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1 Návrh sekce silnice

1.1 Pojmenování sekce silnice
Název xml a zobrazený název by měl odrážet jak typ silnice, tak i druh provozu (pokud
nějaký) na ní; ale veškeré pojmenování je na rozhodnutí uživatele.

Např., XML: 1L_Tar_Light_2000s
Zobrazený název: Road 1L Tar Lgt 2000's

1.2 Vytváření návrhu nové sekce silnice

1. Spusťte editor zdrojových materiálů (Asset Editor) a běžte do
scenery\procedural (zde jsou umístěny silnice)

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu adresáře Procedural a zvolte “New Blueprint ”
3. Vyberte “Road section blueprint ” a stiskněte OK
4. Přejmenujte soubor na něco smysluplného
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5. Vložte zobrazený název, který je krátký a výstižný (Zde to je New Road)
6. Klikněte pravým tlačítkem myši na IGS soubor silnice (ikona modré kostky)

v levém okně prohlí žeče, který chcete použít k vytvoření a vyberte “copy
filename”, vložte ho do “Cross section ID”. To je textura, která bude použita
k definici vzhledu silnice.

To je vaše nová základní šablona, která má zobrazený název a bylo jí řečeno, kter ou
sekci silnice bude kreslit. Nyní může být exportovaná. Po úspěšném exportu bude
tato silnice (v našem případě New Road) dostupná na panelu lineárních nástrojů
v editoru světa.

1.3 Přidání pouličního osvětlení
Pro přidání objektu, jako pouliční lampy, v pravidelných intervalech podél silnice
musíte upravit Start geometry ID, Middle geometry ID a End geometry ID a políčko
frekvence opakování. Do tří položek geometry ID vložte odkaz na igs soubor modelu
lampy, který můžete získat kliknutím pravým tlačítkem myši na lampu v levém okně
prohlížeče a zkopírováním jména souboru. To řekne hře, aby osazovala lampu na
začátku silnice, na konci silnice a podél silnice v X metrových intervalech.
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Interval mezi lampami je udán v metrech v políčku Population Frequency.

Tímto způsobem může být podél silnice přidán jakýkoliv model. Pokud chcete mít model
zobrazený pouze na každém konci, vyplňte pouze položky Start a End. Takto jsou
nastaveny zarážedla, která se automaticky umísťují na konci každé koleje.

1.4 Přidání provozu
Chování provozu je ovládáno návrhem provozu (traffic controller blueprint), na který
se odkazuje váš návrh silnice. Jakmile byl návrh provozu vytvořen, můžete na něj
odkazovat vložením odkazu na xml v políčku “Traffic manager bp ID ” v návrhu
silnice.
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2 Návrh provozu

2.1 Vytváření návrhu nového provozu
Návrh provozu musí být vytvořen pro každý typ hustoty provozu a každou sadu
automobilů, kterou chcete. Existující  návrhy provozu jsou rozděleny mezi
scenery\procedural a scenery \vehicles, ale můžete je vytvořit kdekoliv. V tomto
příkladu budeme vytvářet nový návrh v scenery\procedural.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu adresáře Scenery \Procedural a zvolte
“New Blueprint”

2. Vyberte “Traffic controller blueprint ” a stiskněte OK
3. Přejmenujte soubor na něco smysluplného

Níže je příklad návrhu slabého provozu .

Položky jsou:

 E Network Type: Road / Air / Ship: Pro silnice zvolte “Road”
 F Lane width: Hodnota 0.7 funguje pro úzké silnice. Pokud vozidla nesedí

ve svých pruzích, upravte tuto hodnotu.
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 E Lane Direction: Směr provozu. Pro UK tratě zvolte levostranný (Left hand), pro
Evropské a US tratě vyberte pravostranný (Right hand).

 F Elevation: Jak vysoko sedí silnice nad zemí, když je položena. Mělo by
být nastaveno na 0 nebo 0.1.

 E Speed type: Jednotky, ve kterých je udávaná rychlost. Buď K MPH (km/h)
nebo MPH (míle/h).

 I Density: Libovolná hodnota udávající, jak často bude provoz vypouštěn. Vyšší
hodnota = více provozu.

