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1 Úvod
Každé návěstidlo je ve světě Rail Simulatoru instancí vlastního návrhu návěstidla, který
definuje tento typ návěstidla. Návrh řídí vše od 3D modelu, který je pou žit ve hře a názvu,
který je zobrazen v editoru, až po LUA skript, který řídí chování návěstidla.

Tyto skripty reagují na události, jako je průjezd vlaku okolo návěstidla, nebo zpráv u obdrženou
od jiného návěstidla a na základě nich změní stav návěstidla,  rozsvěcí a zhasínají znaky nebo
animují případné pohyblivé části návěstidla .

Tento dokument vysvětluje, jak nastavit svá vlastní návěstidla pomocí editoru návrhu a
skriptovacího jazyka LUA, a jak pracují jeho různé funkce.  Předpokládá, že máte určité znalosti
LUA, ačkoliv i bez nich můžete být schopni modifikovat existující skripty tak, aby fungovaly
s vašimi návěstidly.

2 Nastavení a použití návěstidel
Na začátek ukážeme, jak se definují vlastnosti návěstidel pomocí editoru návrhu, jak se
návěstidla exportují pro použití ve hře a jak se umísťují v editoru na koleje.

2.1 Použití editoru zdrojových materiálů
Editor zdrojových materiálů (Asset Editor) je jednoduchý nástroj, který umožňuje vytvářet a
upravovat návrhy pro objekty, které chcete umístit do prostředí hry. V tomto případě
návěstidlo. Začneme otevřením editoru a nalezením jednoduchého návěstidla.

 Spusťte Asset Editor pomocí jeho zástupce v položce Rail
Simulator pod nabídkou Start.

 Klikněte na + vedle položky s názvem “Kuju” a rozbalí se
seznam zdrojových souborů .

 To samé proveďte s RailSimulator , RailNetwork , Signals, UK
Colour Light .

 V tomto adresáři naleznete všechny skripty, které ovládají
návěstidla. O nich si povíme později. Nyní sjeďte na konec
seznamu. Zde naleznete adresář obsahující návrhy pro moderní
UK návěstidla. Rozbalte adresář UK_Mod_Shunt .

 Dvojitě klikněte na UK Mod ShuntSig Exit .

Editor zdrojových materiálů nyní zobrazí návrh pro návěstidlo UK Shunt Exit. Položky, o kterých
byste měli nyní vědět, jsou –

 Display Name – Název návěstidla, který se zobrazí v seznamu objektů v editoru, pro
každý jazyk, který Rail Simulator podporuje. Tato položka musí být jedinečná, jinak
nebudete schopni poznat, které návěstidlo je které. Také musí být docela krátký,
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nebo bude konec názvu v editoru
neviditelný, zvláště při nižších
rozlišeních.

 Category – Návěstidla by
měla být označena jako Track
infrastructure, aby se zobrazila
ve správné části seznamu
objektů v editoru.

 Geometry ID – Toto je 3D
model, který bude použit ve
hře pro tento typ návěstidla.

 Signal - Number Of Track
Links – Zde se nastavuje
počet linků, které návěstidlo
bude mít, když bude umístěné
ve hře. Co to znamená
vysvětlíme za chvíli.

 Signal - Stopping –
Určuje, zda vlak u tohoto
návěstidla musí zastavit.  Ve
většině případů by mělo být
true, takže vlak u návěstidla
zastaví, pokud je trať před ním
obsazená, ale pro některá
návěstidla (jako jsou
vzdálenostní nebo opakovací
návěstidla, která ukazují stav
následujícího návěstidla na
trati, místo trati samotné)
může být false.

 Script – LUA skript, který bude použit pro řízení tohoto návěstidla.

Abyste viděli, jak bude vaše návěstidlo vypadat ve hře, klikněte na tlačítko Preview
nacházející se hned nad návrhem. Tím se nahraje návěstidlo do herního enginu. Je možné, že
budete muset posunout okno editoru návrhu, abyste ho viděli.

Podobně jako v editoru tratě, můžete na model kliknout a pohybovat jím. Toto návěstidlo se
skládá z jednoho modelu, takže posouvání nic momentálně nezmění.  Ale pokud by bylo
návěstidlo složeno z více modelů (například návěstidlo připojené ke sloupku), mohli byste tímto
způsobem změnit relativní pozici modelů. Takto se také můžete ujistit, že vše pasuje korektně
(například, že je návěstidlo připevněno na vrchol sloupku).

Jakmile jste spokojeni s nastavením vašeho návěstidla, můžete změny uložit kliknutím na tlačítko
Save nacházející se nad návrhem. Teď to NEDĚLEJTE , protože se jedná o návěstidlo použité ve
hře a změna by mohla způsobit nefunkčnost návěstidla na britských tratích. Pokud jste udělali
nějaké změny v návrhu, dvojitě klikněte na jiný návrh a klikněte na “no”, když se vás bude
dialog ptát na uložení změn. Potom běžte zpět k návrhu návěstidla shunt exit a uvidíte, že se
změny, které jste provedli, zrušili.
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2.2 Exportování návrhů
Když vytvoříte nový návrh nebo upravíte existující, musíte nejprve návrh vyexportovat, aby se
změny projevily ve hře. Tím se zkompilují všechny zdrojové soubory, na které návrh odkazuje ,
a nakopírují se do příslušných adresářů. Abyste to udělali, klikněte na tlačítko Export
nacházející se nad návrhem.

Ve spodní části okna editoru návrhů je oblast ladicích výstupů. Tuto oblast můžete zvětšit,
když chytnete a potáhnete oddělovač obou oken, takže budete vidět zo brazený text.

Pokud váš export proběhl v pořádku, uvidíte seznam souborů, které byly zkompilovány a
zkopírovány, zakončený slovy “Successful build”. Chyby budou označeny takto    .

Nemějte strach, pokud se nezkompiluje – je to standardní návěstidlo obsažené ve hře, takže ho
stále budete schopni v editoru používat.

2.3 Umístění linku návěstidla
Nyní zavřete editor zdrojových materiálů a spusťte hru. Zvolte Routes -> New Route ->
Default -> Create a dejte vaší nové trati jméno. Až se hra nahraje, zvolte nástroje lineárních
objektů (Linear Object Tools ) a položte kus koleje a z ní další odbočující, takže vznikne
výhybka.

Vraťte se zpět do nástrojů objektů (Object Tools), abyste mohli umístit návěstidlo. Klikněte
na malou ikonku návěstidla v levém prostředním panelu, zobrazí se seznam všech návěstidel
(“Track Infrastructure” – vzpomeňte si, že toto byla jedna z voleb v nastavení návrhu), a
odrolujte až úplně dolů, kde najdete UK Mod ShuntSig Exit  (jméno, které bylo nastaveno pro
toto návěstidlo v návrhu).

Klikněte na jméno návěstidla a potom ho umístěte tak, že bude hned vedle jedné ze dvou
kolejí, které ústí do výhybky, kousek od styku kolejí. Stiskněte levé tlačítko myši, abyste
návěstidlo umístili na zem a (se stále stisknutým tlačítkem) pohybujte myší vlevo nebo vpravo,
abyste natočili návěstidlo do požadovaného směru – pokud se díváte směrem k výhybce,
přední část návěstidla se světly by měla směřovat k vám.

Jakmile jste návěstidlo umístili, uvidíte bledě modrou kostku se šipkou směřující z ní ven,
spojenou s návěstidlem čárou. To je link. Kostka ukazuje, kde na koleji se link nachází a šipka
říká, kterým směrem směřuje – to vysvětlíme později. Nyní pouze přesuňte kurzor tak, aby byl
nad kolejí hned vedle návěstidla. Uvidíte, že se přichytí doprostřed koleje. Když jste spokojeni
s pozicí, klikněte znovu levým tlačítkem myši, abyste zde link umístili.
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Toto návěstidlo má dva linky (znovu, toto bylo nastaveno v návrhu návěstidla), takže nyní musíte
umístit druhý link.

Všimněte si, že druhý link má nad sebou číslo 1. První link, který jste umístili, je link 0. Link 0 je
vždy poblíž návěstidla, ke kterému náleží. Link 1 (a všechny další linky)  by měl být umístěn dále
na trati, za výhybkou (výhybkami), kterou návěstidlo kryje.

V tomto případě by link 1 výhybkového návěstidla měl být na koleji několik metrů za
výhybkou, kde se koleje stýkají. Znovu, přesuňte kurzor myši nad kolej a potom klikněte
levým tlačítkem, když budete mít link na správném místě.

Nyní máte umístěny všechny linky tohoto návěstidla a jste připraveni umístit další návěstidlo.
Položte druhé návěstidlo k vedlejší koleji a znovu umístěte první link poblíž návěstidla a druhý za
výhybku, kde se koleje spojují.

To nyní stačí, takže klikněte pravým tlačítkem, abyste zrušili vkládání návěstidel. Pojďme
zkontrolovat, zda jste dali linky na správné místo. Klikněte v levé horní nabídce na nástroje
lineárních objektů (Linear Objects Tools), abyste se dostali do módu editace kolejí. Nyní byste
měli vidět červený trojúhelník visící nad kolejí poblíž výhybky. To je místo, ve kterém se obě
koleje rozdělují.

Dále stiskněte mezerník. Tím se v editoru změní zobrazovaný mód kolejí, který vám dává
užitečné informace o směru koleje a dalších nastavení. Když stisknete mezerník několikrát, měli
byste vidět nad kolejemi zelené čáry reprezentující pozice linků návěstidel.
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Jak vidíte výše, obě návěstidla mají link 1 na druhé straně červeného trojúhelníku, n ež je link 0.
Pokud není link 1 dostatečně daleko, vyberte návěstidlo, jehož link se umístěn špatně, přesuňte
myš nad link 1 dokud se nezvýrazní a potom stiskněte levé tlačítko a posuňte link podél koleje
dokud není na správném místě.

Jakmile jste spokojeni s korektními pozicemi všech linků, klikněte na ikonu Drive v pravé dolní
části obrazovky, abyste trať uložili a vrátili se zpět do hry. Obě návěstidla se nyní zinicializují
– jedno z nich zůstane svítit, druhé zhasne.

Když se přepnete do 2D mapy a přib lížíte ji ke kusu koleje, který jste položili, měli
byste vidět výhybku reprezentovanou modrou tečkou. Kousek za rozvětvením uvidíte
červenou tečku reprezentující jedno návěstidlo a zelenou tečku reprezentující druhé
návěstidlo. To značí, že jedno návěstid lo je na stůj a druhé na volno.

Přidržte stisknutý shift a klikněte levým tlačítkem na modrou tečku reprezentující výhybku,
abyste ji přehodili. Po chvilce byste měli vidět, že se zelená tečka změnila na červenou a
červená na zelenou. Opusťte 2D mapu a uv idíte, že se stejně přepnula světla. To značí, že
vaše návěstidla pracují korektně.
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2.3.1 Pravidla pro umísťování linků
Ačkoliv je výhybkové návěstidlo velmi jednoduché, některá návěstidla mají více než dva linky,
a tak je důležité se ujistit, že všechny tyto linky jsou na správných místech, aby návěstidlo
pracovalo korektně. Takže když umísťujete návěstidla, mějte na paměti následující pravidla :

 Link 0 návěstidla by měl vždy být umístěn na koleji blízko návěstidla.
 Ostatní linky, které návěstidlo má, by měly být umístěny za linkem 0, dále na koleji.
 Každá platná cesta pro vlak míjející toto návěstidlo ve směru jízdy by měla mít link.

Link 1 jde obyčejně na přímou trasu a ostatní linky na odbočující koleje do obou stran.
 Tyto linky by měly být umístěny za všemi výhybkami, které návěstidlo kryje – mezi tímto

linkem a dalším návěstidlem na trati by neměla b ýt žádná další výhybka.
 Všechny linky návěstidla by měly normálně směřovat stejným směrem. Jinými slovy,

pokud přejedete link 0 směřující dopředu a budete pokračovat stejným směrem, měli
byste přejet další link patřící tomuto návěstidlu směřující rovněž dopředu. Editor
většinou umísťuje linky správně automaticky, ale může být popleten, pokud umístíte
návěstidlo na kolej, která se stáčí o více než 90 stupňů. Pokud jeden z vašich linků
směřuje špatným směrem, můžete jeho směr změnit manuálně přidržením SHIF T a
kliknutím na link.

Zde je příklad správně umístěných linků návěstidla, které kryje více výhybek:
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3 Základní skripta návěstidel
Takže nyní jste viděli, jak vypadá návrh návěstidla a jak jeho nastavení ovlivňuje umístění
návěstidla v editoru, a umístili jste pár výhybkových návěstidel kryjící výhybku.

Výhybková návěstidla říkají strojvůdci, kterým směrem je výhybka za návěstidlem postavena.
Pokud je výhybka postavena tak, že přes ní můžete projet, světla svítí. Pokud je výhybka
postavena, že přes ní nelze přejet (pokud byste přes ni přejeli, mohla by vykolejit vlak!), světla
jsou zhasnuta.

V Rail Simulatoru je veškeré toto chování řízeno skriptem, který je uveden v návrhu návěstidla
– “\RailNetwork\Signals\UK Colour Light\UK ShuntSig Exit Head.lua”. V této sekci vám
ukážeme, jak to funguje...

3.1 Funkce skriptu
Skript návěstidla se skládá z posloupnosti funkcí, které jsou volané buď kódem hry nebo jinou
funkcí v rámci skriptu. Definice funkce vypadá nějak takto:

-- Toto definuje funkci nazvanou MyFunction
function MyFunction()

-- Provede, co je uvedeno zde
-- A potom...

end

Výhybkové návěstidlo je velmi jednoduchý případ, protože pouze kontroluje stav výhybky
(výhybek), se kterou je spřaženo a rozsvěcí nebo zhasíná světla v závislosti na tom, jak je
výhybka postavena. Zde jsou funkce, které řídí toto chování:

3.1.1 Initialise()
Každé návěstidlo musí mít funkci Initialise , která je volána kódem hry, když je návěstidlo po
načtení hry poprvé aktivováno. Zde se nastavují všechny informace, které skript o návěstidle
potřebuje, a definují globální konstanty a proměnné, které chce te někde ve skriptu použít.

Funkce Initialise výhybkového návěstidla vypadá takto:

-- INICIALIZACE
function Initialise ()

-- Konstanty zpráv návěstidla
RESET_SIGNAL_STATE = 0
JUNCTION_STATE_CHANGE = 2
SIGNAL_BLOCKED = 12
SIGNAL_CLEARED = 13

-- Konstanty stavu pro 2D mapu
CLEAR = 0
BLOCKED = 2

-- Inicializace globálních proměnných
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gConnectedLink = -1
gInitialised = false

end

-- Řekne hře, aby provedla aktualizaci, jakmile se trať načte
Call( "BeginUpdate" )

Nejprve definujeme několik konstant . Ta představují čísla, která se používají ve zprávách
posílaných mezi skripty návěstidel a kódem hry. Mohli bychom v našich skriptech použít pouze
čísla, ale je lepší jim dát nějaký lehce zapamatovatelný název, abyste na první pohled viděli, co
skript v každém kroku dělá. Podle konvence, všechny naše konstanty mají jména, která jsou
napsaná POUZE_VELKÝMI_PÍSMENY.

