
Texturování terénu

Verze 0.1 (2007-11-05)

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 poznámka: 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.

Texturování terénu ....................... ................................................ ..........1

1 Texturovací XML .......................... ............................................ ...........2

1.1 Mix Tex ............................................................................................................................3

2 Čtverce Wang .............................. ...................... ...................... ..........5

2.1 Jak to pracuje ................................................................................................................... 6

2.2 Vytváření čtverců Wang ...................................................................................................... 7

2.3 Formát souboru .................................................................................................................. 9

3 Standardní čtverce ............................. ....................................... .......10

4 Procedurální vegetace .................... ......................................... ......11

Rail Simulator Developments 2007



Rail Simulator – Texturování terénu

1 Texturovací XML

XML soubor textur je umístěn v RailSimulator\Environment\Terrain

 Colour (barva): Určuje barvu, do které přechází textura te rénu po nejmenším
mipu. Posuňte RGB posuvníky tak, abyste dosáhli požadované barvy.

 Alpha (alfakanál): Nepoužito, ale mělo by zůstat na 1 – bílá.
 Low ground texture index (index textury nížin): Toto číslo odpovídá

pozici v seznamu Mix tex. (například  zelená tráva)
 Mid ground texture index (index textury středních poloh) : Toto

číslo odpovídá pozici v seznamu Mix tex. (například  vřes)
 High ground texture index (index textury vyšších poloh) : Toto

číslo odpovídá pozici v seznamu Mix tex. (například sníh na vrcholkách hor)
 Rock texture index (index textury skály) : Toto číslo odpovídá

pozici v seznamu Mix tex. Jedná se o texturu, která je zobrazena, pokud je
sklon větší než nastavená hodnota v položce Rock gradient.

 Low to mid height point (výškový bod přechodu nížina/střední
poloha): Tato hodnota je v metrech a udává, do jaké výšky je použita textura pro
nížiny.

 Low to mid threshold (práh přechodu nížina/střední poloha) :
Tato hodnota je v metrech a udává, v jaké výšce se začnou míchat textury ní žin a
středních poloh.
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 Mid to high height point (výškový bod přechodu střední/vyšší
poloha): Tato hodnota je v metrech a udává, do jaké výšky je použita textura pro
střední polohy.

 Mid to high threshold (práh přechodu střední/vyšší poloha) : Tato
hodnota je v metrech a udává, v jaké výšce se začnou míchat textury středních a
vyšších poloh.

 Rock gradient (sklon skály): Výšková hodnota v metrech, která určuje
sklon. Délková hodnota je 8m ( mřížka v Rail Simulatoru je 8/8): Například, 10m
výšky na každých 8m.

 Rock Threshold:
 Shadow texture scale factor: V aktuální verzi nepoužito.

1.1 Mix Tex

 Base texture name (jméno základní textury) : Adresář a jméno
textury bez wang přípony. (_A/_B/_C/_D/_E/_F/_G/_H)

 Base spring texture name (jméno základní jarní textury) :
Adresář a jméno textury bez wang přípony, ale s jarní příponou _sp

 Base summer texture name (jméno základní letní textury): Adresář
a jméno textury bez wang přípony, ale s letní příponou _su

 Base Autumn texture name (jméno základní podzimní textury):
Adresář a jméno textury bez wang přípony, ale s podzimní příponou _au

 Base Winter texture name (jméno základní zimní textury): Adresář
a jméno textury bez wang přípony, ale se zimní příponou _wi

 Display name: Jméno zobrazené ve hře.
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 Localised display name:
 Wang: Pokud používáte textury wang, potom nastavte tuto položku na true,

když používáte standardní čtverce, nastavte false a nebude se hledat wang
přípona.

 Flora index (index rostliny): Toto číslo určuje souřadnice mapování v sadě
textur grasspack.dds.

 Flora density (hustota rostlin): Toto číslo se nastavuje mezi 0 a 1, kde 1
je nejhustší a 0 je řídká.

 Category (kategorie): Rozbalovací nabídka s popisem textury.
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2 Čtverce Wang

Čtverce Wang jsou sady čtverců, které na sebe navazuj í tak, aby se na terénu
neopakovaly periodicky, a vytváří tak rozlehlou neopakující se texturu. (Podívejte se na
příklad travnatých čtverců níže)
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2.1 Jak to pracuje

Každá hrana čtverce Wang má přiřazenu barvu.

Čtverce jsou skládány do plochy tak, že barvy sousedících hran se shodují.

K vytvoření neopakujících se textur je potřeba minimálně 8 čtverců. Čím více čtverců
máte, tím je samozřejmě menší pravděpodobnost znovurozdělení a čtvercování.

Vodorovné a svislé hrany mají každá 2 barevné možnosti.

Existují 4 (2^2) možné kombinace hran v obou směrech.
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2.2 Vytváření čtverců Wang

Ze zdrojového obrázku byly vyříznuty čtyři čtver ce; ty budou použity pro vytvoření 8
čtverců Wang.

Modrá Zelená Červená Žlutá

Každý čtverec má přidělenu barvu a rozřezané části budou použity pro vytvoření
čtverců.
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Například pro vytvoření čtverce (e) budou ze základních 4 čtverců vyříznuty následující
části.
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2.3 Formát souboru

Každá textura terénu musí mít alfakanál. Hra ho využívá pro přechody. Čím tmavší
odstín šedé, tím rychleji přejde textura v druhou.

Textury terénu musí být čtvercové 256/256 pixelů a uloženy jako 32-bitový .ace soubor
(V2). Před uložením se ujistěte, že je zaškrtnuto políčku ‘Make mips’.

Textury Wang musí být pojmenovány XXXX_A.ace až XXXX_H.ace.

Zimní verze (Pro více informací o příponách pro různá obdob í se podívejte do
dokumentu Vytváření doplňků) textur terénu musí být poj menovány XXXX_wi_A.ace
až XXXX_wi_H.ace.
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3 Standardní čtverce

Standardní čtverce se používaj í v situacích, kde je opakující se vzor vhodný.

Příklad pojmenování standardního čtverce terénu;

Ploughed000_Su.ace
Ploughed000_Au.ace
Ploughed000_Wi.ace
Ploughed000_Sp.ace

Nebo pokud textura nemá sezónní varianty:

Ploughed000.ace (standardní textura, která bude použita pro všechna roční obd obí)
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4 Procedurální vegetace

Procedurální vegetace může být připojena k texturám terénu.
Číslo v položce Flora index odpovídá čtverci na textuře grasspack.dds.

Textura s vegetací je nazvaná grasspack.dds. Celá textura (1024x1024) je rozdělena na
16 menších 256x256 textur uspořádaných do mřížky. Podívejte s e níže.
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K vytvoření .dds souboru byl použit  plugin z oficiální stránek NVidia s hodnotami, které
vidíte níže.
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