 F Release XXXX: Tyto tři položky mohou být myšleny jako samostatné “chrliče”
provozu. Číslo udává, kolik vozidel je vypuštěno (s frekvencí udanou
v “density”).

Rozbalením záložek Lane Prop a Vehicle Model můžete získat více nastavení:

 F Max Speed: Maximální rychlost vozidla na silnici.
 I Population density: Další hodnota hustoty, která je závislá na silnici. Vyšší

číslo vytvoří hustší provoz.
 Vehicle Model: Vložte odkaz na xml soubor každého návrhu vozidla, který

musíte vytvořit pro každé vozidlo.
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3 Návrh vlastností vozidla

3.1 Vytváření nového návrhu vlastností vozidla
Existující návrhy vlastností vo zidel jsou rozděleny mezi scenery \procedural a
scenery\vehicles, ale můžete je vytvořit kdekoliv. V tomto příkladu budeme
vytvářet nový návrh v scenery\vehicles.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu adresáře Vehicles a zvolte “New
Blueprint”

2. Vyberte “Vehicle prop blueprint ” a stiskněte OK
3. Přejmenujte soubor na něco smysluplného

Níže je příklad návrhu vlastností vozidla.

 Geometry ID: Odkaz na soubor modelu vozidla (IGS)
 I Population density: Toto je četnost, s jakou bude tento typ vozidla

vypouštěn. Číslo je částečně libovolné. Pokud máte specifikovaná dvě vozidla a
nastavíte tuto hodnotu na 50 pro každé, budou vypouštěna stejně. Pokud
nastavíte jedno na 1 a druhé na 2, potom druhý typ bude vypouštěn dvakrá t
častěji. Aby byla všechna vaše vozidla vypouštěna se stejnou frekvencí,
nastavte tuto hodnotu na 1.

 I Lane change prob: Toto je pravděpodobnost, s jakou vozidlo změní trasu,
pokud bylo nastaveno více tras.

 F Vehicle length: Délka vozidla pro účely vyhýbání se.
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 F top speed: Další odkaz na nejvyšší rychlost, tentokrát je to nejvyšší rychlost
vozidla jako protiklad k silnici. Takže teoreticky můžete nastavit traktoru nejvyšší
rychlost 5mph, aby zdržel ostatní vozidla na polní cestě.

Může tu být určité množství sdílených souborů; například každé vozidlo je
potřeba definovat pouze jednou a potom na něj může být odkazováno z různých
návrhů provozu.

Jakmile máte nastaveny návrhy vaší silnice, provozu a vozidel, musíte vše vyexportovat
(u některých souborů může být potřeba povolit zápis) a potom může být silnice
v editoru osazena a bude mít na sobě provoz.

Provoz nebude fungov at přes zlomy na silnici nebo konec silničního pásu (označený
červeným trojúhelníkem, který se zobrazí například po rozdělení nebo svaření); takže
konce silnic by měly být ukryty, aby nebylo vidět zjevující se auta.
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4 Návrh pevných dílů silnice

4.1 Vytváření nového pevného dílu silnice
Pevné díly silnice obsahují T křižovatky, klasické  křižovatky a díly s pevným úhlem.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu adresáře Procedural a zvolte “New
Blueprint”

2. Vyberte “Fixed network blueprint ” a stiskněte OK
3. Přejmenujte soubor na něco smysluplného
4. Vložte zobrazené jméno, které je krátké a výstižné
5. Klikněte pravým tlačítkem myši na IGS soubor pevného dílu silnice (ikona

modré kostky) v levém okně prohlížeče, který chcete použít k vytvoření a
vyberte “copy filename”, vložte ho do “Geometry ID”

Následující polí čka musí být změněna:

 Display Name: Co se zobrazí v seznamu objektů.
 Traffic Manager bp ID: Umístění souboru s provozem.
 Network Type: Buď Track, Road nebo Scenery Loft. V tomto případě

zvolte Road.
 Component Type: Buď Corner (ohyb), T Junction (T křižovatka), X roads (X

křižovatka), Turntable (točna) nebo Traverser (přesuvna). Co vyberete bude
záležet na typu pevného objektu, který vytváříte. Názvy jsou jasné.

 Road Junction Size: Pro naši aktuální velikost pevného objektu musí být tato
hodnota nastavena na 15 .
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