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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

1 Přehled terénního systému

Upravování terénu se provádí v editoru světa (World Editor) kliknutím vlevo nahoře na
ikonu Kreslících nástrojů (Painting Tools), která vypadá ja ko štětec. Tento dokument
předpokládá základní znalost terénních nástrojů.

1.1 Mřížka terénního systému
Terénní systém v Rail Simulatoru používá mřížku přibližně 8x8 metrů. Každých 8 metrů
je bod, kde může být terén zvednut nebo snížen. Použitím nástroje Výška (Height)
s velikostí štětce nastavenou na 10 ( může být nastavena menší, ale 10 je dostatečná
hodnota, když potřebujete vybrat individuální body terénu, protože dává mal ou
rezervu) můžete uchopit  samostatný bod terénu a tažením ho zvýšit nebo snížit.

Heigh Tool – nástroj Výška Brush Size – velikost štětce

Takže kdykoliv je použitý terénní nástroj, musí se řídit touto mřížkou.  Někdy tato mřížka
funguje podle přání uživatele a jindy ne, v tom případě je potřeba ví ce cviku a
trpělivosti.
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

1.1.1 Užitečná mřížka terénu

V případě vytváření zářezů a náspů je velice užitečné, kdy ž mřížka terénu sleduje
směr koleje.  To můžete zjistit kliknutím na tlačítko mřížky (Grid), které má standardní
nastavení na 8, což odpovídá velikosti mřížky terénu. Tím se na terénu zobrazí mřížka.
Ačkoliv tato mřížka neukazuje přesně pozice jednotlivých bodů terénu (protože je tato
mřížka závislá na pozici kamery), ukazuje směr mřížky terénu. Níže je příklad mřížky
sledující směr koleje, což je velmi užitečné.

Toggle Grid – zapne/vypne mřížku

To je užitečné, protože deformace terénu probíhá ve směru této mřížky. Na obrázku
výše je položena kolej několik metrů nad terénem.  Použitím nástroje Přichycení (Snap)
můžete deformovat terén tak, že se vytvaruje do výšky kolejí. Můžete vidět, že když
má kolej souběžný směr s terénem, vytvoří se hladká hrana.

POZNÁMKA: Když se přepnete z režimu editace do režimu projíždění, je na příkré
svahy terénu přidaná standardní textura skály.
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

Snap Tool – nástroj Přichycení

1.1.2 Neužitečná mřížka terénu

Pokud vaše kolej leží napříč přes mřížku terénu, potom se při použití nástroje
Přichycení (Snap) vytvoří zubatá hrana. Níže je příklad zvlášť neužitečné mřížky terénu.
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

Když je použitý nástroj Přichy cení (Snap), můžete v tomto případě vidět hodně odlišný
efekt na terénu.

Vytvoří se zubatý efekt. K vytvoření přirozeného, hladkého terénu bude potřeba po
aplikování nástroje Přichycení (Snap) několik ručních úprav. J ak toho docílit a jaká
nastavení zvolit pro nástroj Přichycení, aby minimalizoval tento efekt, si popíšeme
v následujících sekcích.

V praxi se setkáte s oběma případy terénní mřížky – užitečnou a neužitečnou.

1.2 Použití nástroje Přichycení terénu ke k oleji
Nástroj Přichycení (Snap) se používá k deformaci terénu, takže se vytvaruje do výšky
kolejí nebo jiného lineárního objektu v dosahu nástroje. Nástroj Přichycení je
přístupný v levém horním panelu přes ikonu podobající se magnetu.  Když na ni
kliknete, získáte přístup k různým nastavením, která ovlivňují efekt tohoto nástroje.
Nástroj se používá tak, že jím přejíždíte přes terén jako štětcem.
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

                                                                                    Odeznění štětce
                         Čtvercový/Kruhový štětec

      Velikost štětce                   Šířka základny

                          Úhel zářezu                      Úhel náspu
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

V souvislosti se zářezy a náspy má odeznění štětce malý efekt, takže standardní
hodnota je dobrá (efekt odeznění můžete zaznamenat, když zvyšujete nebo snižujete
velké oblasti s velkou velikostí štětce). Podobně nem á velký efekt, jestli je použitý
čtvercový nebo kruhový štětec.

Druhý obrázek výše ukazuje, kde se aplikuje šířka základny ( “plochá oblast” před
aplikováním hodnot pro zářez a násep), úhel zářezu (ovlivní terén nad výškou koleje),
úhel náspu (ovlivní teré n pod výškou koleje). Velikost štětce je jednoduše velikost
oblasti ovlivněné tímto nastavením.

