záře , třeba 1, znamená, že záře bude velmi rozptýlená a vyplní
velkou plochu oblohy. Vyšší hodnoty znamenají soustředění kolem slunce. Výše je záře
růžové barvy nastavena na hodnotu 100.

4.4 Barva slunečního světla (S un Light Colour)
Toto je jemný odstín na terénu, když je slunce na obloze. Ačkoli ovlivňuje všechen
terén, je více patrný na světlém terénu.  Obrázek níže ukazuje růžovou barvu
slunečního světla způsobující zabarvení přímořské oblasti.

4.5 Barva mraků (Cloud Colour)
Změnou této hodnoty můžete dosáhnout velmi dramatické odezvy, protože zabarví
všechny mraky zvolenou barvou.  Protože je většina mraků bílá, zabarvení bílé barvy
způsobí velmi silné propuštění nové barvy. Šedé bouřkové mraky budou taky
zasaženy, ale efekt nebude t ak silný, protože jsou tmavší.
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4.6 Barva měsíčního světla (M oon Light Colour)
Podobně jako barva slunečního světla, zabarví textury terénu, když svítí měsíc. Na noční
scéně níže má měsíční světlo nastavenu tmavě zelenou barvu.

4.7 Barva zadního světla (B ack Fill Colour)
Toto je světlo dopadající na zadní a boční stranu objektu.  Může být vhodně použito ve
spojení s barvou slunečního světla,  které osvětluje terén.
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4.8 Barva spodního světla (U plight Colour)
Toto je světlo, které je vrženo ze země nahoru. V příkladu bylo od země vrženo
růžové spodní světlo na značku aktivity.  Zbytek zeleného obrázku je zadní a měsíční
světlo.

4.9 Barva okolního světla (A mbient Colour)
Nastavení okolního světla ovliv ňuje vše. Bude zabarvený terén, stejně jako všechny
strany objektu.  Barva okolního světla by měla mít velmi jemný nádech, vzhledem
k jejímu účinku. Zde byla barva okolního světla nastavena na  fialovou.
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4.10 Barva mlhy (Fog Colour)
Barva mlhy je důležitá, i když není  typická mlha. Mlha je v Rail Simulatoru účelná
hranice pro omezení vzdálenosti dohledu. Bez hodnot pro mlhu bude horizont
nepřirozeně jasný.

Mlha níže má nastavenu světle zelenou barvu. Typicky bude barva blízko bílé nebo
šedé.

4.11 Začátek a konec mlhy (F og Start / End)
Tato hodnota je v metrech a určuje, jak blízko od kamery začíná efekt ml hy.

Konec mlhy určuje bod, ve kterém  budou všechny objekty plně po nořeny v mlze.
Nastavení na relativně malou hodnotu, například 50, znamená, že všechny objekty
dále než 50 metrů od kamery budou úplně  zahaleny v mlze.

Mějte na paměti, že tato nastavení mlhy jsou obecnými nastaveními mlhy pro tuto fázi
dne a mohou být  potlačeny, pokud nastane druh počasí , které používá své vl astní
nastavení mlhy, včetně barvy.
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5 Exportování návrhu denní doby
Jakmile byl návrh dokončen podle vašich představ, musíte ho uložit a vyexportovat.

Export návrhu převede obsažené informace do formátu používaného hrou. Po
úspěšném exportu bude nový návrh denní doby okamžitě převzat  příslušným ročním
obdobím v návrhu šablony tratě.

Nemusíte restartovat Rail Simulator, abyste viděli změny v exportovaném návrhu, ale
musíte znovu načíst tra ť.
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