Dále definujeme dvě globální proměnné – gConnectedLink  (která bude použita k uložení
koleje, ke které je výhybka za návěstidlem připojena) a gInitialised (která začíná jako false a je
nastavena na true, jakmile se trať načte). Naše globální proměnné mají obecně na začátku svého
názvu malé písmeno “g”, které indikuje, že jsou “globální” (tzn. že jejich hodnotu můžete
kontrolovat a měnit z jakékoliv funkce skriptu, nejen té, ve které jsou definované).

Věnujte pozornost tomu, že globální proměnná je globální pouz e vzhledem k tomuto jednomu
návěstidlu – každé návěstidlo má svou vlastní instanci používaného skriptu, takže můžete mít
v trati mnoho návěstidel stejného typu, používající stejný skript, a všechny si budou pamatovat
svůj vlastní individuální stav.

Na závěr voláme (“Call”) funkci “BeginUpdate”. BeginUpdate není funkcí LUA definovanou
ve skriptu návěstidla, je součástí hlavního kódu hry. “Call” jednoduše pošle zprávu hře, aby pro
nás spustila konkrétní funkci – v tomto případě nazvanou “BeginUpdate”, která řekne hře, aby
spustila funkci Update.

3.1.2 Update( time )
Funkce Update je funkcí skriptu, takže když voláme BeginUpdate, říkáme tím kódu hry, aby
spustila tuto funkci skriptu. Důvodem proč to děláme je, že nyní bude hra spouštět funkci
Update každý snímek do té doby, než jí řekneme, aby přestala. Parametrem “time” říká hra
skriptu, kolik času uplynulo od posledního volání Update. To je užitečné z různých důvodů, jako
je možnost blikání světel a řízení animací a zvukových efektů.

V tomto případě máme velmi jednoduchou funkci Update:

-- AKTUALIZACE
function Update (time)

gInitialised = true

-- Zkontroluje stav výhybky
OnJunctionStateChange( 0, "", 1, 0 )

end
Call( "EndUpdate" )

Hra spustí funkci skriptu Update až po úplném načtení tratě, když už hra zná stav všech výhybek.
Protože může být návěstidlo připojeno k více výhybkám, čekáme to té doby, než všechny vědí,
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jakým směrem jsou nastaveny před voláním funkce skriptu OnJunctionStateChange , která
kontroluje, jak jsou přehozeny. V opačném případě, jak by se hra načítala, návěstidlo by
pokaždé kontrolovalo svůj stav, když by se výhybka mezi dvěma linky inicia lizovala.

Po nastavení gInitialised na true (takže víme, že se trať načetla) a kontrole stavu výhybky,
zavoláme (Call) funkci hry “EndUpdate”. Jak název napovídá, řekne to kódu hry, aby přestal
volat funkci skriptu Update každý snímek. Takže hra spustí Update jednou, aby zkontrolovala
stav výhybky, a pak se zastaví.

Samozřejmě, každé návěstidlo, které volá BeginUpdate kdekoliv ve svém skriptu, vyžaduje
funkci skriptu Update spouštěnou kódem hry, jinak bude generovaná chyba a návěstidlo
nebude fungovat správně.

3.1.3 OnJunctionStateChange( junction_state, parameter, direction, linkIndex )
Jak bylo poznamenáno výše, tato funkce kontroluje, jak je postavena cesta před námi. Pracuje
takto:

-- ZMĚNA STAVU VÝHYBKY
-- Volána, když se přehodí výhybka. Testuje, jestli je postavena cesta.
--
function OnJunctionStateChange(junction_state, parameter, direction, linkIndex)

-- Kontroluje, zda je stále postavená cesta
gConnectedLink = Call( "GetConnectedLink", "", 1, 0 )

if (gConnectedLink == -1) then
Call ("Set2DMapSignalState", BLOCKED)
Call( "ActivateNode", "mod_trk_shunt_lightsOn", 0 )

elseif (gConnectedLink == 1) then
Call ("Set2DMapSignalState", CLEAR)
Call( "ActivateNode", "mod_trk_shunt_lightsOn", 1 )

end
end

Slova v závorce za “OnJunctionStateChange” jsou jména parametrů, které musíte předat funkci,
když jí voláte. V tuto chvíli se jimi nebudeme zabývat.

Jak můžete vidět, tato funkce je pro výhybkové návěstidlo také velmi jednoduchá. Nejprve
voláme funkci “GetConnectedLink” a přiřadíme návratovou hodnotu do globální proměnné
gConnectedLink, takže skript ví, která cesta (pokud nějaká) je postavena.

Znovu, tato funkce vyžaduje několik parametrů – jsou to hodnoty oddělené čárkami, které se
nachází za “GetConnectedLink”. První parametr ještě není použit, takže ho necháme prázdný
(“”). Druhý parametr (1) je směr, ve kterém chceme cestu zkontrolovat. To bude skoro vždy
1, což znamená, že se díváme dopředu ve směru jízdy za návěstidlo. Poslední parametr (0) je
cesta, kterou chceme prohledávat nejdříve.

Takže toto volání GetConnectedLink začne na linku 0 příslušného návěstidla a prohledá cestu,
dokud nenarazí na nesjízdnou výhybku, konec trasy nebo jiný link náležející tomuto návěstidlu.
Potom nám sdělí, která cesta (pokud nějaká) je postavena. Protože výhybkové  návěstidlo má
pouze dva linky (0 a 1), návratová hodnota je buď 1 (pokud jsou všechny výhybky mezi dvěma
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linky nastaveny tak, že umožňují naši jízdu za návěstidlo) nebo -1 (pokud je některá výhybka
mezi dvěma linky nastavena tak, že blokuje naši jízdu).

Jakmile víme, jestli je výhybka sjízdná, můžeme nastavit návěstidlo do příslušného stavu. To
zařídíme voláním dalších dvou funkcí:

Set2DMapSignalState  nastaví barvu, kterou bude návěstidlo mít na 2D mapě a v okně
pomůcek strojvedoucího (F3). BLOCKED zobrazí červenou tečku, CLEAR zobrazí zelenou.

ActivateNode  je použita k rozsvícení nebo zhasnutí světel návěstidla. Prvním parametrem je
jméno části modelu (nodu), který chceme aktivovat/deaktivovat (v tomto případě
“mod_trk_shunt_lightsOn”). Toto je definováno v souboru s 3D modelem návěstidla. Druhý
parametr je 0 (zhasnutí) nebo 1 (rozsvícení).

3.1.4 OnSignalMessage( message, parameter, direction, linkIndex )
To je další funkce, kterou musí obsahovat každý skript návěstidla.  Zprávy návěstidla jsou
zasílány po trati dopředu a dozadu vlaky, výhybkami a jinými návěstidly, aby návěstidlo
obdrželo informace o stavu trati okolo sebe. Kdykoliv jedna z těchto zpráv dorazí k linku
návěstidla, kód hry zavolá funkci OnSignalMessage tohoto návěstidla.

Parametry funkce OnSignalMessage předávají skriptu informace o zprávě – o jaký druh zprávy se
jedná (message), jestli je k ní připojena další informace (parameter), jakým směrem zpráva
putovala (direction), když dorazila k našemu linku (1 pokud dorazila zepředu, -1 pokud přišla
zezadu), a index linku (linkIndex), který zprávu obdržel (v případě výhybkového návěstidla to
bude buď 0 nebo 1). Vzpomínáte si na šipky u linků návěstidel, které jste umístili? Ukazovali
vám, kterým směrem je link natočen. Pokud zpráva přijde ze strany se šipkou, tak přichází
zepředu linku.

Výhybkové návěstidlo se zajímá pouze o dvě zprávy – RESET_SIGNAL_STATE a
JUNCTION_STATE_CHANGE . Všechny ostatní zprávy musí být přeposlány dál do směru,
kterým putovaly, pokud je vyžaduje nějaké další návěstidlo na trati. Skript, který to
zabezpečuje,vypadá takto:

-- ZPRÁVA PRO NÁVĚSTIDLO
-- Voláno, když jeden z linků návěstidla obdrží zprávu
--
function OnSignalMessage( message, parameter, direction, linkIndex )

-- Tato zpráva slouží k nastavení návěstidel po resetu aktivity/tratě
-- NEPŘEDÁVAT DÁL!

if (message == RESET_SIGNAL_STATE) then

-- Nová inicializace návěstidla
Initialise()

-- Tato zpráva nám dává vědět, že byla přehozena výhybka
elseif (message == JUNCTION_STATE_CHANGE) then

-- Reagovat na zprávu pouze pokud přišla na link 0
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-- a parameter je "0" (výhybka dokončila přehození)
if linkIndex == 0 and parameter == "0" then

-- Spustí funkci OnJunctionStateChange
OnJunctionStateChange( 0, "", 1, 0 )

-- Předá zprávu v případě, že tuto výhybku chrání více návěstidel
Call( "SendSignalMessage", message, parameter, -direction, 1, 0 )

end

-- Všechny ostatní zprávy musí být předány dál
else

end
end

-- Pošle je dál ve směru z linku 0
Call( "SendSignalMessage", message, parameter, -direction, 1, linkIndex )

Znovu, pro výhybkové návěstidlo je to velmi jednoduché.

Pokud přijde zpráva RESET_SIGNAL_STATE , dává nám tím hra vědět, že potřebuje znovu
nastavit návěstidla, protože hráč právě načetl uloženou pozici nebo se vráti l do hry z editoru
aktivit. Naštěstí to můžeme udělat pouhým opětovným zavoláním funkce Initialise. Tato
zpráva je zasílána hrou přímo každému návěstidlu na trati, takže ji nemusíme přeposílat dál.

Pokud přijde zpráva JUNCTION_STATE_CHANGE , nejprve zkontrolujeme, zda přišla na link 0.
Protože je tento typ zprávy posílán přímo výhybkou, když se přehodí, tak pokud přišla od
výhybky, která je mezi našimi dvěma linky, musí přijít zepředu na link 0. Pokud byla zpráva místo
toho přijata linkem 1, musela přijít od jiné výhybky dále na trati , a proto se jí nemusíme zabývat.
Taktéž ignorujeme tuto zprávu do té doby, dokud nepřijde s hodnotou “0” v proměnné parameter
(to značí, že výhybka dokončila své přehození).

Jakmile jsme si jisti, že zpráva JUNCTION_STATE_CHANGE je od výhybky, která nás zajímá,
zavoláme funkci OnJunctionStateChange , kterou jsme si vysvětlili výše. Nyní dávají předávané
parametry více smyslu. “junction_state” by měl být vždy 0, protože to potvrzuje, že výhybka
dokončila přehození – pokud by byla stále v pohybu, pak nemůže být přes výhybku postavená
žádná cesta a tím není důvod ke kontrole jejího stavu. “parameter” již není použit a musí být
vždy nechán prázdný. “direction” je také zastaralý a musí být ponechán na 1.  Poslední je
“linkIndex”, to je link, který obdržel zprávu o změně stavu výhybky (a tedy link, před který se
musíme podívat, jestli je postavená cesta přes právě přehozenou výhybku). Pro normální
návěstidla to bude vždy 0.

Pokud přijde zpráva jiného typu, naše výhybkové návěstidlo se o ni nezajímá, takže ji pouze
přepošle dál z linku, na který dorazila. To se děje zavoláním funkce SendSignalMessage .
Jak můžete vidět, přebírá stejné parametry jako OnSignalMessage , plus jeden další. První je
typ zprávy (message), druhý (parameter) obsahuje dodatečné informace o zprávě , třetí
(direction) je směr, kterým má být zpráva poslána (všimněte si, že hodnotu negujeme – pokud
zpráva přišla zepředu, chceme ji poslat dozadu, což je směr -1, a opačně), a poslední
parametr ( linkIndex) je index linku, ze kterého zprávu posíláme.
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Čtvrtý parametr (ten jeden další mezi direction a linkIndex) udává, jaká návěstidla mohou tuto
zprávu přijmout. Ve většině případů by měl být 1, což znamená, že zprávu přijmou pouze linky
návěstidel, které jsou orientované stejným směrem jako ten, ze kterého zprávu posíláme. Pokud
z nějakého důvodu chcete, aby zprávu přijaly linky směřují cí opačným směrem, použijte místo
toho -1.

3.1.5 OnConsistPass( prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex )
Poslední funkcí, kterou každý skript musí mít, je OnConsistPass. “Consist” je pouze technický
termín pro soupravu, takže jak název napovídá, tato funkce je volaná hrou kdykoliv projede
vlak přes link náležející k návěstidlu.

Dobrá zpráva je, že naše výhybkové návěstidlo se nezajímá o vlaky, pouze kontroluje, zda je či
není postavená cesta. Takže i když ve svém skriptu musíme mít funkci OnConsistPass, v tomto
případě nedělá vůbec nic:

-- PRŮJEZD SOUPRAVY
-- Výhybková návěstidla se nezajímají o průjezd souprav
--
function OnConsistPass( prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex )

-- při průjezdu soupravy nedělá nic
end

A to je všechno. Skript výhybkového návěstidla se skládá pouze z jednoho .lua souboru, ve
kterém jsou definice všech těchto funkcí. Pokud se podíváte na aktuální skript “UK ShuntSig
Exit Head.lua” použitý u výhybkového návěstidla (najdete ho v RailNetwork\Signals\UK Colour
Light), uvidíte, že je trošku komplexnější, než jsme si ukázali zde. Některé věci si vysvětlíme
později, ale nyní nepanikařte – pro plně funkční výhybkové návěstidlo potřebujete pouze
funkce uvedené výše.

© Copyright Rail Simulator Developments 2007, všechna práva vyhrazena Strana 14



Rail Simulator – Nastavení & Skripta návěstidel

4 Důležité prvky skript návěstidel
Výhybkové návěstidlo, na které jsme se právě podívali, je nejjednodušším skri ptem použitým
ve hře. V této sekci vám ukážeme další možnosti skriptů, které jsou vyžadované pro správnou
funkci dalších typů návěstidel.

4.1 Obsazení koleje
Všechno co zajímá výhybkové návěstidlo je, jakým směrem je přehozena výhybka, kterou
kryje. To je dobré, když jenom posunujete vagony po seřaďovacím nádraží při malých
rychlostech, ale když jedete po hlavní trati, potřebujete také vědět, jestli se před vámi
nenachází jiný vlak. V Rail Simulatoru se to hlídá pomocí “obsazovacích tabulek ”.

Každé “hlavní” návěstidlo má svou vlastní obsazovací tabulku, což je způsob, jakým si skript
pamatuje, kolik vlaků je v každé části tratě kryté tímto návěstidlem (známé jako “oddíl
návěstidla”). Tato data jsou ukládány skripty návěstidel do tabulky nazvané
“gOccupationTable”. Každý úsek tratě krytý tímto návěstidlem má svůj vlastní záznam
v tabulce gOccupationTable .

Například, v situaci na obrázku výše je počet vlaků na trati označené zeleně mezi linkem 0 a
dalšími linky (1, 2 a 3) uložen v gOccupationTable[0], gOccupationTable[1] ukládá počet vlaků
na trati označené červeně za linkem 1, gOccupationTable[2] pokrývá žlutou trať za linkem 2, a
gOccupationTable[3] pokrývá modrou trať za linkem 3.