1.3 Použití nástroje Výška terénu kvůli detailům
Nástroj Přichycení je hlavní volbou při vytváření zářezů a náspů, ale téměř vždy bude
následně potřeba upra vovat terén kvůli dosažení lepšího výsledku, hlavně když se
vytvoří zubaté hrany.

Nástroj Výška (Height) je nejlepší a nejpřesnější nástroj pro opravy takových oblastí.
Nástroj Výška je první ikona terénního nástroje a umožňuje zvyšovat a snižovat terén
pomocí pohybu myší nahoru a dolu. Níže je zubatý násep před úpravou.

Height Tool – nástroj Výška    Brush Size – velikost štětce
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

Pro jemné doladění nastavte velikost štětce na 10. Stiskněte a držte levé tlačítko myši
na bodu terénu a pohybem myši zvyšujte nebo snižujte zubaté hrany terénu, abyste
vytvořili hladný násep.

Po doladění nástrojem Výška (Height) nastaveným na 10 je násep hladný a nejsou zde
zubaté hrany.
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

2 Příklady zářezů a náspů

Ačkoliv neexistuje žádný “správný způsob” vytváření náspů a zářezů,  následující sekce
jsou určeny k poskytnutí příslušných nastavení pro vytvoření typických příkladů. Tato
nastavení mohou být použita j ako základ a upravena tak, abyste dostali nejlepší
výsledek.

2.1 Mírný zářez a násep

Pro vytvoření mírného náspu nebo zářezu podél trati , jako vidíte na obrázcích výše,
bylo použito následující nastavení nástroje P řichycení (Snap):

Velikost štětce (Brush Size): 40 (Příliš velká hodnota sníží výkon , protože je
najednou počítáno mnoho změn terénních bodů. Štětec o velikosti 40 může být tažen
ze strany na stranu podél kolejí, dokud už nebude viditelná další deformace terénu.).
Odeznění štětce (Brush Falloff): 1 (Standardní).
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

Šířka základny (Base Width): 12
Úhel zářezu (Cut Angle): 30 (Ořízne terén nad úrovní koleje pod úhlem 30
stupňů při šířce základny 12 metrů.).
Úhel náspu (Embankment): 30 (Ořízne terén pod úrovní koleje pod úhlem 30
stupňů při šířce základny 12 metrů.).

K úpravě jednotlivých bodů terénu byl následně použitý  nástroj Výška (Height)
s velikostí štětce 10.

2.1.1 Tip 1: Násep v Templecombe

Někdy není terénní systém schopný vytvořit krátk ý mírný svah, jaký chcete; zvlášť,
když je poblíž jiná kolej. V případě Templecombe na trati Bath – Templecombe jsou
blízko sebe dvě koleje v různých výškách a terénní systém neposkytoval uspokojivé
výsledky. Místo terénu byl vytvořen a umístěn lineární objekt napodobující travnatý
svah. Na obrázku níže byl položen lineární objekt travnatého náspu ( v editoru Grass
Bank Loft pod Linear Objects) paralelně  ke dvěma kolejím napravo.
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2.2 Strmý zářez a násep

Pro vytvoření strmějšího náspu nebo zářezu podél trati, jako vidíte na obrázcích výše,
bylo použito následující nastavení nástroje Přichycení (Snap):

Velikost štětce (Brush Size): 40 (Příliš velká hodnota sníží výkon, protože je
najednou počítáno mnoho změn terénních bodů. Štětec o velikosti  40 může být tažen
ze strany na stranu podél kolejí, dokud už nebude viditelná další deformace terénu.).
Odeznění štětce (Brush Falloff): 1 (Standardní) .
Šířka základny (Base Width): 12
Úhel zářezu (Cut Angle): 60 (Ořízne terén nad úrovní koleje pod úhlem 60
stupňů při šířce základny 12 metrů.).
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

Úhel náspu (Embankment): 60 (Ořízne terén pod úrovní koleje pod úhlem 60
stupňů při šířce základny 12 metrů.).

Opět, k úpravě jednotlivých bodů terénu byl následně použitý nástroj Výška
(Height) s velikostí štětce 10.

