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Rail Simulator – JAK...Vytvořit spřáhla

1 Úvod
Tento dokument popisuje od začátku krok za krokem vytvoření 3 -článkového řetězového
spřáhla.

Nejprve k příkladům v tomto/těchto dokumentech.

K vytvoření Rail Simulatoru jsme pou žili 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 použí t 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 bude te 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 3 stavy objektu spřáhla
Tato sekce vás provede skrz proces vytvoření 3-článkového řetězového spřáhla.

2.1 Vytvoření 3 stavů objektu (v 3DSMax)
1. Spřáhla se skládají ze 3 objektů, spojené, rozpojené a přídržné.

 Pro spojený (coupled) stav je objekt, který zobrazuje spřáhlo
odpovídající spojení 2 vagonů nebo lokomotiv.

 Pro rozpojený (uncoupled) stav je objekt, který zobrazuje spřáhlo, které
není připojeno k jinému vagonu nebo lokomotivě.

 Přídržný (receiver) stav je bod, kde se spřáhlo připojuje k cílovému
vagonu nebo lokomotivě.

2. Všechny 3 pivoty objektů musí být umístěny tam, kde se spřáhlo dotýká svého
vagonu nebo lokomotivy.

3. V 3DSMax musí být potom všechny 3 objekty umístěny na pozici 0,0,0.

4. Každý objekt musí mít správné jméno, aby ve hře fungoval správně.

5. Každý stav objektu exportujte samostatně.
6. Na ně se potom odkazuje návrh spřáhla (coupling blueprint) a následně se na něj

odkazuje návrh vagonu nebo lokomotivy (wagon/engine blueprint).
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3 Jiné typy spřáhel

3.1 Jiné typy spřáhel
1. Pro typy spřáhel, které nepoužívají přídržný stav, jako například šroubovka, jsou
potřeba pouze spojené (coupled) a rozpojené (uncoupled) objekty.
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