Normálně na reálné železnici bude další hlavní návěstidl o dále na každé z těchto tří kolejí.
V tom případě bude záznam v obsazovací tabulce každého linku tohoto návěstidla pokrývat trať
mezi tímto linkem a linkem 0 následujícího návěstidla na koleji. Jakmile vlak projede okolo
dalšího návěstidla, tak už nás dále nezajímá.

Jak vlak projíždí přes linky náležející k návěstidlu, zvyšují a snižují se záznamy v obsazovací
tabulce návěstidla. Například, když vlak začne míjet u návěstidla link 0, jeho
gOccupationTable[0] je nastavena na 1. Pokud jede vlak přímo, je nas tavena
gOccupationTable[1] na 1, když vlak začne míjet link 1. Když vlak vjede celý za link 1, tak již
není nic v předchozí části trati , takže gOccupationTable[0] je nastavena zpět na 0. Konečně,
když vlak vjede celý za link 0 následujícího návěstidla na t rati za linkem 1, pošle toto
návěstidlo zpět zprávu, aby nám dalo vědět, že se tak stalo, a gOccupationTable[1] je
nastavena zpět na 0.
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Realita je trochu komplexnější, než uvidíte v příkladu skriptu níže, ale je to základní princip, jak
hlavní návěstidla poznají , jestli je trať před nimi obsazená nebo ne.

4.1.1 OnConsistPass( prevFrontDist, prevBackDist, frontDist , backDist, linkIndex )
Každý skript návěstidla musí mít funkci OnConsistPass, která je zavolaná hrou, když vlak
mine jeden z linků návěstidla. V případě výhybkového návěstidla nedělala tato funkce nic. Ale
v případě hlavního návěstidla je toto hlavní cest a, jak zjistit, kolik vlaků je v našem oddíle.

Parametry, které předává hra našemu skriptu, když volá funkci OnConsistPass, nám říkají přesně,
co se děje. prevFrontDist a prevBackDist nám říkají, jak daleko od linku návěstidla byl začátek a
konec vlaku při poslední kontrole. frontDist a backDist jsou aktuální pozice. Ve všech případech
kladná vzdálenost znamená, že je za linkem a záporná vzdálenost znamená, že je před linkem.
Nakonec, linkIndex je číslo linku, který vlak projel.

Z těchto informací můžeme říci, zda vlak právě začal nebo dokončil projetí linku, a jakým směrem
jel. Může to být rozepsáno následovně:

Pokud vlak právě začal projíždět link...
Pokud jede dopředu...

Pokud projíždí link 0, je nyní link 0 blokován a návěstidlo se musí změnit na Stů j
Pokud projíždí jiný link, je nyní tento link blokován, ale návěstidlo je již na Stůj

Pokud jede dozadu...
Pokud projíždí link 0, pošle zprávu, aby návěstidlo za námi vědělo, že přijíždí
Pokud projíždí připojený link, je nyní blokován link 0

Pokud vlak právě dokončil projetí linku...
Pokud jede dopředu...

Pokud projíždí link 0, pošle zprávu, aby návěstidlo za námi vědělo, že je volno
Pokud projíždí připojený link, link 0 byl předtím blokovaný, ale nyní je volný

Pokud jede dozadu...
Pokud projíždí link 0, link 0 je nyní volný a návěstidlo se může změnit na Volno
Pokud projíždí jiný link, je nyní tento link volný

A takto to vypadá ve skriptu, s mnoha komentáři vysvětlujícími každý krok:

-- PRŮJEZD SOUPRAVY
-- Voláno, když vlak přejede jeden z linků návěstidla
--
function OnConsistPass ( prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex )

-- Deklarace lokálních proměnných, které použijeme k zapamatování, co vlak dělá
local crossingStart = 0
local crossingEnd = 0
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-- Pokud je čelo vlaku před linkem a konec za ním, nebo obráceně,
-- vlak je právě ve fázi přejíždění linku
if ( frontDist > 0 and backDist < 0 ) or
( frontDist < 0 and backDist > 0 ) then

-- Pokud předtím bylo čelo a konec vlaku za nebo před linkem,
-- vlak právě začal přejíždět link
if ( prevFrontDist < 0 and prevBackDist < 0 ) or

( prevFrontDist > 0 and prevBackDist > 0 ) then

-- Nastavíme crossingStart na 1, takže víme, že právě začal přejíždět
crossingStart = 1

end

-- Jinak je nyní čelo a konec vlaku na stejné straně linku,
-- v tom případě již projel link
else

-- Pokud měl vlak předtím svoje čelo nebo konec na opačném konci linku,
-- tak právě dokončil přejetí linku
if ( prevFrontDist < 0 and prevBackDist > 0 ) or

( prevFrontDist > 0 and prevBackDist < 0 ) then

-- Nastavíme crossingEnd na 1, takže víme, že právě dokončil přejetí
crossingEnd = 1

end
end

-- Pokud vlak právě začal přejíždět link...
if (crossingStart == 1) then

-- Pokud byl vlak předtím za linkem, přejíždí ho dopředu
if (prevFrontDist > 0 and prevBackDist > 0) then

-- Pokud vlak právě začal přejíždět link 0 dopředu...
if (linkIndex == 0) then

-- Dáme návěstidlu vědět, že jeho oddíl je nyní obsazen
Occupied( )

-- A zvýšíme počet vlaků blokujících link 0
gOccupationTable[0] = gOccupationTable[0] + 1

-- Pokud vlak právě začal přejíždět jiný link dopředu...
elseif (linkIndex > 0) then

end

-- Zvýšíme počet vlaků na trati za tímto linkem
gOccupationTable[linkIndex] = gOccupationTable[linkIndex] + 1

-- Pokud byl vlak předtím před linkem, přejíždí ho dozadu
elseif (prevFrontDist < 0 and prevBackDist < 0) then
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-- Pokud vlak právě začal přejíždět link 0 dozadu...
if (linkIndex == 0) then

-- Pošleme zprávu předchozímu návěstidlu na trati za námi, aby vědělo,
-- že vlak právě vstoupil do jeho oddílu
Call( "SendSignalMessage", OCCUPATION_INCREMENT, "", -1, 1, 0 )

-- Pokud vlak právě začal projíždět jiný link dozadu...
elseif (linkIndex > 0) then

-- A tento link je připojen k linku 0...
if (gConnectedLink == linkIndex) then

-- Zvýšíme počet vlaků blokujících link 0
gOccupationTable[0] = gOccupationTable[0] + 1

-- Pokud link, který vlak přejíždí, není připojen k linku 0...
else

-- Vlak nebude přejíždět link 0, takže neděláme nic
end

end
end

-- Pokud vlak právě dokončil přejetí linku...
elseif (crossingEnd == 1) then

-- Pokud je vlak nyní před linkem, tak ho přejel dozadu
if (frontDist > 0 and backDist > 0) then

-- Pokud vlak právě dokončil přejetí linku 0 dozadu...
if (linkIndex == 0) then

-- Snížíme počet vlaků blokujících link 0
gOccupationTable[0] = gOccupationTable[0] - 1

-- Oddíl návěstidla nyní není obsazen
NotOccupied( 0 )

-- Pokud vlak právě dokončil přejetí  jiného linku dozadu...
elseif (linkIndex > 0) then

end

-- Snížíme počet vlaků na trati před tímto linkem
gOccupationTable[linkIndex] = gOccupationTable[linkIndex] - 1

-- Pokud je vlak nyní za linkem, tak ho přejel dopředu
elseif (frontDist < 0 and backDist < 0) then

-- Pokud vlak právě dokončil přejetí linku 0 dopředu...
if (linkIndex == 0) then
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-- Pošleme zprávu předchozímu návěstidlu na trati za námi, aby vědělo,
-- že vlak právě opustil jeho oddíl
Call( "SendSignalMessage", OCCUPATION_DECREMENT, "", -1, 1, 0 )

-- Pokud vlak právě dokončil přejetí jiného linku dopředu...
elseif (linkIndex > 0) then

-- Pokud je tento link připojen k linku 0...
if (gConnectedLink == linkIndex) then

-- Snížíme počet vlaků blokujících link 0
gOccupationTable[0] = gOccupationTable[0] – 1

-- Pokud tento link není připojen k linku 0...
else

end
end

end
end

end
-- Vlak nepřejel link 0, aby se sem dostal, takže neděláme nic

Pokud se podíváte na opravdový skript návěstidla, uvidíte, že je trošku komplexnější. Například,
často nedáváme linky na koleje, které jsou používány pouze vlaky jedoucími opačným směrem,
než kterým směřuje návěstidlo. Pokud přijede vlak z tohoto směru, návěstidlo bude vždy na Stůj,
protože žádný z jeho linků není připojen k linku 0, ale návěstidlo neví, že se blíží vlak, dokud
nepřejede přes jeho link 0. Také opravdový skript návěstidla obsahuje kontrolu, zda je
gOccupationTable[0] větší než 0 předtím, než se pokusíme tuto hodnotu snížit. Také většina
návěstidel může ukázat “Výstrahu”, která indikuje, že ještě tento oddíl je volný, ale další oddíl
na trati již nikoliv. K tomu se vrátíme později...

4.1.2 Zprávy zvýšení / snížení obsazenosti
Zatím si pojďme vysvětlit dvě nové zprávy návěstidla, které jsme právě použili v poslední
funkci skriptu – OCCUPATION_INCREMENT  a OCCUPATION_DECREMENT . Ty jsou
posílány návěstidlem zpět, když vlak přejede jeho link 0, aby předchozí návěstidlo vědělo, že
vlak právě vstoupil / opustil  oddíl tohoto návěstidla. Zpráva vždy přijde na link, ke kterému
vlak, jehož se zpráva týká, přijíždí / odjíždí.

Podobně jako u zprávy o změně stavu výhybky, na kterou jsme se dívali dříve, tato zpráva volá
funkci OnSignalMessage , když zpráva dorazí na link návěstidla.

Zde je dodatečný skript, který musíme přidat k této funkci, aby obsloužila nové zprávy:

-- Tato zpráva nám dává vědět, že vlak právě projel okolo dalšího návěstidla na trati a
-- již není v oddíle našeho návěstidla
elseif (message == OCCUPATION_DECREMENT) then

-- Snížíme obsazovací tabulku u linku, na který přišla zpráva
gOccupationTable[linkIndex] = gOccupationTable[linkIndex] - 1

-- Oddíl návěstidla nyní není obsazen
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NotOccupied( linkIndex )

-- Tato zpráva nám dává vědět, že vlak právě projel okolo dalšího návěstidla směrem
-- k nám a nyní vstupuje do oddílu našeho návěstidla
elseif (message == OCCUPATION_INCREMENT) then

-- Zvýšíme obsazovací tabulku u linku, na který přišla zpráva
gOccupationTable[linkIndex] = gOccupationTable[linkIndex] + 1

-- Pokud je to připojený link, oddíl návěstidla je nyní obsazený
if (gConnectedLink == linkIndex) then

Occupied( )
end

4.2 Stav návěstidla
Nyní, když víme, jestli vlak blokuje cestu před námi a jakým směrem jsou přehozeny výhybky
mezi naším a následujícím návěstidlem, můžeme vypočítat stav jednoduchého dvoustavového
(Stůj nebo Volno) hlavního návěstidla...

4.2.1 Occupied() / NotOccupied( linkIndex )
Bezpochyby jste ji všimli, že jsme vytvořili dvě nové funkce nazvané Occupied a
NotOccupied . Ty jsou volány z OnConsistPass a OnSignalMessage , kdykoli vlak vstoupí nebo
opustí oddíl návěstidla. Zde je ukázka, jak t yto funkce vypadají u jednoduchého návěstidla:

-- NEOBSAZENO
-- Řekne návěstidlu, aby zobrazilo Volno
--
function NotOccupied( linkIndex )

-- Pokud link 0 nebyl obsazen, najde připojený link
if (linkIndex == 0 and gConnectedLink > 0) then

linkIndex = gConnectedLink
end

-- Pokud link 0 nebo připojený link nebyl obsazený...
if (gConnectedLink == linkIndex) then

-- A trať před námi je volná...
if (gOccupationTable[0] == 0) and

(gOccupationTable[linkIndex] == 0) then

-- A již jsme neměli nastaveno na Volno...
if gSignalState ~= SIGNAL_CLEARED then

end
end

end
end

-- Nastavíme návěstidlo na Volno
SetState( SIGNAL_CLEARED )
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-- OBSAZENO
-- Řekne návěstidlu, aby zobrazilo Stůj
--
function Occupied()

-- Pokud již nemáme nastaveno Stůj...
if gSignalState ~= SIGNAL_BLOCKED then

end
end

-- Nastavíme návěstidlo na Stůj
SetState( SIGNAL_CLEARED )

Tyto funkce pouze zpřehledňují skript, který se pak snáze udržuje a aktualizuje – místo opakování
skriptu, který ovládá nastavení návěstidla na Stůj nebo Volno několikrát v různých funkcích, ho
celý vložíte do dvou jednoduchých funkcí, které můžete po tom volat odkudkoli ze skriptu.

Také jsme zavedli novou globální proměnnou gSignalState . Jak název napovídá, uchovává
aktuální stav návěstidla. V příkladech, které jsme dosud použili, je buď Volno nebo Stůj. Tento
postup znamená, že neztrácíme čas změnou návěstidla do stavu, ve kterém už je.

4.2.2 SetState( newState )
Taktéž jsme zavedli další novou funkci – SetState. Znovu, tím jsme oddělili společně
používanou část kódu do samostatné funkce, kterou potom můžeme volat odkudkoli ze
skriptu. Pro jednoduché dvoustavové návěstidlo vypadá tato funkce takto:

-- NASTAVENÍ STAVU
-- Nastaví aktuální stav návěstidla
--
function SetState( newState )

-- Pokud je návěstidlo nyní na Volno...
if (newState == SIGNAL_CLEARED) then

-- Nastavíme toto návěstidlo na zelenou na 2D mapě
Call ("Set2DMapSignalState", CLEAR)

-- Rozsvítíme zelené světlo a zhasneme červené světlo
Call ( "ActivateNode", "mod_hd2_green", 1 )
Call ( "ActivateNode", "mod_hd2_red", 0 )

-- Pokud je návěstidlo nyní na Stůj...
elseif (newState == SIGNAL_BLOCKED) then

-- Nastavíme toto návěstidlo na červenou na 2D mapě
Call ("Set2DMapSignalState", BLOCKED)

-- Rozsvítíme červené světlo a zhasneme zelené světlo
Call ( "ActivateNode", "mod_hd2_green", 0 )
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end
Call ( "ActivateNode", "mod_hd2_red", 1 )

end

-- Zapamatujeme si stav návěstidla
gSignalState = newState

Je to podobné jako u skriptu výhybkového návěstidla, na který jsme se dívali dříve. V tom
případě jsme rozsvěceli a zhasínali světla přímo ve funkci OnJunctionStateChange, na základě
toho, jestli byla před námi cesta sjízdná nebo ne. Zde máme dvě světla (červené a zelené), která
rozsvěcíme a zhasínáme na základě toho, zda je trať před námi volná nebo ne. Je to stejná
základní funkčnost, kterou jsme pouze pro přehlednost oddělili do samostatné funkce.