2.2.1 Tip 2: Skály na Cajon Pass

Strmé skalní zářezy mohou být těžké na vytváření, zvlášť, pokud je mřížka terénu
nepříznivá a vytváří zubaté hrany. V Cajon Pass byly do terénu vloženy skalní objekty
v místech, kde bylo potřeba mít ostré skalní útesy.
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Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

3 Nadjezdy a podjezdy

Nadjezdy a podjezdy  používají mnoho z výše popsaných technik, ale je zde několik
dalších faktorů, které je potřeba mít na paměti:

 Nástroj Přichycení (Snap) nerozlišuje mezi kolejemi, silnicemi a dalšími
lineárními objekty. Když kolej přejíždí silnici, pokusí se upravit terén okolo
obou s neuspokojivým výsledk em. Bude potřeba manuální úprava terénu.

 Musí být zajištěna dostatečná výška pro průjezd vlaku pod jakýmkoliv objektem
nad kolejí, jako je silnice nebo nadjíždějící kolej nebo tunel.

 Musí být zajištěna dostatečná výška pro průjezd auta pod kolejí v případě
silničního podjezdu nebo vlaku v případě železničního podjezdu.

 Koleje a silnice by se nikdy neměly vznášet. Většinou existuje způsob, jak tomu
předejít, ať už manipulací s terénem nebo zamaskování objektem.

3.1 Typický příklad nadjezdu
Následující postup naznačuje jednu metodu vytváření takového nadjezdu, jaký je
zobrazen na obrázku níže:

1. Umístění mostu
Předtím, než začne te upravovat terén, je užitečné znát výšku, do které ho musíte
zvednout. Ve hře existuje několik  modelů mostů, které mají různou výšku podjezdu .
Vyberte si most, který má výšku podjezdu takovou, aby se pod něj vešel váš vlak a
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umístěte ho přes kolej. Ujistěte se, že most není zapuštěný, ani se nevznáší.

2. Umístění vhodného taženého objektu přes model mostu
Většina nadjezdů je silničních nebo železničních. V tomto příkladu je to silniční
nadjezd. Umístěte rovnou část silničního lineárního objektu a přesuňte ho tak, aby
seděl nahoře na modelu mostu.

3. Použití nástroje Přichycení na konce silnice
Jakmile je lineární objekt (v tomto případě silnice) umístěný přes mos t, můžete použít
nástroj Přichycení (Snap) a přejíždět s ním od konců směrem k prostředku. Poblíž středu
bude narazíte na bod, kde bude nástroj neefektivní, prot ože může ovlivnit obojí – kolej a
nově položený, vyšší, lineární objekt. Typické nastavení nástroje Přichycení pro tuto
funkci je:

Velikost štětce (Brush Size): 30
Odeznění štětce (Brush Falloff): 1 (Standardní) .
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Šířka základny (Base Width): 12
Úhel zářezu (Cut Angle): 30 (Ořízne terén nad úrovní koleje pod úhlem 30
stupňů při šířce základny 12 metrů. ).
Úhel náspu (Embankment): 30 (Ořízne terén pod úrovní koleje pod úhlem 30
stupňů při šířce základny 12 metrů.).

Vstupem do módu řízení se správně vykreslí terén a vytvoří správné osvětlení a stíny
pro váš nový terén. Znovu se přepněte do editoru a výsledný efekt by měl být jako na
obrázku výše.

4. Úprava terénu pomocí malého štětce
Ačkoliv je většina terénu okolo nadjezdu správná, mohou zde být terénní body
překrývající kolej nebo díry pod silnicí. Většinou to může být opraveno použitím
nástroje Výška (Height) s velikostí štětce nastavenou na 10. Můžete tahat jednotlivé
body nahoru a dolu, dokud nedosáhnete uspokojivého výsledku.
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5. Prodloužení lineárních objektů a použití bodů sklonu k jejich naklonění
Nyní, když byl terén okolo mostu vytvarován, můžete prodloužit silnici, jak daleko
potřebujete. Vložte body sklonu a pohybujte jimi nahoru a dolu, pokud chcete
nakloněnou silnici. Pokud jste nepřejeli nástrojem Přichycení příliš blízko  k terénu,
který jste již formovali, můžete použít nástroj Přichycení na nové díly silnice.

Gradient Tool – nástroj Sklon   Gradient Points – body sklonu    Level Road - rovná silnice
Angled Road – nakloněná silnice
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Tip 3: Most nedaleko Writh lingtonu

V tomto příkladu na trati Bath -Templecombe terén na levé straně mostu buď vyčnív al
nad kolejí nebo zanechal velkou díru pod silnicí.

