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Rail Simulator – JAK…Vytvořit kolej

1 Úvod
Tento dokument popisuje od začátku krok za krokem vytvo ření kusu koleje a potřebných
zdrojových materiálů.

Nejprve k příkladům v tomto/těchto dokumentech.

K vytvoření Rail Simulatoru jsme použili modelovací program 3D Studio max, takže
tento produkt se objevuje v příkladech, které uvádíme. Samozřejmě můžete použít
jiné programy jako Blender nebo 3D Canvas.  Program, který jsme použili pro
vytvoření textur, je Adobe Photoshop. Znovu můžete použít jeden z mnoha jiných
dostupných programů. Bez ohledu na program který použijete, tento dokument může
být použit jako obecný návod k postupům potřebným k vytváření zdrojových
materiálů pro Rail Simulator.

Důležitá poznámky: Pro vámi zvolený program budete potřebovat přídavné moduly,
abyste mohli exportovat zdrojové materiály do Rail Simulatoru. Pracujeme na
dokončení těchto nástrojů a tak moduly pro některé programy nemusí být okamžitě
dostupné.
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2 Základní kolej
Tato sekce vás provede skrz proces vytvoření zdrojového souboru pro základní kolej. To
je absolutní minimum potřebné k vygenerování kusu sjízdné koleje.

2.1 Vytvoření průřezu koleje (v 3DSMax)
1 . V čelním pohledu (FRONT) vytvořte čáru  (s použitím rohových vertexů), která

reprezentuje průřez vaší kolejí (tzn. kolejnice a štěrkové lože), použitím co
nejmenšího počtu vertexů. Ujistěte se, že horní části kolejnic jsou na úrovni
země (nula).

2 . V horním pohledu (TOP) vyberte váš průřez a vytáhněte ho (Extrude) na délku
4m (v Maxu je to osa Y). Tím je vytvořen objekt koleje o délce 4m.

3 . Převeďte objekt na Editable Mesh nebo Poly. Ujistěte se, že normály polygonů
směřují správným směrem (ven z objektu). Pokud je to potřeba, otočte je  (Flip).
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4 . Vytvořte nový Kuju materiál použitím shaderu LoftTexDiff.fx a  přiřaďte ho
vašemu objektu koleje. Dejte materiálu vhodné jméno.

5 . V nabídce materiálu klikněte na ‘Slot Texture’ a zadejte vaši texturu.  Ostatní
parametry v nabídce materiálu nechte prozatím beze změn. Pamatujte si, že
můžete v rámci objektu použít  více materiálů (multimateriál), pokud je potřeba
více než jedna textura.

6 . Namapujte váš objekt tak, aby se textury mohly opakovat podél délky koleje (v
Maxu podél osy Y).

7 . Pojmenujte objekt “1_1000_Track”

8 . Ujistěte se, že pivot objektu j e na souřadnici [0,0,0]

9 . Vyberte váš objekt koleje a otevřete ‘hierarchy tab’ . V sekci ‘Adjust Transform’
vyresetujte obě položky - ‘Transform’ a ‘Scale’.

1 0 . Uložte váš .max soubor do adresáře ‘RailNetwork\Track’.

1 1 . Exportujte objekt koleje do souboru IGS do stejného adresáře jako zdrojový
soubor MAX. V okně exportu se ujistěte, že je při exportu zaškrtnuta možnost
‘Export with Namespaces’.

1 2 . Otevřete Editor návrhů. Nyní vyhledejte adresář ‘RailNetwork\Track’ (tento
adresář by měl obsahovat váš IGS soubor koleje).

1 3 . Klikněte pravým tlačítkem myši na adresář ‘Track’, zvolte ‘Create New Blueprint’,
a ze seznamu vyberte ‘Track Section Blueprint’.

1 4 . Přejmenujte váš nový návrh a dejte mu příhodné jméno (místo přednastaveného
‘Track Section Blueprint000’)

1 5 . Do políčka ‘Cross section ID’ vložte odkaz na IGS soubor koleje.