Také jsme po přepnutí světel a 2D mapy podle stavu návěstidla nastavili gSignalState na
novou hodnotu. Znovu, tuto řádku jsme mohli vložit do samostatné funkce, která volá
SetState, ale protože si chceme vždy zapamatovat stav návěstidla, vložení této řádky sem
dává větší smysl.

Vězte, že různá návěstidla mají různé názvy pro svá světla. Ty se nastavuj í přímo ve vlastním 3D
modelu, takže pokud si nejste jisti, které názvy to jsou, musíte se zeptat tvůrce (pokud je to nový
uživatelsky vytvořený 3D model) nebo prozkoumat stávající skript použitý stejným typem
návěstidla, které chcete použít (pokud se jedná o model dodaný s Rail Simulatorem), abyste
zjistili, jaká jména použít.

Další důležitou věcí, kterou je nutné mít na paměti, je, že ne každé návěstidlo je jen volně
plovoucí hlava. Některé návrhy návěstidel mají svoji hlavu už připevněnou na sloupku.
V tomto případě je hlava návěstidla “child (podobjekt) ” sloupku, na kterém je připevněna a
musíte tedy dát funkci ActivateNode vědět jméno “podobjektu”, u kterého chcete aktivovat
světla.

Abyste našli jméno podobjektu, otevřete návrh návěstidla v editoru zdrojových materiálů a rolujte
dolu v zobrazených informacích. Měli byste vidět značku “Children”. Klikněte na + vedle ní,
abyste rozbalili tuto sekci a potom klikněte na + vedle  podobjektu, který je uložen uvnitř této
sekce, abyste viděli informace o tomto podobjektu.
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Na začátku nastavení podobjektu je položka s názvem “child name”. To je jméno, na které
musíte odkazovat ve vašem skriptu, když rozsvěcíte nebo zhasínáte jedno z těchto světel.
Například, sloupková verze dvoustavového návěstidla, na které jsme se dívali předtím, má tento
podobjekt nazvaný “2 Aspect Signal Head”. Abychom mohli rozsvěcet světla návěstidla, musíme
použít následující řádky:

-- Rozsvítí červené světlo a zhasne zelené světlo.
Call ( "2 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd2_green", 0 )
Call ( "2 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd2_red", 1 )

Jak můžete vidět, veškerá změna spočívá v přidání jména podobjektu a dvojtečky před
ActivateNode. To říká kódu hry, že chceme spustit funkci ActivateNode na části návěstidla
nazvané “2 Aspect Signal Head”. A to je vše...

4.2.3 GetSignalState()
Ještě je tu jedna poslední funkce, kterou vyžaduje většina hlavních návěstidel –
GetSignalState . Všechna hlavní návěstidla na tratích Oxford – Paddington a Newcastle – York
tuto funkci mají a pokud používáte na vaší trati varovné systémy jako je AWS nebo TPWS (více
o nich později), vaše návěstidla budou zřejmě tuto funkci potřebovat také.

Naštěstí je velmi jednoduchá – vše co dělá je, že vrací aktuální stav návěstidla, když je
zavolaná kódem. Protože si vždy udržujeme stav návěstidla v globální proměnné gSignalState,
vše co musíme udělat je převést tyto informace do formy, které bude kód rozumět. To uděláme
takto:

-- ZJIŠTĚNÍ STAVU NÁVĚSTIDLA
-- Zjistí aktuální stav návěstidla – Stůj, Výstraha nebo Volno.
--
function GetSignalState( )

-- Inicializujeme stav návěstidla na -1 (chybový stav)
local signalState = -1

-- Nastavíme signalState na základě aktuálního stavu návěstidla
if (gSignalState == SIGNAL_CLEARED) then

signalState = CLEAR

elseif (gSignalState == SIGNAL_WARNING) or
(gSignalState == SIGNAL_WARNING2) then
signalState = WARNING

elseif (gSignalState == SIGNAL_BLOCKED) then
signalState = BLOCKED

end

end
return signalState

Jak můžete vidět, vracíme kódu stejnou konstantu (CLEAR, WARNING a BLOCKED), kterou
používá funkce Set2DMapSignalState . Pokud jste udiveni, co jsou SIGNAL_WARNING  a
SIGNAL_WARNING2  zač, čtěte dál...
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4.3 Stav tratě
Použitím funkcí, které jsme si ukázali dříve, můžeme zjistit, který link návěstidla je připojen
k linku 0 (použitím OnJunctionStateChange) a jestli jsou před námi na trati nějaké vlaky
(použitím obsazovací tabulky generované funkcí OnConsistPass a zprávami
OCCUPATION_INCREMENT a DECREMENT). Na základě toho můžeme přepnout světla
návěstidla na červenou (Stůj) nebo zelenou (Volno).

To je dobré pro jednoduché dvoustavové návěstidlo, ale většina návěstidel v Rail Simulatoru
může zobrazit jeden nebo více “varovných” stavů, indikující stav následujícího návěstidla na
trati. Abychom toho docílili, budeme potřebovat novou globální proměnnou, ve které si
zapamatujeme stav návěstidla (návěstidel) před námi, a novou sadu zpráv návěstidel
k předávání těchto informací. Také musíme upravit funkce, na které jsme se již d ívali, aby vzali
v úvahu tato nová data.

4.3.1 gLinkState
Tyto informace budeme uchovávat v tabulce nazvané gLinkState . Každý link našeho
návěstidla v ní bude mít záznam, který bude uchovávat stav následujícího návěstidla na trati
před ním. Tento způsob je vhodný, pokud naše návěstidlo kryje výhybky, takže vždy víme stav
následujícího návěstidla za aktuálně připojeným linkem a můžeme zobrazit příslušnou návěst.

Jako každá proměnná, gLinkState musí být inicializovaná. V tomto případě vytvoříme jeden
záznam pro každý link a všechny jejich výchozí hodnoty budou nastaveny na SIGNAL_CLEARED.

-- Zjistíme, kolik linků návěstidlo má
gLinkCount = Call( "GetLinkCount" )

-- Vytvoříme prázdnou tabulku nazvanou gLinkState
gLinkState = {}

-- Projdeme všechny linky návěstidla
for link = 0, gLinkCount - 1 do

-- Nastavíme výchozí stav každého linku na CLEARED
gLinkState[link] = SIGNAL_CLEARED

end

Všimněte si, že jsme zde zavolali další novou funkci kódu – GetLinkCount . Jak název
napovídá, spočítá, kolik má návěstidlo linků. Protože jsou linky návěstidla číslované od 0, číslo
posledního linku je o jednu menší, než počet linků – např., návěstidlo se 3 linky má linky 0, 1 a
2. Tato informace může být užitečná kdekoliv, takže si tuto hodnotu zapamatujeme v globální
proměnné s názvem gLinkCount .

Jakmile víme, kolik má návěstidlo linků, vytvoříme prázdnou tabulku nazvanou gLinkState a
potom projdeme přes všechny linky návěstidla, vytvoříme pro každý z nich záznam v této
tabulce a nastavíme jeho výchozí hodnotu na SIGNAL_CLEARED.

4.3.2 Zprávy o stavu návěstidla
Protože je každé návěstidlo ovládáno svým vlastním nezávislým skriptem, potřebujeme mezi
nimi posílat zprávy, abychom si udrželi přehled o stavu dalších návěstidel na trati před námi.
Kdykoliv se změní stav návěstidla ze Stůj na Volno nebo obráceně, pošle zpět zprávu, aby dalo
vědět návěstidlům svůj nový stav.
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Zde je dodatečný skript, který musíme přidat do funkce OnSignalMessage , aby obsloužila tyto
zprávy:

-- Pokud návěstidlo před námi ukazuje volno nebo výstrahu, nastavíme volno
elseif ( message == SIGNAL_CLEARED or message == SIGNAL_WARNING ) then

NotOccupied( linkIndex )

-- Pokud návěstidlo před námi ukazuje stůj, nastavíme výstrahu
elseif ( message == SIGNAL_BLOCKED ) then

Warning( linkIndex )

Jak můžete vidět, používáme novou funkci Warning, abychom nastavili návěstidlo na Výstrahu
v případě, že následující návěstidlo je na Stůj.

-- VÝSTRAHA
-- Řekne návěstidlu, aby zobrazilo Výstrahu
--
function Warning( linkIndex )

-- Pokud zprávy přišla na připojený link...
if (gConnectedLink == linkIndex) then

-- A mezi námi a dalším návěstidlem nejsou žádné vlaky...
if (gOccupationTable[0] == 0) and

(gOccupationTable[linkIndex] == 0) then

-- Pokud návěstidlo již nebylo nastaveno na Výstrahu...
if gSignalState ~= SIGNAL_WARNING then

-- Nastavíme návěstidlo na Výstrahu
SetState( SIGNAL_WARNING )

end
end

end

-- Pošleme zpět zprávu, aby návěstidla za námi věděla, že máme Výstrahu
Call( "SendSignalMessage", SIGNAL_WARNING, "", -1, 1, 0 )

end

-- Zapamatujeme si, že tento link má Výstrahu
gLinkState[linkIndex] = SIGNAL_WARNING

Je to podobné jako u funkce NotOccupied, kterou jsme si ukázali dříve, s tím rozdílem, že používá
SIGNAL_WARNING místo SIGNAL_CLEARED a přidali jsme něco málo na funkcionalitě.

Za prvé, nyní posíláme zpět zprávy, abychom dali návěstidlům za námi vědět, v jakém stavu
jsme, pokud se náš stav právě změnil. Stejnou věc musíme doplnit do funkcí Occupied a
NotOccupied, ale použijeme odpovídající SIGNAL_BLOCKED / SIGNAL_CLEARED.
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Také jsme na konci funkce přidali nový řádek, kde uchováme stav trati před námi pro příslušný
link. V tomto případě si zapamatujeme, že pokud je tento link připojený , máme Výstrahu,
protože následující návěstidlo je na Stůj. Funkce NotOccupied se chová stejně, ale má nastaveno
gLinkState[linkIndex] na SIGNAL_CLEARED.

Nicméně, funkce Occupied NENASTAVUJE stav linku na SIGNAL_BLOCKED – funkce Occupied je
volaná pouze tehdy, když je trať přímo za návěstidlem blokovaná vlakem nebo nepř ehozenou
výhybkou, a gLinkState se zajímá pouze o to, co ukazuje následující návěstidlo na trati, nikoliv co
ukazuje toto návěstidlo.

4.3.3 OnJunctionStateChange
Celý vtip zapamatovávání stavu následujícího návěstidla za každým naším linkem je v tom, že při
postavení cesty mezi námi a tímto následujícím návěstidlem víme, co máme zobrazit. To vyžaduje
nějaké změny ve funkci OnJunctionStateChange . Také musíme vzít v úvahu fakt, že naše
návěstidlo může mít více (nebo méně) linků než dva. V tom případě musíme znát nejen to, jestli
je cesta před námi postavena nebo ne, ale která z možných cest je připojena k linku 0 našeho
návěstidla.

Zde je příklad obecné funkce změny stavu výhybky, která to obsluhuje:

-- ZMĚNA STAVU VÝHYBKY
-- Volána, když dojde k přehození výhybky. Testuje, jestli jsou linky připojeny.
--
function OnJunctionStateChange(junction_state, parameter, direction, linkIndex)

-- Kontrolovat, který link je připojený, musíme pouze v případě, že máme více než jeden link!
if gLinkCount > 1

-- Najdeme link, který je připojený k návěstidlu
local newConnectedLink = Call( "GetConnectedLink", "" , 1, 0 )

-- Pokračujeme pouze v případě, že došlo ke změně připojeného linku
if newConnectedLink ~= gConnectedLink then

-- Zapamatujeme si, který link je nyní připojen
gConnectedLink = newConnectedLink

-- Pokud máme připojený platný link...

if gConnectedLink > 0 then

-- Pokud na připojené cestě nejsou žádné vlaky
if (gOccupationTable[0] == 0) and

(gOccupationTable[gConnectedLink] == 0) then

then

-- Pokud je připojený link volný...
if gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_CLEARED

-- Nastavíme návěstidlo na Volno
NotOccupied(gConnectedLink)
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SIGNAL_WARNING then

-- Pokud má připojený link výstrahu...
elseif gLinkState[gConnectedLink] ==

end

-- Nastavíme návěstidlo na Výstrahu
Warning(gConnectedLink)

-- Pokud připojenou cestu blokuje vlak
else

-- Nastavíme návěstidlo na Stůj
Occupied()

-- Pokud je cesta před námi blokovaná nesprávně přestavenou výhybkou...
elseif gConnectedLink == -1 then

end
end

end
end

end

-- Nastavíme návěstidlo na Stůj
Occupied()

Jak můžete vidět, je to stále velmi jednoduché. Vše co děláme je kontrola, který link je aktuálně
připojený, a potom (v případě platného linku, a když cestu k následujícímu návěstidlu neblokuje
vlak) zkontrolujeme stav tohoto linku, podle kterého nastavíme návěstidlo.

4.3.4 Směr zpráv návěstidel
Než půjdeme dále, je důležité se zmínit o směru zpráv návěstidel. Jak jsme již viděli, pokud
nespecifikujeme jinak, zprávy jsou zachyceny pouze návěstidlem, jehož linky směřují stejným
směrem jako link, který zprávu poslal. Je ale také důleži té vzít v úvahu směr, kterým zprávu
z tohoto linku posíláme.

Většina zpráv je posílaná dozadu (směr -1), abychom dali vědět návěstidlu za námi, v jakém
stavu se nacházíme. Když pošlete zprávu dozadu, měla by být zaslána z linku 0. To zajistí, že
nedojde k zachycení jinými linky příslušejícími k návěstidlu, které ji poslalo, nebo jinými
návěstidly kryjícími stejnou výhybku ( -ky).

Zprávy, které jsou posílány dopředu (směr 1), jsou občas použity ke sdělení následujícímu
návěstidlu na trati, že se k němu blíží vlak. Když pošlete zprávu dopředu, měla by být zaslaná
z připojeného linku. Znovu, to zajistí, že nedojde k zachycení jinými linky příslušejícími
ke stejnému návěstidlu.

Někdy je potřeba tato pravidla porušit, ale za normálních okolností by měla být dod ržena.

© Copyright Rail Simulator Developments 2007, všechna práva vyhrazena Strana 27



Rail Simulator – Nastavení & Skripta návěstidel

4.3.5 Zprávy PASS_
Funkce OnSignalMessage, které jsme vám až dosud ukazovali, pracují dobře při jedno duchém
nastavení návěstidla, ale v reálném světě jsou věci jednoduché jen zřídka. Například, spojka
mezi dvěmi souběžnými kolejemi.

Obě koleje mají na sobě hned před spojkou návěstidla, a obě tato návěstidla mají link hned za
výhybkou v pravém horním rohu obrázku. Ale linky návěstidel pohltí přijatou zprávu, takže
pokud zpráva přišla z trati za touto výhybkou, bude přijata pouze prvním linkem návěstidla, na
který dorazí (modrý, náležející návěstidlu na spodní koleji). Aby i druhé návěstidlo obdrželo
zprávy z této trati, musí je modrý link přeposlat na červený link.

Způsob, jakým to děláme, je použití zpráv PASS_. Pro každou zprávu návěstidla ve hře existuje
ekvivalentní zpráva PASS_. Například, PASS_SIGNAL_BLOCKED je PASS_ verze zp rávy
SIGNAL_BLOCKED. Když návěstidlo obdrží zprávu SIGNAL_BLOCKED na jiný link než 0, přepošle
z tohoto linku ve stejném směru zprávu PASS_SIGNAL_BLOCKED.