Byl tedy použit specielní konec mostu, který zdvojnás obil hloubku zdiva na té straně a
pokryl tak chyby terénu. Na pravé straně byla pod silnicí pouze malá díra, která byla
zamaskovaná vegetací.
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3.2 Typický příklad podjezdu
Vytváření podjezdů je většinou stejné jako vytváření nadjezdů. Doporučené kroky jsou
popsány níže:

1. Umístění modelu mostu pod kolejí
Opět použijte model mostu, který má p růjezdnou výšku takovou, jaká vám vyhovuje.
Ujistěte se, že je most  zapuštěný tak, že kolej leží na jeho horní části.

2. Umístění vhodného taženého objektu pod model mostu
Podjezd může být použitý k různým účelům, jako jsou silnice, k oleje, chodníky nebo
řeky. Každý z těchto typů podjezdů může vyžadovat rozdílnou výšku podjezdu pod
mostem. Tento příklad ukazuje silniční podjezd. Umístěte kus rovné silnice a přesuňte
ho tak, aby procházel pod mostem.
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I když konečný výsledek nevyžaduje použití lineárního objektu, je to užitečné při
tvarování terénu a může být na závěr smaza ný.

3. Použití nástroje Přichycení na konce silnice
Jakmile byl pod mostem umístěn lineární objekt do správné výšky, můžete použít
nástroj Přichycení (Snap) a přejíždět s ním od konce silnice směrem k prostředku.
Typické nastavení nástroje Přichycení je :

Velikost štětce (Brush Size): 30
Odeznění štětce (Brush Falloff): 1 (Standardní) .
Šířka základny (Base Width): 10 (Tato malá šířka základny znamená, že
zářez pod kolejí je celkem úzký. Pokud se přes kolej objeví trojúhelníky terénu,
zkuste zvýšit tuto hodnotu na 12).
Úhel zářezu (Cut Angle): 50 (Ořízne terén nad úrovní koleje pod úhlem 50
stupňů při šířce základny 10 metrů.) .
Úhel náspu (Embankment): 50 (Ořízne terén pod úrovní koleje pod úhlem 50
stupňů při šířce základny 10 metrů.).
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4. Úprava terénu pomocí malého štětce
Nyní bude většina terénu vytvarovaná, ale budou zde t erénní body překrývající silnici
nebo zubaté body, které musí být vyhlazeny. Většinu toho lze opravit použitím
nástroje Výška (Height) s velikostí štětce nastavenou na 10. Můžete tahat jednotlivé
body nahoru a dolu, dokud nedosáhnete uspokojivého výsledku.

5. Prodloužení lineárních objektů a použití bodů sklonu k jejich naklonění
Nyní, když byl terén okolo silnice vytvarován, můžete prodloužit silnici dále. Vložte
body sklonu a pohybujte jimi nahoru a dolu, pokud chcete naklo něnou silnici. Pokud
jste nepřejeli nástrojem Přichycení příliš blízko k terénu, který jste již formovali,
můžete použít nástroj Přichycení na nové díly silnice.

Pro překrytí terénních nedostatků mohou být použity dodatečné objekty. V tomto
příkladu byly k odstranění létající koleje po stranách podjezdu použity dodatečné modely
mostu, které vypadají jako pokračování zdi. Podobných výsledků lze dosáhnout vegetací
nebo trávou nebo jinými modely.
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3.2.1 Tip 4: Podjezd ve Victorville

Abychom předešli strmé silnici a prudké změně výšky terénu mezi silnicí a kolejí,
jakmile silnice proš la skrz podjezd, zatočili jsme ji. To znamená, že silnice je delší,
takže sklon může být mírnější.  Časem se přimkne ke koleji a jde s ní paralelně ve
stejné výšce, čímž je zabráněno terénním konfliktům.
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4 Tunelové vstupy

Tato sekce popisuje kroky potřebné k vytvoření dobře vypadajícího tunelového vstupu a
předpokládá, že koleje jsou  kompletně položeny se správným typem tunelových kolejí.
Pokud je při pokládání kolejí použitý netunelový typ  kolejiva, potom se nebude kamera
automaticky přepínat do kabiny a nebudou vidět tmavé stěny tunelu.

4.1 Vytvoření typického tunelového vstupu
Obrázek níže ukazuje základní terén, kde budeme tvarovat vstup do tunelu. Můžete
mít terén vytvořený ze satelitních dat nebo můžete vytvořit svůj vlastní ručně. Kolej
byla položena ve správném sklonu a uvnitř kopce má tunelový typ kolejiva.