1 6 . Dejte svému návrhu rozumný název v políčku ‘Display name’. To je jméno, které
se objeví ve vašem seznamu.

1 7 . Nastavte hodnotu ‘Editor Ground offset’ (obyčejně 0.36m); to zvedne kolej nad
úroveň země. Pokud není hodnota nastavena, horní části kolejnic zůstanou na
úrovni země a zbytek koleje a štěrkové lože zůstanou neviditelné pod úrovní
země.
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1 8 . Konec

Tento soubor s průřezem koleje se ve hře použije k vytvoření tažených kolejí.

Kolej se objeví v nabídce loft (tažených)  materiálů pod názvem uvedeným výše v políčku
Display name.
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3 Dokonalejší kolej
Kolejový systém v Rail Simulatoru podporuje LODy, PRŮHLEDNOST v texturách a další
komplexnější prostředky jako jsou dynamické výhybky, zarážedla, trakční vedení a
procedurální geometrii.

Tato sekce vás provede procesem použití těchto komplexnějších možností a vytvářením
komplexnějších prostředků.

3.1 LODy
Koleje se řídí stejnou konvencí pojmenovávání LODů jako ostatní doplňky ve hře. Je
podporováno více LODů pro všechny uzly (nody) (např. 1_0300_nodename,
2_0600_nodename, 1_0200_object, 2_0500_object atd.).

3.2 Průhlednost
Pokud je v nějaké textuře použité v tažených kolejích vyžadována průhlednost, potom
musí být použit shader s názvem ‘LoftTexDiffTrans.fx’. Aby tento shader fungoval
korektně, musí mít nastavenu vlastnost TRANS a textura musí mít 1 -bitový alfakanál.
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4 Výhybky
Pokud chcete mít výhybky, budete potřebovat soubor s ‘pomocnou kolejí ’. Tento soubor
s ‘pomocnou kolejí ’ obsahuje geometrii, která pomůže s generováním procedurálních
kolejí, štěrkového lože a přídržnic u procedurálních výhybek. Pražce jsou generovány
procedurálně z hodnot obsažených v návrhu koleje.

sleepers – pražce; guard rails – přídržnice; ballast – štěrkové lože; rails – kolejnice

4.1 Vytvoření průřezu ‘pomocné koleje ’ (v 3DSMax)
1 . V čelním pohledu (FRONT) vytvořte čáru (s použitím rohových vertexů), která

reprezentuje průřez vaším štěrkovým lo žem, použitím co nejmenšího počtu
vertexů.

2 . V čelním pohledu (FRONT) vytvořte novou čáru, která bude reprezentovat
samostatnou kolejnici uprostřed štěrkového lože. Ta by měla být jako
samostatný objekt (nod). Ujistěte se, že horní část kolejnice je na úrovni země
(nula).
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3 . V horním pohledu (TOP) vyberte vaše objekty a vytáhněte je (Ex trude) na délku
4m (v Maxu je to kladná osa Y). Tím jsou vytvořeny objekty o délce 4m.

4 . Ujistěte se, že normály polygonů všech objektů směřují správným směrem (ven
z objektů). Pokud je to potřeba, otočte je (Flip). Nyní  lze s objekty pracovat
jako Editable mesh nebo Poly.

5. Vytvořte nový Kuju materiál použitím shaderu LoftTexDiff.fx (za předpokladu, že
není potřeba průhlednost – viz. výše) a přiřaďte ho vašemu objektu pomocné
koleje. Dejte materiálu vhodné jméno.

6 . V nabídce materiálu kliknět e na ‘Slot Texture’ a zadejte vaši texturu. Ostatní
parametry v nabídce materiálu nechte prozatím beze změn. Pamatujte si, že
můžete v rámci objektu použít více materiálů (multimateriál), pokud je potřeba
více než jedna textura.

7 . Namapujte vaše objekty tak, aby se textury mohly opakovat podél délky koleje (v
Maxu podél osy Y).