Pokud je zpráva PASS_SIGNAL_BLOCKED zachycena jiným linkem než 0 (v tomto příkladu
červeným linkem hned za výhybkou), musí tento link náležet jinému návěstidlu kryjící stejnou
výhybku, a tak bude reagovat na zprávu a potom ji také přepošle dál.

To pokračuje, dokud zpráva PASS_ nedorazí k linku 0. Když se tak stane, musela dojít za
výhybku, a nyní může být bezpečně ignorována a pohlcena tímto linkem.

POZNÁMKA: Toto je jedna situace, kde normální pravidla o směru zpráv , které jsme zmínili
dříve, nejsou použita – v tomto případě chceme, aby zpráva byla zachycena všemi ostatními
linky návěstidel kryjících tuto výhybku, místo aby přeskočila výhybku jako normálně, takže
přepošleme zprávy z linku, na který dorazily.

Skript, který obsluhuje přeposílání zpráv, vypadá takto:

-- ZPRÁVA PRO NÁVĚSTIDLO
-- Voláno, když jeden z linků návěstidla obdrží zprávu
--
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function OnSignalMessage( message, parameter, direction, linkIndex )

-- Kontrola návěstidla přijímajícího zprávu, která musí být předána dál
if (linkIndex > 0) then

-- Pokud jsme obdrželi zprávu PASS_
if message > PASS_OFFSET then

-- Předáme ji dál z tohoto linku
Call( "SendSignalMessage", message, parameter, -direction, 1, linkIndex )

-- Zprávy o znovunastavení návěstidla nebo změně stavu výhybky nepřeposíláme dál!
elseif message ~= RESET_SIGNAL_STATE and

message ~= JUNCTION_STATE_CHANGE then

end
end

-- Předáme zprávu dál jako zprávu PASS_ přidáním PASS_OFFSET
message = message + PASS_OFFSET
Call( "SendSignalMessage", message, parameter, -direction, 1, linkIndex )

-- vždy zkontrolujeme platnost indexu linku
if (linkIndex >= 0) then

-- Pokud je to zpráva PASS_...
if message > PASS_OFFSET then

-- Zajímáme se o ni pouze v případě, že nejsme základní link návěstidla
if linkIndex > 0 then

end

-- Převedeme ji zpět na normální zprávu a zpracujeme ji
message = message – PASS_OFFSET
ReactToSignalMessage( message, parameter, direction, linkIndex )

-- Jinak se jedná o normální zprávu, takže ji zpracujeme jako obvykle
else

ReactToSignalMessage( message, parameter, direction, linkIndex )

end
end

end

Všimněte si, že jsme zavedli novou konstantu nazvanou PASS_OFFSET . Každá zpráva PASS_ je
definovaná jako originální konstanta zprávy návěstidla plus PASS_OFFSET. To znamená, že
můžeme změnit jakoukoliv zprávu na PASS_ zprávu přičtením PASS_OFFSET, a potom ji
zkonvertovat zpět na normální zprávu návěstidla odečtením PASS_OFFSET. A také víme, že
všechny zprávy s hodnotou větší než PASS_OFFSET, musí být zprávy PASS_.

Také vidíte, že v rámci přehlednosti jsme z této funkce vyjmuli všechen skript, který reaguje
na různé zprávy návěstidel, a vytvořili jsme novou funkci ReactToSignalMessage , která je
obsluhuje. ta je potom v případě potřeby volaná z OnSignalMessage.
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Stejně jako udržení přehledného skriptu, také to znamená, že funkce OnSignalMessage je nyní
dostatečně obecná, aby mohla být použita mnoha návěstidly bez potřebných úprav – všechen
skript, který obsluhuje specifické zprávy různých návěstidel, na které je třeba reagovat, je nyní
součástí funkce ReactToSignalMessage , a všechno co tedy funkce OnSignalMessage dělá je, že
rozhoduje, kdy přeposlat zprávu dál a kdy na ni reagovat. Proč je to tak užitečné? Čtěte dál...

4.4 Vkládání společných funkcí skriptu
Jak jsme právě viděli, některé funkce LUA skriptu, které ovládají návěstidlo, mohou být
napsané tak, že jsou obecně použitelné pro širokou škálu různých návěstidel. Místo kopírování
a vkládání těchto funkcí do každého skriptu, který je potřebuje, je můžete všechny vložit do
samostatného .lua souboru (na které se odkazujeme jako na Common /společné soubory
skriptů) a “vložit ho” (“include”) do vašich individuálních skript návěstidel.

Například, skript pro návěstidlo “UK 3 aspect signal post ” má na začátku následující řádky:

--include=CommonScripts\Common UK Colour Light Script.lua
--include=..\CommonScripts\Common Signal Script.lua

To znamená, že když editor zdrojových materiálů bude sestavovat tento skript pro použití ve
hře, vloží celý obsah těchto dvou společných .lua souborů na konec vlastního skriptu
návěstidla. Což je neuvěřitelně užitečné, protože pokud máte  několik variant stejného
základního návěstidla, můžete vytvořit individuální skripty pro každé z nich, které mají v sobě
pouze hrstku funkcí, a potom vložit společné funkce pro všechna tato návěstidla do společného
souboru a vložit ho (include) do každého individuálního skriptu.

Nyní, když budete potřebovat udělat změnu v jedné z funkcí, která je ve společném souboru,
tak místo úpravy každého skriptu návěstidla můžete upravit pouze tuto jednu funkci ve
společném skriptu a potom znovu vyexportovat všechny  skripty návěstidel v editoru zdrojových
materiálů, aby došlo k jejich aktualizaci ve hře.

Také to znamená, že pokud vytváříte nové návěstidlo, které je podobné tomu, které již
existuje, můžete pravděpodobně použít mnoho obecných funkcí, které jsme již
naprogramovali, a vložit příslušné společné soubory do vlastního skriptu.

Většina našich skript návěstidel pracuje na třech nebo čtyřech úrovních:

V nejvyšší úrovni je specifický skript návěstidla, který je připojen ke každému návěstidlu nebo
skupině návěstidel (například, standardní “UK 3 aspect signal post” s jedním nebo více linky).
Ten obsahuje všechny základní funkce, které každé návěstidlo vyžaduje, plus několik
podfunkcí, které obsahují informace specifické pro tento typ návěstidla, jako je
ReactToSignalMessage a funkci, která rozsvěcí a zhasíná světla v závislosti na stavu
návěstidla.

Nicméně mnoho funkcí v tomto skriptu bude vypadat nějak takto:

-- PRŮJEZD SOUPRAVY
function OnConsistPass (prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex)

-- Použije pro to standardní funkci
DefaultOnConsistPass (prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex)
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end

Protože toto konkrétní návěstidlo nepotřebuje dělat nic speciálního, když ho vlak mine, může být
použita obecná funkce nazvaná DefaultOnConsistPass , která tuto událost obslouží. Tyto
standardní (Default) funkce mohou být použity mnoha podobným i návěstidly – v tomto případě,
UK Colour Lights – a jsou udržované v samostatném souboru skriptu nazvaném “Common UK
Colour Light Script.lua”, který je umístěn v podadresáři “CommonScripts” adresáře “UK Colour
Light”.

Když se podíváte na tento skript pozorněji, uvidíte, že některé funkce volají další úroveň
základních (Base) funkcí. Například, DefaultOnConsistPass jen volá BaseOnConsistPass . Tyto
základní funkce jsou dostatečně obecné, že mohou být často použité návěstidly z různých tratí
a zemí, a jsou uloženy ve skriptu nazvaném “Common Signal Script.lua” v adresáři
“CommonScripts” v RailNetwork\Signals.

V některých případech máme mezi specifickými a standardními funkcemi zvláštní vrstvu.
Například, moderní britská návěstidla mají často indikátory známé  jako “feathers”, které se
rozsvěcí, aby ukázali, která cesta je postavená. Je tu přesně tucet variant těchto návěstidel ve
hře, s různým počtem linků, indikátorů a světel. Každý má svůj vlastní jedinečný skript, ale
pokud otevřete nějaký z těchto skriptů, uvidíte něco jako toto:

--------------------------------------------------------------------------------------
-- UK 4 Aspect Signal Post
-- KUJU / Rail Simulator
--------------------------------------------------------------------------------------

--include=CommonScripts\Common UK 4 Aspect Feather Script.lua
--include=CommonScripts\Common UK Colour Light Script.lua
--include=..\CommonScripts\Common Signal Script.lua

--------------------------------------------------------------------------------------
-- INICIALIZACE
--
function Initialise ()

-- U sloupkových návěstidel manipulujeme světly přes podřízený uzel,
-- a proto potřebujeme specifikovat jeho jméno.
gLightNodeName = "4 Aspect Signal Head:"

end
DefaultInitialise( )

--------------------------------------------------------------------------------------
-- AKTIVACE LINKU
--
function ActivateLink( connectedLink )

if (connectedLink == 1) then
Call( "Route Indicator:ActivateNode", "feather_1", 0 )
Call( "Route Indicator:ActivateNode", "feather_2", 0 )

elseif (connectedLink == 2) then
Call( "Route Indicator:ActivateNode", "feather_1", 1 )
Call( "Route Indicator:ActivateNode", "feather_2", 0 )
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elseif (connectedLink == 3) then
Call( "Route Indicator:ActivateNode", "feather_1", 0 )
Call( "Route Indicator:ActivateNode", "feather_2", 1 )

end
end

Skript obsahuje pouze funkci Initialise a podfunkci nazvanou ActivateLink, která rozsvítí
příslušný indikátor v závislosti na tom, která cesta je postavená. Zbytek funkcí potřebných pro
toto návěstidlo je uložen ve skriptu “Common UK 4 Aspect Feather Script.lua”, který (jak název
napovídá) je vložen do všech skriptů pro návěstidla “UK 4 Aspect”, která mají jeden nebo více
indikátorů. Pokud bychom vložili všechny tyto funkce do každého individuálního skriptu
návěstidla, pokaždé, když bychom chtěli dělat změnu, museli bychom opravovat tucet skriptů
místo pouze tří (Common UK 2, 3 a 4 Aspect Feather Script).

Také jste mohli zaznamenat, že funkce Initialise volá funkci DefaultInitialise poté, co nastaví
některé informace, které jsou specifické pro toto návěstidlo. To je další způsob, jak jsou
použity společné funkce skriptů. Initialise nastaví data specifická pro tento konkrétní typ
návěstidla (kolik má návěstidlo ramen), DefaultInitialise  nastaví data specifická pro tuto
skupinu návěstidel (inicializuje stav každého z těchto ramen), a BaseInitialise nastaví data,
která jsou společná pro všechny typy návěstidel (inicializace obsazovací tabulky návěstidla).

Ve společném skriptu návěstidel najdete také definice všech globálních konstant a globálních
proměnných, na které se v těchto funkcích odkazujeme – věci jako jsou zprávy návěstidel,
stavy 2D mapy, PASS_OFFSET a gConnectedLink. Znovu, definování těchto základních
konstant v jednom souboru, který je sdílen všemi našimi skripty, znamená, že pokud (z
nějakého důvodu) hodnota některé z těchto konstant musí být změněna, budete potřebovat
změnit pouze jeden soubor a potom znovu vyexportovat všechny skripty návěstidel, aby se
aktualizovaly.

4.4.1 SetLights( newState )
V mnoha případech mohou být funkce, na které jsme se dívali dříve, vytvořeny dostatečně
obecně, aby mohly být přesunuty do společného skriptu oddělením specifických funkcí
konkrétního návěstidla do podfunkcí. Například, dříve jsme vytvořili funkci nazvanou SetState,
která rozsvěcí a zhasíná světla návěstidla na základě jeho nového stavu.

Tato funkce jak je může být použita jen pro dvousvětelná návěstidla UK 2 aspect.  Pokud ji
zkusíte spustit například pro třísvětelné návěstidlo, nebude se měnit žádné světlo (třísvětelná
návěstidla mají jinak pojmenovaná světla) a návěstidlo nebude vědět co dělat, když se bude mít
nastavit na “Výstrahu” (protože dvousvětelné návěstidlo výstrahu nemá).

Ale můžeme jednoduše přeměnit funkci SetState na obecnou funkci, když vytvoříme novou
podfunkci nazvanou SetLights, která bude rozsvěcet a zhasínat světla. Zde je příklad funkce
SetLights pro návěstidlo UK 3 Aspect Signal Post:

-- NASTAVENÍ SVĚTEL
-- Volaná funkcí SetState ve skriptu Common UK Colour Light pro nastavení příslušných světel
-- tohoto návěstidla v závislosti na jeho novém stavu.

function SetLights ( newState )

if (newState == SIGNAL_CLEARED) then
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_green", 1 )
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Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_orange", 0 )
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_red", 0 )

elseif (newState == SIGNAL_BLOCKED) then
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_green", 0 )
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_orange", 0 )
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_red", 1 )

elseif (newState == SIGNAL_WARNING) then
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_green", 0 )
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_orange", 1 )
Call ( "3 Aspect Signal Head:ActivateNode", "mod_hd3_red", 0 )

end
end

Naše obecná funkce SetState bude potom vypadat takto:

-- NASTAVENÍ STAVU
-- Nastaví aktuální stav návěstidla
--
function SetState( newState )

-- Pokud je nyní návěstidlo na Volno...
if (newState == SIGNAL_CLEARED) then

-- Nastaví návěstidlo na zelenou
Call ("Set2DMapSignalState", CLEAR)
SetLights(SIGNAL_CLEARED)

-- Pokud je nyní návěstidlo na Stůj...
elseif (newState == SIGNAL_BLOCKED) then

-- Nastaví návěstidlo na červenou
Call ("Set2DMapSignalState", BLOCKED)
SetLights(SIGNAL_BLOCKED)

-- Pokud je nyní návěstidlo na Výstrahu...
elseif (newState == SIGNAL_WARNING) then

-- Nastaví návěstidlo na žlutou
Call ("Set2DMapSignalState", WARNING)
SetLights(SIGNAL_WARNING)

-- Pokud je nyní návěstidlo na Výstrahu2...
elseif (newState == SIGNAL_WARNING2) then

end

-- Nastaví návěstidlo na dvojitou žlutou
Call ("Set2DMapSignalState", WARNING)
SetLights(SIGNAL_WARNING2)

end

-- Zapamatuje si stav návěstidla
gSignalState = newState
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Jak můžete vidět, v této funkci není žádný specifický odkaz na světla, a nyní může obsluhovat i
stavy SIGNAL_WARNING a SIGNAL_WARNING2 , což znamená, že může být použita 2 -, 3- a 4-
světelnými UK návěstidly. V důsledku toho je uložena ve společném skriptu Common UK Colour
Light a je volaná funkcemi Occupied, NotOccupied, Warning a Warning2 všech moderních UK
návěstidel (na rozdíl od výhybkových návěstidel, která jsou tak jednoduchá, že opravdu
nepotřebují žádné sdílené funkce).