1. Přichycení terénu ke koleji, dokud není vidět tunel
Použitím techniky popsané dříve v tomto dokumentu při vytváření zářezů můžete
použít nástroj Přichycení (Snap) pro tvarování terénu podél koleje, dokud neuvidíte
začátek tunelové koleje. Na o brázku níže je použito následující nastavení nástroje
Přichycení:

Velikost štětce (Brush Size): 30
Odeznění štětce (Brush Falloff): 1 (Standardní) .
Šířka základny (Base Width): 12
Úhel zářezu (Cut Angle): 50 (Ořízne terén nad úrovní koleje pod úhlem 50
stupňů při šířce základny 12 metrů.) .
Úhel náspu (Embankment): 50 (Ořízne terén pod úrovní koleje pod úhlem 50
stupňů při šířce základny 12 metrů.). Poznámka: Nastavení náspu se zde neprojeví,
protože tu není žádný terén pod úrovní koleje.
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To vytvoří strmý terén okolo začátku tunelu. Je odkrytá dostatečná část tunelového
kolejiva, abyste ho mohli vidět při zarovnávání tunelového portálu, ale nesmí ho být
odkryto příliš mnoho, protože to vytváří díry za modelem tunelového portálu při jeho
umístění. V tomto momentě může být potřeba jemné doladění terénu. Nastavte velikost
štětce u nástroje Výška (Height) na 10 a zvyšujte a snižujte body podle potřeby.

2. Umístění tunelového portálu
Máte na výběr různé tunelové portály, které můžete použít. V tomto příkladu jsme
použili jednokolejný tunel.  Přejděte k seznamu objektů (Object Tools), v yberte
v prostředním panelu filtr Mosty/Nadjezdy/Tunely (Bridge/Viaduct/Tunnel) a buď
rolujte dolu seznamem, dokud neuvidíte skupinu tunelových modelů anebo zvolte
v seznamu jakýkoliv objekt a stiskněte T, abyste skočili na objekty začínající
písmenem T.

Umístěte model tunelového portálu tak, aby byl zarovnaný se začátkem tunelového
kolejiva. Ujistěte se, že je správně natočený a podívejte se, jak vypadá z obou stran -
vnější i vnitřní strany tunelu. Pro jemné natočení objektu ho vyberte a stiskněte F
nebo G.
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3. Umístění tunelové díry
Nyní, když je terén a hlavní model tunelu umístěný, můžete položit texturu přes tunelový
vstup, která bude vypadat jako prázdné místo, když budete v módu řízení. Je to jako
triková díra, která když je umístěná na terénu, tak je vidět skrz. Jmenuje se Tunnel Hole
Decal.

Na obrázku níže můžete vidě t, kde se v seznamu nachází. Obtisky jsou ploché textury,
které pokrývají terén. Mohou být rozměrově upraveny pomocí transformačních prvků
v rozích a po stranách, stejně tak i otáčeny. Jakmile je obtisk umístěný na tunelu,
bude těžké, ne-li nemožné, ho znovu vybrat, protože jsou v blízkosti kolej nebo
tunelový portál. Umístěte obtisk na zem nedaleko tunelu a přibližně ho roztáhněte na
vnitřní velikost tunelového portálu a vhodně ho natočte ( také zobrazeno na obrázku
níže). Když jste spokojeni, vyberte ho a přesuňte ho na vstup tunelu. V editoru bude
vypadat jako černá textura, ale když se přepnete do módu řízení, zprůhlední se.
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4. Zbavení se procedurální vegetace před tunelovou dírou
Pokud je textura blízko tunelového vstupu, který má na sobě procedurální vegetaci,
potom může nastat stav, že se vegetace vznáší ve vzduchu.

Abyste tomu předešli, vyberte v sekci kreslicího nástroje texturu trávy bez
vegetace, jak je zobrazeno níže.

Přemalujte patřičnou oblast touto texturou, dokud vegetace z díry nezmizí. Pokud
nějaká zůstane, musíte malovat trochu dále.

5. Úprava tunelového vstupu
Po dokončení hlavních kroků můžete dodělat závěrečné úpravy oblasti tunelu. Jakmile
máte dobře vypadající tunelový vstup s umístěným obtiskem díry, můžete zanechat
těchto několik terénních bodů jak jsou nebo je přizpůsobit terénu. Je dobré upravit
terén několik bodů dál od tunelu.

Menší chyby, jako jsou body, kde je vidět tunelová textura kolejí za modelem
tunelu, mohou být zakryty vegetací nebo jinými modely. Kompletní tunelový vstup
je vidět na obrázku níže.

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 1.0

Strana 26



Rail Simulator – Zářezy, náspy a tunely

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 1.0

Strana 27