8 . Pojmenujte objekt štěrkového lože “1_1000_Ballast” (dodržujte velká/malá
písmena)

9 . Pojmenujte objekt kolejnice “1_1000_Rail” (dodržujte velká/malá písmena )

1 0 . Ujistěte se, že pivot objektů je na souřadnici [0,0,0]

1 1 . Vyberte všechny objekty a otevřete ‘hierarchy tab’ . V sekci ‘Adjust Transform’
vyresetujte obě položky - ‘Transform’ a ‘Scale’.

1 2 . Uložte váš .max soubor do adresáře ‘RailNetwork\Track’ (stejný jako u souboru s
kolejí)

1 3 . Exportujte objekt pomocné koleje do souboru IGS do stejného adresáře jako
zdrojový soubor MAX. V okně exportu se ujistěte, že je při exportu zaškrtnuta
možnost ‘Export with Namespaces’.

Odkaz na pomocnou kolej bude ve stejném návrhu koleje, který byl vytvořen dříve.

1 4 . Otevřete Editor návrhů. Nyní vyhledejte adresář ‘RailNetwork\Track’ (tento
adresář by měl obsahovat váš návrh koleje).

1 5 . Najděte váš návrh koleje, který jste vytvořili dříve (viz. výše). Vložte odkaz na
IGS soubor ‘pomocné koleje ’ do políčka ‘Cross section Cap ID’.
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Když bude probíhat animace výh ybky, je zapotřebí jí přiřadit zvuk. Tyto zvukové
vlastnosti musí být nastaveny v návrhu koleje.

1 6 . Přidejte standardní zvuk ‘bed rumble sound’. Viz. níže.

4.2 Vytvoření pražců
Jak bylo zmíněno dříve, pražce výhybky jsou tvořeny proc edurálně, ale texturování
těchto pražců má uživatel pod kontrolou přes návrh koleje. To umožňuje uživateli
‘ukázat’ na oblast textury, která obsahuje texturu pro pražec.
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Každý typ koleje (každý návrh koleje)
podporuje jeden typ procedurálního pražce.

Každý typ pražce je mapován pomocí
jedinečných UV souřadnic, které jsou
uživatelem definovány v návrhu koleje.
Tato metoda dovoluje všechny textury
pražců umístit na jednu texturu a
mapovat příslušnou část textury na
správný pražec.

Na příkladu (vpravo), jedna textura
použitá pro procedurální pražce má místo
až na 16 typů pražců.

Samozřejmě, ve své vlast ní textuře
můžete chtít specifikovat řekněme 4
textury pražce. To bude fungovat stejně
dobře, když budou správně nastaveny
souřadnice UV.

1 7 . Změňte položku ‘Sleeper Texture ID’ tak, aby odkazovala na texturu pražců.

1 8 . Nastavte hodnoty ‘Sleeper min max UV’. Ty odkazují na minimální a maximální
hodnoty UV souřadnic části textury pražce, která je vyžadovaná.
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5 Přidání Populační geometrie
Populační geometrie je název pro objekty, které mohou být umístěny periodicky podél
taženého objektu. Mohou být nastaveny tři typy geometrie:

- Start geometry je umístěn jednou na začátku tažen ého objektu
- Middle geometry je umístěn opakovaně podél taženého objektu v nastavených
intervalech
- End geometry je umístěn jednou na konci taženého objektu

Odkazy v návrhu na populační geometrii musí obsahovat jméno poskytovatele ‘Provider’
a produktu ‘Product’ a umístění objektu v B lueprint ID.

5.1 Start geometry
Tato možnost může být použita pro umístění zarážedla na začátku taženého objektu.

1 9 . Otevřete návrh koleje a vložte odkaz na zarážedlo do políčka ‘Start Geometry
BPID’ (nezapomeňte vyplnit i Provider a Product)

5.2 End geometry
Tato možnost může být použita pro umístění zarážedla na konci taženého objektu.

2 0 . Otevřete návrh koleje a vložte odkaz na zarážedlo do políčka ‘End Geometry
BPID’ (nezapomeňte vyplnit i Provider a Product)

2 1 . Konec

Pokud je nyní položena kolej do trati, na začátku a konci bude mít zarážedlo a také
zobrazí příslušnou výhybku, když se koleje protnou.
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