Stejná věc může být provedena u většiny funkcí, což umožní udržovat vaše skripty stručné,
přehledné a jednoduché na úpravu, jak jen to bude možné.
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5 Pokročilá skripta návěstidel
Do teď jsme se zabýval i základy, jak návěstidlo nastavit a zprovoznit. Nicméně je zde ještě
několik možností, na které jsme se nepodívali, a které některá návěstidla vyžadují...

5.1 Animace
Do této chvíle jsme se dívali pouze na světelná návěstidla, jejichž světla se rozsvěcí  a zhasínají
použitím funkce ActivateNode. Nicméně některá návěstidla mají pohyblivé části, které jsou
animované použitím funkce AddTime . Například stará mechanická návěstidla použitá v Rail
Simulatoru na trati Bath – Templecombe mají jedno nebo více “ramen”, která se pohybují
nahoru a dolu, aby ukázala, jestli je trať volné nebo obsazená.

Pohyblivé části návěstidla jsou obvykle samostatné podobjekty ( “child”). Stejně jako sada světel
připevněných na sloupku je podobjektem tohoto sloupku, tak i ramena návě stidla jsou
samostatnými modely, které jsou všechny definované v návrhu návěstidla jako podobjekty
těchto sloupků, ke kterým jsou připojena.

V Asset Editoru otevřete mechanické návěstidlo (například “RailNetwork\Signals\UK
Semaphore\Wooden Post\B Wooden
Sig_h”) a rolujte na jeho konec.
Klikněte na + vedle sekce “Children”,
aby se rozbalil seznam podobjektů,
a potom klikněte na + vedle “S child”,
abyste viděli nastavení podobjektů.

Zde jsou pro nás důležité dvě
informace. Jak jsme zmínili dříve,
jméno podobjektu (“Main Home Arm”)
musíme vyjmout z jakékoliv funkce,
kterou chceme volat pro tento druh
návěstidel. Takže pro animaci tohoto
ramene návěstidla budeme volat
“Main Home Arm:AddTime”.

Další věc, kterou musíme znát, je Blueprint ID pro rameno návěstidla. Jako kterýkoliv
podobjekt, i rameno má svůj vlastní návrh, který udává, jaký model a (pro pohyblivé objekty
jako tento) jaké animace používá. V tomto případě se nazývá UpQuad_Arms\UqArm_home01.

Když otevřete tento návrh, uvidíte
dole sekci “Anim set”. Pokud ji
rozbalíte, uvidíte, že toto rameno
návěstidla má dvě animace. Pokud je
rozbalíte, zobrazí se jejich jména –
“Clear01” a “Stop01”. To jsou jména,
na která se odkazujeme u animace
návěstidla v našem skriptu.

Animování objektu je trošku náročnější v porovnání s rozsvěcením a zhasínáním světel.
Nemůžeme návěstidlu pouze říct, aby se animovalo a pak ho nechat být – musíme pohybovat
ramenem při jeho animaci snímek za snímkem. Abychom toho docílili, používáme funkci
Update.
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Jak jsme si vysvětlili dříve, jakmile je aktivovaná funkce BeginUpdate, bude tato funkce volaná
při vykreslování každého snímku. Má parametr time, který nám říká, jak dlouhá doby uběhla od
posledního volání funkce. Takže pro animování mechanického návěstidla zavoláme BeginUpdate
z funkce SetState, když návěstidlo změní stav. Potom ve vlastní funkci Update kontrolujeme,
jestli animujeme na Volno nebo na Stůj, a potom přidáme čas pomocí funkce AddTime
k příslušné animaci. Když je rameno animované, vrací funkce AddTime 0. Jakmile vrátí cokoliv
jiného než nulu, víme, že je animace dokončená, a můžeme zavolat funkci EndUpdate, abychom
zastavili volání funkce Update.

Tedy ke spuštění animace “Clear01” pro rameno návěstidla popsané výše použijeme následující
část skriptu ve funkci Update:

if Call( "Main Home Arm:AddTime", "Clear01", time) ~= 0 then
Call("EndUpdate")

end

Pokud chceme zastavit animaci v jejím průběhu (například pokud návěstidlo znovu změnilo stav
před dokončením animace), použijeme funkci Reset:

Call( "Main Home Arm:Reset", "Stop01" )

Samozřejmě v reálném světě jsou věci většinou komplikovanější, než toto. Například
mechanická návěstidla mohou mít více ramen, takže potřebujeme vytvořit globální tabulku se
jmény podobjektů, animací a aktuálním stavem každého ramene. A protože může být
animováno více ramen najednou, potřebujeme také uchovat informace kolik a kterých ramen
je animováno, abychom věděli, kdy spustit a ukončit funkci Update.

Pokud chcete vidět, jak to všechno pracuje, podívejte se na soubor "Common UK Semaphore
Script.lua" v RailNetwork\Signals\UK Semaphore\CommonScripts.

Funkce DefaultInitialise inicializuje tabulky, které budou obsahovat informace o každém rameni
návěstidla, jejich stavu, a které z nich (pokud nějaké) je momentálně animované, stejně tak
jako nějaké globální konstanty, které použijeme pro různé stavy animace, ve kterých návěstidlo
může být, a pro ujasnění, které rameno odpovídá kterému záznamu v tabulce.

Funkce SetState mění stav animace ramena na otevřeno, zavřeno, otevírání nebo zavírání,
uchovává informace o tom, které rameno je momentálně animované, a podle potřeby spouští a
ukončuje funkci Update.

Funkce DefaultUpdate projde všechna ramena návěstidla, zkontroluje, která z nich jsou
animována, a aktualizuje animaci, jak bylo ukázáno výše. Když rameno dokončí animaci,
DefaultUpdate znovu zavolá SetState, aby změnila jeho stav animace na otevřeno nebo
zavřeno.

Skript "Sem_HomeSig.lua" v RailNetwork\Signals\UK Semaphore je jednoduchým příkladem
mechanického návěstidla s jedním ramenem. Když se podíváte na jeho funkci Initialise, můžete
vidět, že nastaví jméno podobjektu a jména animací tohoto konkrétn ího návěstidla vyplněním
prázdné tabulky, která byla vytvořena funkcí DefaultInitialise .

Opět toto vše znamená, že naše skripty mohou používat mnoho obecných funkcí, které budou
fungovat pro více návěstidel, s informacemi o specifickém návěstidle uloženým i v globálních
proměnných a tabulkách.
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5.2 Blikající světla
Dalším využitím funkce Update jsou blikající světla návěstidla. Například, řekněme, že chceme,
aby se naše červené světlo (s názvem například "Red01") rozsvěcelo a zhasínalo každou půl
sekundu. Nejprve definujeme několik konstant, kde nastavíme, jak dlouho bude světlo
v každém cyklu svítit a jak dlouho bude zhasnuto, a několik globálních proměnných, které
uchovají aktuální stav návěstidla:

-- Jak dlouho zůstane světlo v každém cyklu zhasnuto/rozsvíceno
LIGHT_FLASH_OFF_SECS = 0.5
LIGHT_FLASH_ON_SECS = 0.5

-- Stav blikajícího světla
gTimeSinceLastFlash = 0
gLightFlashOn = false
gFirstLightFlash = true

Kdykoliv chceme, aby červené světlo začalo blikat, jen nastavíme gFirstLightFlash na true
(takže víme, že právě začalo blikat) a zavoláme BeginUpdate , která bude volat naši funkci
Update každý snímek. Do ní vložíme následující skript:

-- AKTUALIZACE
-- Blikající světla
--
function Update( time )

-- Pokud je to naše první bliknutí, vynulujeme čas od posledního bliknutí a rozsvítíme světlo
if gFirstLightFlash then

-- Vynulování stavu blikání
gTimeSinceLastFlash = 0
gFirstLightFlash = false
gLightFlashOn = false

-- Jinak...
else

-- Zvýšíme časovač o čas uběhlý od poslední aktualizace
gTimeSinceLastFlash = gTimeSinceLastFlash + time

-- Pokud je světlo zhasnuto a bylo zhasnuto dostatečně dlouho, rozsvítíme ho
if (not gLightFlashOn) and gTimeSinceLastFlash >= LIGHT_FLASH_OFF_SECS then

Call ( "ActivateNode", "Red01", 1 )
gLightFlashOn = true
gTimeSinceLastFlash = 0

-- Pokud je světlo rozsvíceno a bylo rozsvíceno dostatečně dlouho, zhasneme ho
elseif gLightFlashOn and gTimeSinceLastFlash >= LIGHT_FLASH_ON_SECS then

Call ( "ActivateNode", "Red01", 0 )
gLightFlashOn = false
gTimeSinceLastFlash = 0

end
end
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end

Když chceme zastavit blikání světla, jednoduše zavoláme funkci EndUpdate  a potom
rozsvítíme/zhasneme červené světlo na základě našeho nového stavu.

5.3 Varovné systémy vlaku
Všechny evropské tratě vytvořené v Rail Simulatoru (mimo staré tratě Bath – Templecombe,
ze zřejmých důvodů) mají nějaký druh varovného systému vlaku, který spustí alarm v kabině
lokomotivy a/nebo strhne rychlobrzdu, pokud projedete za návěstidlo bez jeho potvrzení,
překročíte traťovou rychlost nebo minete návěstidlo na Stůj.  A všechny návěstidla na trati
také obsahují kontrolu "SPAD" – Signals Passed At Danger.

A takto systémy pracují...

5.3.1 SPAD
Zprávy SPAD se generují velice jednoduše a nevyžadují žádný další objekt přidaný do vaší trati.
Vše co musíte udělat je přidat několik řádek do funkce OnConsistPass vašeho návěstidla. Zde je
odpovídající část standardní evropské funkce BaseOnConsistPass:

-- Pokud vlak právě začal přejíždět link 0 dopředu...
if (linkIndex == 0) then

-- Kontrola SPAD
if (gSignalState == SIGNAL_BLOCKED) then

-- Pokud jsme projeli Stůj, pošleme zprávu vlaku
Call( "SendConsistMessage", SPAD_MESSAGE, "" )

end

-- Dáme návěstidlu vědět, že jeho oddíl je nyní obsazen
Occupied( )

-- A zvýšíme počet vlaků blokujících link 0
gOccupationTable[0] = gOccupationTable[0] + 1

Jak můžete vidět, vše co jsme udělali je kontrola, jestli je návěstidlo na Stůj, když vlak začne
míjet link 0. Pokud ano, je zavolaná funkce SendConsistMessage , která (jak název
napovídá) pošle zprávu (v tomto případě SPAD_MESSAGE) dotčenému vlaku.

5.3.2 AWS
AWS (Automatic Warning System) je použit na našich tratích Newcastle – York a Oxford –
Paddington. Přibližně 180m před většinou návěstidel je "AWS rampa", která je umístěná jako
návěstidlo s tou výjimkou, že je umístěna uprostřed kolejí místo vedle nich. Stejně jako
návěstidlo má i ona link, který v tomto případě vychází přímo z rampy. Když vlak přejede
rampu, přejede tento link a tím dojde k zavolání funkce OnConsistPass v jejím skriptu.

Vše, co musí tato funkce dělat, je kontrola stavu následujícího hlavního návěstidla na trati, když
vlak začne míjet link. Děje se to voláním funkce GetNextSignalState , která se podívá dále po
trati, dokud nenarazí na link dalšího návěstidla směřující stejným směrem a po tom zavolá
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funkci GetSignalState tohoto návěstidla. Potom zavolá SendConsistMessage , aby poslala vlaku
příslušnou zprávu AWS_MESSAGE .

Takto to vypadá:

-- PRŮJEZD SOUPRAVY
--
function OnConsistPass ( prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex )

-- Pokud je čelo vlaku před linkem a konec za ním, nebo obráceně,
-- vlak je právě ve fázi přejíždění linku
if ( frontDist > 0 and backDist < 0 ) or

( frontDist < 0 and backDist > 0 ) then

-- Pokud byl předtím začátek i konec vlaku před linkem,
-- začal ho vlak právě projíždět dopředu
if ( prevFrontDist > 0 and prevBackDist > 0 ) then

-- Vyžádá si stav následujícího návěstidla
local nextSignalState = Call( "GetNextSignalState", "", 1, 1, 0 )

if (nextSignalState == CLEAR) then
Call( "SendConsistMessage", AWS_MESSAGE, "clear" )

elseif (nextSignalState == WARNING) or (nextSignalState == BLOCKED) then
Call( "SendConsistMessage", AWS_MESSAGE, "blocked" )

end
end

end
end

Pokud je následující návěstidlo na Volno, pošleme zprávu AWS_MESSAGE s parametrem "clear" a
v kabině se ozve zvonek říkající strojvedoucímu, že může pokračovat. Pokud je návěstidlo na
Stůj nebo ukazuje nějaký druh Výstrahy, pošleme zprávu AWS_MESSAGE s parametrem
"blocked" a v kabině se rozezní varovný zvuk, dokud strojvedoucí nestiskne tlačítko, aby ho
potvrdil. Pokud strojvedoucí nestiskne tlačítko včas, vlak automaticky zastaví, a le to je
obsluhováno kódem a nemusíme se tím tedy zabývat.

Jako každé návěstidlo, také AWS rampa musí mít funkce Initialise a OnSignalMessage . Protože
nemusíme nic inicializovat, můžeme nechat funkci Initialise prázdnou, a funkce
OnSignalMessage musí pouze přeposílat obdržené zprávy dál. Nehledě na to, všechna skripta
musí mít definované nezbytné globální konstanty (CLEAR, WARNING, BLOCKED, které jsou 0, 1
a 2, a AWS_MESSAGE, která je 11). Jako u výhybkového návěstidla je i tady skript tak
jednoduchý, že nevyžaduje vložení žádných společných funkcí.

5.3.3 TPWS
TPWS (Train Protection & Warning System) je další systém, který je použitý na naší trati Oxford –
Paddington. Podobně jako AWS, vyžaduje zvláštní dodatečný objekt na trati, v tomto případě
"TPWS mřížku", která je umístěna těsně před hlavním návěstidlem, které chrání. Stejně jako AWS
rampa má i mřížka link, který by měl vycházet přímo z mřížky (ujistěte se, že projíždějící vlak
mine nejdříve link mřížky, předtím než mine link 0 hlavního návěstidla), a  její skript obsahuje
funkci OnConsistPass, která kontroluje stav přilehlého hlavního návěstidla, když vlak projíždí
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přes tento link.

Narozdíl od AWS rampy, kontroluje nejen to, zda je následující návěstidlo na Stůj, ale TPWS
mřížka kontroluje také to, jestli vlak nejede rychleji, než je maximální povolená rychlost
v tomto úseku tratě. Pokud ano, pošle vlaku zprávu TPWS_MESSAGE  (12), která způsobí
automatické zaúčinkování rychlobrzdy.

Takto to pracuje:

-- PRŮJEZD SOUPRAVY
--
function OnConsistPass ( prevFrontDist, prevBackDist, frontDist, backDist, linkIndex )

-- Pokud je čelo vlaku před linkem a konec za ním, nebo obráceně,
-- vlak je právě ve fázi přejíždění linku
if ( frontDist > 0 and backDist < 0 ) or

( frontDist < 0 and backDist > 0 ) then

-- Pokud byl předtím začátek i konec vlaku před linkem,
-- začal ho vlak právě projíždět dopředu
if ( prevFrontDist > 0 and prevBackDist > 0 ) then

-- Vyžádá si stav následujícího návěstidla
local nextSignalState = Call( "GetNextSignalState", "", 1, 1, 0 )

-- Zjistí, jak rychle vlak jede a jaký je v tomto místě rychlostní limit
local consistSpeed = Call ( "GetConsistSpeed" )
local speedLimit = Call ( "GetTrackSpeedLimit", 0 )

-- Pošle vlaku příslušnou zprávu TPWS_MESSAGE
if (nextSignalState == BLOCKED) then

Call( "SendConsistMessage", TPWS_MESSAGE, "blocked" )

elseif (consistSpeed > speedLimit) then
Call( "SendConsistMessage", TPWS_MESSAGE, "overspeed" )

elseif (nextSignalState == WARNING) then
Call( "SendConsistMessage", TPWS_MESSAGE, "warning" )

elseif (nextSignalState == CLEAR) then
Call( "SendConsistMessage", TPWS_MESSAGE, "clear" )

end
end

end
end

Jak můžete vidět, je to podobné jako AWS skript, s výjimkou toho, že voláme dvě nové funkce
(GetConsistSpeed  a GetTrackSpeedLimit ) pro kontrolu, jestli vlak nejede příliš rychle.
GetConsistSpeed může být volána z jakékoliv funkce návěstidla OnConsistPass a vrátí rychlost
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vlaku, který ji vyvolal. GetTrackSpeedLimit může být volána z jakékoliv funkce skriptu návěstidla
a vrací rychlostní limit pro konkrétní link náležející tomuto návěstidlu (v tomto případě máme
pouze jeden link, takže kontrolujeme rychlost na linku 0). Obě funkce vrací rychlost v metrech za
sekundu, takže je můžeme přímo porovnat, abychom viděli, jestli  nejede vlak rychleji.

5.3.4 Vytvoření vašeho vlastního varovného systému
Použitím stávajícího kódu je možné vytvořit vaše vlastní varovné systémy. Například německý
systém Indusi / PZB může být napodoben použitím směsi AWS a TPWS zpráv. Toho může být
docíleno buď přidáním samostatných PZB indukčních magnetů podél trati v příslušných místech
anebo jednoduchým přidáním nezbytných kontrol do funkce OnConsistPass použité u
standardních německých hlavních a opakovacích návěstidel.

Když přejedete link 0 opakovacího návěstidla, pokud je následující hlavní návěstidlo na Stůj,
systém Indusi spustí varování podobně jako AWS rampa, takže může být vlaku zaslána zpráva
AWS_MESSAGE s parametrem "blocked". Když přejedete link 0 hlavního návěstidla, pokud je
na Stůj, bude vlak automaticky zastaven podobně jako TPWS mřížkou, takže  můžete vlaku
poslat zprávu TPWS_MESSAGE s parametrem "blocked".

Systém Indusi také kontroluje to, jestli jste zpomalili na 40km/h, pokud projíždíte okolo
hlavního návěstidla s výstrahou. Znovu toho můžete docílit zasláním zprávy TPWS_MESSAGE
s parametrem "overspeed", pokud souprava jede rychleji než 40km/h (což je 40/3,6 v metrech
za sekundu).

Mělo by být možné simulovat chování mnoha jiných varovných systémů z celého světa použitím
podobné kombinace AWS a TPWS zpráv.

5.4 Obsluha vjezdu na seřadiště
Ačkoliv většina tratě je kryta normálně hlavními návěstidly, některé oblasti (zvláště na
seřadištích) jsou "tmavé". Když vlak vjíždí na seřadiště, pravděpodobně nepotká další hlavní
návěstidlo, dokud neopustí seřadiště, a návěstidla mimo seřadiště obecně nevědí nebo se
nestarají o vlaky uvnitř seřadiště.

K obsluze této situace jsou definovaná speciální návěstidla, která mají jeden nebo více linků
v jejich funkci Initialise označené jako "yard entry" (vjezd na seřadiště). Tyto linky ignorují
obsazení koleje za nimi, což zahrnuje několik drobných změn v jejich funkci OnConsistPass:

 Když začne vlak přejíždět link označený jako vjezd na seřadiště dopředu, nezvyšujeme
záznam v gOccupationTable tohoto linku, protože jakmile je vlak na seřadišti,
návěstidlo se o něj dál nezajímá.

 Když vlak dokončí přejíždění linku označeného jako vjezd na seřadiště dopředu, pokud
to byl jediný vlak v gOccupationTable[0], návěstidlo bude nyní na Volno a zavoláme
funkci NotOccupied, aby nastavila na návěstidle zelenou.

 Když začne vlak přejíždět link označený jako vjezd na seřadiště dozadu, o tomto vlaku
jsme předtím nevěděli, takže musíme zavolat funkci Occupied, aby nastavila na
návěstidle červenou.

 Když vlak dokončí přejíždění linku označeného jako vjezd na seřadiště dozadu,
nesnižujeme záznam v gOccupationTable tohoto linku.
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Protože se nestaráme o vlaky uvnitř seřadiště nebo o stav návěstidel kryjící další výjezdy ze
seřadiště, musíme také upravit funkci OnSignalMessage , aby ignorovala všechny zprávy, které
přijdou na link vjezdu na seřadiště, pokud zpráva přišla zevnitř s eřadiště (tj. ze směru 1).

A to je celé. Pouze umístěte návěstidlo používající tento upravený skript na hlavní trať někam
před vjezd na seřadiště, který chcete krýt, a umístěte příslušný link kousek za vjezd do
seřadiště, a vaše návěstidlo se změní znovu na volno, jakmile vlak dokončí přejíždění tohoto
linku a zmizí na seřadišti.

Pokud potřebujete, aby jedno návěstidlo krylo více vjezdů na seřadiště, můžete označit více
linků jako vjezd na seřadiště. Znovu, když uděláte změny co možná nejvíc obecné, můžet e
použít stejný základní skript funkcí pro více návěstidel s různými počty linků a vjezdů na
seřadiště. V případě návěstidla UK Colour Light, například, máme mnoho skriptů návěstidel
pro vjezd na seřadiště, ale obsahují pouze funkci Initialise a (pokud mají indikátory) funkci
ActivateLink – zbytek funkcí skriptu je oddělen do několika málo společných souborů, které se
vkládají (include) do specifických skript návěstidla.

5.5 Pokrytí reverzních výhybek
Na trati Bath – Templecombe je několik výhybek, které jsou určené pro vlaky k přejíždění mezi
kolejemi nebo vjezdu na vlečku, kde vlak jede za výhybku a pak změní směr .

Pokud návěstidla před výhybkou kryjí pouze tuto výhybku, je to v pořádku. Ale když chcete,
aby jedno návěstidlo krylo více výhybek tohoto t ypu, budete mít problém. Normálně byste
umístili link 0 vedle návěstidla a link 1 za poslední výhybku, kterou návěstidlo kryje. Ale na
této trati vlaky často jedou za návěstidlo a potom se otočí a vrací zpět na jinou kolej, aniž by
konec vlaku minul link 1. To znamená, že gOccupationTable [0] se nikdy nesníží zpět na 0,
takže když vlak přejede na jinou kolej a výhybka za ním se znovu přehodí,  návěstidlo, které
projel, zůstane blokované.

Cesta, jak toto obejít, je udělat něco, co by za normálních okolností b ylo špatně – umístit více
linků pro stejné návěstidlo na stejné koleji, jeden za každou výhybku. Každý link si bude
pamatovat postavenou cestu (pokud bude nějaká), a tak kamkoliv pojedete s vaším vlakem a
jakkoliv přehodíte výhybky, návěstidlo bude vždy vědět, jestli je trať před ním blokovaná.

Vezměme v úvahu jednoduchý případ – návěstidlo, které kryje dvě výhybky, které se před ním
sbíhají do jedné koleje. Toto návěstidlo bude mít tři linky – link 0 vedle návěstidla jako
obvykle, link 1 hned za první výhybkou a link 2 hned za druhou výhybkou.

Nejprve musíme ve funkci Initialise deklarovat novou tabulku gSpecialConnectedLink , která
bude uchovávat postavenou cestu pro každý link:

-- Standardně není postavena žádná cesta, dokud nevíme něco jiného
gSpecialConnectedLink = {}
gSpecialConnectedLink[0] = -1
gSpecialConnectedLink[1] = -1

Dále se musíme v naší funkci ReactToSignalMessage ujistit, že návěstidlo reaguje na zprávy
přicházející na správné linky. Většina zpráv může být ignorována, dokud nenarazí na ná š poslední
link, s výjimkou zpráv INITIALISE_SIGNAL_TO_BLOCKED  a RESET_SIGNAL_STATE (které mohou
být přijaty jakýmkoliv linkem) a zprávy JUNCTION_STATE_CHANGE  (která může volat naši funkci
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OnJunctionStateChange , když přijde na jakýkoliv link s výjimkou posledního). Také musíme
udělat drobné změny ve způsobu obsluhy zprávy OCCUPATION_DECREMENT , abychom se ujistili,
že před nastavením návěstidla jako NotOccupied (Volno) jsou záznamy obsazovací tabulky všech
linků (0, 1 a 2) na nule.

Dále musíme změnit naši funkci OnJunctionStateChange , aby uchovávala postavenou cestu pro
každý link.

-- ZMĚNA STAVU VÝHYBKY
--
function OnJunctionStateChange( junction_state, parameter, direction, linkIndex )

-- Pokud je to poprvé, co kontrolujeme stav výhybky, zkontrolujeme všechny linky
if not gInitialised then

-- Zkontrolujeme, jestli je link 0 připojen k linku 1 a link 1 je připojen k linku 2
gSpecialConnectedLink[0] = Call( "GetConnectedLink", "", 1, 0 )
gSpecialConnectedLink[1] = Call( "GetConnectedLink", "", 1, 1 )

-- Jinak, pokud zpráva o změně stavu výhybky nepřišla na poslední link...
elseif linkIndex < 2 then

end

-- zkontrolujeme, jestli je tento link připojen k následujícímu linku dále na trati
gSpecialConnectedLink[linkIndex] = Call("GetConnectedLink", "", 1, linkIndex)

-- Pokud jsou všechny linky připojeny, gConnectedLink = 2
if gSpecialConnectedLink[0] == 1 and gSpecialConnectedLink[1] == 2 then

gConnectedLink = 2

-- Jinak gConnectedLink = -1
else

end
gConnectedLink = -1

-- Pokud máme postavenou celou cestu a trať je volné, návěstidlo je na Volno
if gConnectedLink == 2 and

gOccupationTable[0] == 0 and
gOccupationTable[1] == 0 and
gOccupationTable[2] == 0 then

NotOccupied( 0 )

-- Jinak nastavíme návěstidlo na Stůj
else

end
end

Occupied( 0 )

Nakonec musíme udělat několik změn ve funkci OnConsistPass, aby vzala na vědomí, že naše
linky jsou nyní všechny na stejné koleji kryjící sbíhající se výhybky, namísto různých rozbíhajících
se tratích.
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Když vlak začne míjet jiný link než 0 v protisměru, musíme zvýšit obsazení linku za ním, pokud
je tento link připojen k našemu:

-- Pokud začal vlak právě míjet link > 0 dozadu...
elseif (linkIndex > 0) then

-- A tento link je připojený k předchozímu...
if (specialConnectedLink[linkIndex - 1] == linkIndex) then

1

end
end

-- Zvýšíme obsazovací tabulku předešlého linku
gOccupationTable[linkIndex - 1] = gOccupationTable[linkIndex - 1] +

Podobně, když vlak dokončí míjení jednoho z těchto linků dopředu, musíme pouze sníži t obsazení
linku za ním, pokud je tento link připojen k našemu:

-- Pokud vlak právě dokončil míjení linku > 0 dopředu...
elseif (linkIndex > 0) then

-- A tento link je připojený k předchozímu...
if (specialConnectedLink[linkIndex - 1] == linkIndex) then

end
end

-- Snížíme obsazovací tabulku předešlého linku
gOccupationTable[linkIndex - 1] = gOccupationTable[linkIndex - 1] - 1

Nakonec, když vlak dokončí míjení linku 0 v protisměru, musíme zkontrolovat, že gConnectedLink
je 2 a že obsazovací tabulka všech našich linků (0, 1 a 2) je prázdná, než řekneme návěstidlu, že
je volno (NotOccupied).

Nyní, když vlak projede za toto návěstidlo, zastaví hned za první výhybkou (link 1), přehodí
výhybku a vrátí se zpět na jinou kolej, budou se všechny obsazo vací tabulky aktualizovat
korektně a návěstidlo bude vědět, že vlak už neblokuje cestu před ním. Pokud jste opravdu
nároční, můžete tímto způsobem napsat skript návěstidla, který zkombinuje rozbíhající se a
sbíhající se výhybky. Jako příklad může být skrip t UK návěstidla "Sem_DvgeRte_hh Special
1.lua", který je použitý návěstidlem nedaleko Evercreech Junction.

5.6 Obsluha návěstidel s mnoha stavy
Evropská návěstidla, která jsme do Rail Simulatoru vytvořili, jsou většinou celkem snadná –
ukazují, jestli je trať před nimi blokovaná nebo volná a (v některých případech) mají jednu
nebo dvě výstrahy, které také mohou zobrazit.

Ale některé návěstní systémy (například v severní Americe) jsou neuvěřitelně komplexní a
(použitím kombinací více návěstidel, blikajících světel a někdy i pohyblivých částí) mohou
zobrazit několik různých varovných stavů v závislosti na čemkoliv od stavu následující výhybky
až po typ vlaku blížícího se k návěstidlu.
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V těchto případech je použití jednoduchých funkcí jako Occupied a NotOccupied ke kontrole
stavu návěstidla evidentně nedostatečné. Místo toho je někdy logičtější kombinovat všechny tyto
možnosti do jedné funkce, která může být volána, kdykoliv se stane něco, co může změnit stav
návěstidla (jako je přijatá zpráva návěstidlem nebo přehozená výhybka), a je potřeba zvážit
všechny faktory k rozhodnutí, v jakém stavu by mělo být návěstidlo nyn í, a která světla by měla
svítit nebo být zhasnutá.

Například, tato funkce ovládá dvojité US návěstidlo používané BNSF v Kalifornii:

-- URČENÍ STAVU NÁVĚSTIDLA
-- Zjistí, která světla rozsvítit na každé z částí návěstidla v závislosti na stavu návěstidla
--
function DetermineSignalState()

local newState = -1

-- Pokud není přestavená výhybka
if gConnectedLink == -1 then

-- Stůj
SetState( { ANIMSTATE_RED, ANIMSTATE_RED } )
newState = SIGNAL_BLOCKED

else
local switchSpeed = gSwitchSpeed[gConnectedLink]

-- Upraví rychlost podle typu vlaku
if switchSpeed > SPEED_SLOW then

-- Pokud jsme nákladní vlak, snížíme rychlost při jízdě odbočkou
if gApproaching == CONSIST_TYPE_FREIGHT then

switchSpeed = switchSpeed - 1

end
end

-- Pokud je v našem oddíle vlak
if (gOccupationTable[0] > 0) or

(gConnectedLink > 0 and gOccupationTable[gConnectedLink] > 0) then

-- Stůj
SetState( { ANIMSTATE_RED, ANIMSTATE_RED } )
newState = SIGNAL_BLOCKED

-- Pokud jedeme přímo...
elseif gConnectedLink < 2 then

-- A trať před námi má omezení
if gRestricted[gConnectedLink] then

-- Omezení
SetState( { ANIMSTATE_LUNAR, ANIMSTATE_RED } )
newState = SIGNAL_RESTRICTED
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then

-- A trať před námi má výstrahu nebo se blíží omezení
elseif gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_WARNING

or gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_APPROACH_RESTRICTED

-- Výstraha
SetState( { ANIMSTATE_YELLOW, ANIMSTATE_RED } )
newState = SIGNAL_WARNING

then

-- A trať před námi je volná, má výstrahu2 nebo se blíží omezení2
elseif gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_CLEARED

or gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_WARNING2
or gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_APPROACH_RESTRICTED2

-- A pokud také za dalším návěstidlem jedeme přímo
if gRouteState[gConnectedLink] == SIGNAL_STRAIGHT then

-- Volno
SetState( { ANIMSTATE_GREEN, ANIMSTATE_RED } )
newState = SIGNAL_CLEARED

-- A za dalším návěstidlem jedeme odbočkou
elseif gRouteState[gConnectedLink] == SIGNAL_DIVERGING then

-- A rychlost za dalším návěstidlem je POMALÁ (40mph)
if switchSpeed == SPEED_SLOW then

ANIMSTATE_RED } )

-- Střední výstraha
SetState( { ANIMSTATE_FLASHING_YELLOW,

-- A rychlost za dalším návěstidlem je STŘEDNÍ (50mph)
elseif switchSpeed == SPEED_MEDIUM then

ANIMSTATE_GREEN } )

-- Zvýšená výstraha
SetState( { ANIMSTATE_YELLOW,

-- A rychlost za dalším návěstidlem je OMEZENÁ (60mph)
elseif switchSpeed == SPEED_LIMITED then

ANIMSTATE_FLASHING_GREEN } )
end

-- Omezená výstraha
SetState( { ANIMSTATE_YELLOW,

end
end

newState = SIGNAL_CLEARED
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-- Pokud jedeme odbočkou...
else

-- A trať před námi má omezení
if gRestricted[gConnectedLink] then

-- Omezení
SetState( { ANIMSTATE_RED, ANIMSTATE_LUNAR } )
newState = SIGNAL_RESTRICTED

then

-- A trať před námi má výstrahu nebo se blíží omezení
elseif gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_WARNING

or gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_APPROACH_RESTRICTED

-- Výstraha před odbočkou
SetState( { ANIMSTATE_RED, ANIMSTATE_YELLOW } )
newState = SIGNAL_WARNING

then

-- A trať před námi je volná, má výstrahu2 nebo se blíží omezení2
elseif gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_CLEARED

or gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_WARNING2
or gLinkState[gConnectedLink] == SIGNAL_APPROACH_RESTRICTED2

end
end

end

-- Volno před odbočkou
SetState( { ANIMSTATE_RED, ANIMSTATE_GREEN } )
newState = SIGNAL_CLEARED

-- Pokud se náš stav změnil a obdrželi jsme nový platný stav...
if newState >= 0 and newState ~= gSignalState then

end
end

-- Aktualizujeme náš stav a pošleme zpět zprávu, abychom informovali návěstidlo za námi
gSignalState = newState
Call( "SendSignalMessage", newState, "", -1, 1, 0 )

Jak můžete vidět, tato funkce se rozhoduje na základě rozličných faktorů – jaký je stav
následujícího návěstidla na trati, jestli jedeme odbočkou nebo přímo, jak na tomto, tak i na
dalším návěstidle, rychlost, jakou můžeme přejet následující výhybku, jestli vjíždíme do oblasti
se sníženou traťovou rychlostí (jako je seřadiště), jaký typ vlaku se blíží k návěstidlu... Obsluha
toho všeho v samostatných funkcí by byla velmi nepraktická. Místo toho máme tuto jednu funkci,
která může být volaná z funkcí OnConsistPass, OnJunctionStateChange a ReactToSignalMessage ,
kdykoliv může být potřeba změnit stav návěstidla.

Také si všimněte, že jsme přidali část možností, které se normálně nacházejí ve funkci SetState.
Místo toho, abychom funkci SetState řekli, do jakého stavu se přepínáme a na základě toho ji
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nechali rozhodnout, která světla rozsvítit a zhasnout, obsloužíme toto všechno uvnitř této funkce
a funkci SetState řekneme, která světla mají být na návěstidle rozsvícená.

6 Ladění návěstidel
Když píšete skript návěstidla, zvlášť, pokud je tak komplexní jako to, na které jsme se právě
dívali, je často užitečné přesně vidět, co váš skript ve hře dělá, abyste se ujistili, že se chová
podle vašeho předpokladu.

*PODPORA LADĚNÍ BUDE TEPRVE POTVRZENA – NÁSTROJ SE NEBUDE DODÁVAT S LOGMATE,
MĚL BY MÍT EKVIVALENTNÍ NÁSTROJ PRO ZOBRAZENÍ LADICÍCH INFORMACÍ*

6.1 Použití LogMate
Nástroj, který jsme použili k získávání informací z našich skript návěstidel během spuštěné hry,
se nazývá LogMate. LogMate můžete aktivovat kliknutím pravým tlačítkem na zástupce Rail
Simulatoru a vyvoláním položky Vlastnosti. Potom přidejte následující parametry na konec
řádky "Cíl".

-LogMate -SetLogFilters="Script Manager"

Když příště spustíte hru, automaticky se spustí LogMate, a zpřístupní svůj kanál pro ladění
skript. Jakékoliv chybové zprávy generované vaším skriptem (například, pokud se hra pokouší
volat funkci, která ve vašem skriptu neexistuje) se zobrazí v LogMate.

6.2 Ladicí zprávy
Abyste získali užitečnější informace ze svých skript, můžete do nich přidal ladicí zprávy.
(Poznámka překladatele: pro zobrazení ladicích zpráv je potřeba použít spouštěcí parametr
-LogMate -SetLogFilters="Script Manager" -lua-debug-messages). Například řekněme,
že chcete vědět, na kterou kolej je postavená cesta při volání funkce OnJunctionStateChange .
Toho můžete docílit přidáním následující řádky na konec funkce:

Print( ("DEBUG: OnJunctionStateChange - connected link = " .. gConnectedLink) )

Funkce Print vytiskne vše, co vložíte mezi její závorky, v kanálu skriptu v LogMate. V tomto
případě vypisujeme název funkce a hodnotu gConnectedLink. Vše uvnitř závorek je zobrazeno
v LogMate přesně tak, jak to napíšete. Značka .. říká funkci Print, aby přidala cokoli, co je za
ní, na konec předešlého textu – to se nazývá "zřetězení".

Všimněte si, že jsme vložili dva páry závorek okolo textu, který vypisujeme – to je nezbytné,
když vytváříme zprávu zřetězením dvou nebo více částí textu. Pokud bychom vypisovali pouze
jednoduchý předdefinovaný řetězec (například "Hello world"), potřebovali bychom pouze jeden
pár závorek.

V tomto případě jsme použili zřetězení k přidání gConnectedLink na konec naší zprávy.
Protože jsme ho připadli za uvozovky, nevypíše se "gConnectedLink" – výstupem bude
aktuální hodnota proměnné gConnectedLink. Takže když bude postavená cesta na link 1,
zpráva, která se zobrazí v LogMate, bude vypadat následovně:

DEBUG: OnJunctionStateChange - connected link = 1

Nebo, pokud bychom chtěli být preciznější, vypadalo by to nějak ta kto:
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Trace C:\Dev\RailSim\Code\DLLs\ScriptManager\cScriptState.cpp : 734 = ID:
railnetwork\signals\uk semaphore\lattice_posts\b lattice combsig_hd 2t.xml long: -
2.376435, lat: 51.382504 DEBUG: OnJunctionStateChange - connected link = 1

Netrapte se částí "trace" – užitečná informace je cokoliv za 734. ID je název souboru návrhu
návěstidla, který zprávu vypsal, takže víte přesně, jakým typem návěstidla je generovaná každá
ladicí zpráva. Long a lat jsou přesné souřadnice návěstidla, takže můžete rychle vyhledat
návěstidlo, které zprávu vypsalo. A nakonec je zde vlastní ladicí zpráva. Také, pokud se podíváte
na hlavní okno LogMate místo na okno Script Manager, uvidíte na začátku každé řádky čas, takže
můžete vidět, kdy byla ladicí zpráva vypsaná.

Ladicí zprávy mohou být neuvěřitelné užitečné, a mohou vypsat mnoho informací na jediné
řádce. Například řekněme, že chceme zkontrolovat, jestli zpráva dorazila k návěstidlu. To
můžeme udělat přidáním této řádky na začátek funkce OnSignalMessage:

Print (("DEBUG: OnSignalMessage - message = " .. message .. ", parameter = " .. parameter .. ",
direction = " .. direction .. ", linkIndex = " .. linkIndex))

Jak můžete vidět, zřetězili jsme zde mnoho textových řetězců a hodnot proměnných. Všechno,
co je mezi uvozovkami, se zobrazí jak je (pro zjednodušení jsme zvýraznili tento prostý text
zeleně). Pro všechno ostatní hra vyp lní hodnotu dané proměnné.
Takže v tomto případě bude ladicí výstup vypadat nějak takto:

DEBUG: OnSignalMessage - message = 13, parameter = , direction = 1, linkIndex = 1

Pokud se podíváte na tuto hodnotu zprávy do Common Signal Script.lua, najdete, že  zpráva 13
je SIGNAL_CLEARED. Takže nyní víme, že toto návěstidlo přijalo volno od následujícího
návěstidla na trati za linkem 1.

Jak si můžete představit, tento druh informace může být dost užitečný, když se snažíte přijít
na to, proč návěstidlo nepracuje podle vašeho očekávání. Nicméně vypisování mnoha zpráv
funkcí Print v LogMate zpomalí hru, takže byste je tam neměli nechávat. Na druhou stranu,
procházení vašich skript a zakomentování všech vašich ladicích zpráv, a potom jejich případné
vracení zpět, když chcete později provádět nějaké další ladění, může být strašně zdlouhavé.
Takže náš soubor Common Signal Script obsahuje  šikovnou funkci DebugPrint. Vypadá takto:

function DebugPrint( message )
if (DEBUG) then

Print( message )

end
end

Všechno, co dělá je kontrola globální proměnné nazvané DEBUG. Pokud je DEBUG true, je
zpráva vypsaná (Print). Pokud je DEBUG false, tak není. Nyní můžete zapínat a vypínat ladicí
výstupy vašeho skriptu jednoduchou změnou hodnoty proměnné DEBUG ve vašem skriptu a jeho
opětovným vyexportováním.

Pokud se podíváte na naše skripta návěstidel, uvidíte, že obsahují mnoho volání DebugPrint,
takže můžeme přesně vidět, co návěstidlo dělá v každém kroku každé funkce – jaký link je
připojený, kolik vlaků je v jeho obsazovací tabulce, jaké zprávy přijalo, atd.
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Všechny tyto informace mohou být přístupné jednoduchým nastavením DEBUG na true v e
skriptech těch typů návěstidel, které chcete kontrolovat.

6.3 Nástroj pro kontrolu návěstidel
Když vaše návěstidlo nepracuje, nemusí být nutně problém ve skriptu návěstidla – problém
může být v umístění návěstidla na trati.  Naštěstí mnoho společných chyb může být odchyceno
nástrojem pro kontrolu návěstidel (SVT – Signal Validation Tool). Abyste SVT aktivovali,
přidejte do políčka Cíl v zástupci Rail Simulatoru následující:

-ValidateSignals

Také budete muset upravit filtr, aby povolil výstup SVT v LogMate:

-SetLogFilters="Script Manager,Signals"

Při dalším spuštění hry prohledá všechna návěstidla v načítané trati a zkontroluje, jestli jejich
linky jsou správně umístěné. Pokud je vše v pořádku, neuvidíte v LogMate žádný výstup. Ale
pokud najde cokoliv, co může být chybné, vypíše zprávu do okna Signals v LogMate.

Zde jsou chyby, které SVT vypisuje:

Signal link found when junction expected -
SVT hledal dále za linkem 0 a našel za ním další link, ale mezi nimi nebyla žádná výhybka.
Někdy je to úmyslné, a le většinou to znamená, že dotčený link je potřeba posunout o kousek
dále. Chyba vám také řekne souřadnice linku, o kterém si myslí, že je chybně umístěný.

Jak jsme zmínili na začátku tohoto dokumentu, když si chcete být jisti, že je váš link na
správném místě, můžete ho zkontrolovat kliknutím na ikonu  nástroje Lineárních objektů
v editoru. Když to uděláte, všechny výhybky ve hře budou označeny červenými
trojúhelníky.

1 unprotected exit: 1 routes found from... -
SVT hledal dále za jedním z linků návěstidla a našel kolej, která nemá jiný link příslušející
k tomuto návěstidlu. Chyba vám řekne, za kterým linkem byla nalezena nechráněná kolej, a
souřadnice tohoto linku.

Někdy je to úmyslné. Například nemusíte umístit link tuto kolej, protože nechcete, aby
vlaky jezdily po této koleji tímto směrem (například, když je kolej nepoužívaná nebo po ní
vlaky jezdí jen opačným směrem). A občas se zdá, že se tato chyba objeví, i když link není
evidentně špatně umístěný. Ale vždy je dobré ho pro jistotu zkontrolovat.

Unprotected junction -
SVT našel výhybku, která nevypadá, že by byla chráněná návěstidlem. První souřadnice jsou
pozice výhybky, která není chráněná. Druhé souřadnice jsou pozice linku návěstidla, za
kterým se výhybka nachází. Často dostanete mnoho těchto zpráv v trati, a jeden chybějící
nebo špatně umístěný link může znamenat několik chyb o nechráněných výhybkách pro
stejné návěstidlo.
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Podobně jako u nechráněné koleje to neznamená vždy problém – výhybka může být na
trati, na kterou nechcete dávat link. Ale je dobré rychle zkontrolovat tyto chyby pro případ,
že by jedna z nich byla opravdová chyba.

7 Závěr
Doufejme, že po přečtení tohoto dokumentu budete mít dobré znalost i toho, jak jsou
návěstidla nastavena, jak skripty ovládají jejich chování, které funkce skriptu jsou nutné, a jak
všechny tyto funkce skloubit.

Ačkoliv návěstní systém v Rail Simulatoru je nepopiratelně komplexní, dobrá zpráva je, že
jsme již pro vás udělali hodně těžké práce. Jak jste mohli vidět z příkladů v tomto dokumentu,
mnoho skript návěstidel, které se dodávají se hrou, je hodně obecných, a mohou být
jednoduše přizpůsobeny, aby pracovaly se širokou škálou různých typů návěstidel.  Nová
návěstidla mohou být často vytvořena pouhým zkopírováním existujícího skriptu návěstidla a
jeho úpravou, aby vyhovoval vašim požadavkům.

8 Další zdroj informací

Pokud si stále nejste s něčím jisti, je často dobré se podívat na existující skripty, které se
chovají podobně jako návěstidlo, které chcete vytvořit. Naše skripta návěstidel obsahují mnoho
komentářů a ladicích zpráv, které vám mohou pomoci s pochopením, co dělají a proč.
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