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1 Úvod

TIP: Když vytváříte zvuky pro Rail Simulator, je důrazně doporučeno používat zvukovou kartu
s podporou EAX, s kartou bez podpory EAX nemůžete použít parametry Reverb nebo Occlusion.
I když tyto parametry považujete za zbytečné, nebudete schopni simulovat, jak budou uživatelé
s kartou podporující EAX  slyšet vaši práci.

Při realizaci zvuků do Rail Simulatoru byste měli začít číst dokument s otevřeným editorem
návrhů. Abyste vytvořili návrh zvuku, klikněte pravým tlačítkem na adresář v Blueprint editoru,
vyberte ‘New Blueprint ’ a potom zvolte ‘Sound Blueprint ’.

Základní návrh zvuku bude vypadat nějak takto:

Popis jedinečných možností návrhu zvuku:
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Category: Pro všechny zvuky umísťované do světa by mělo být nastaveno Sound, jinak pro
zvuky motoru lokomotivy nebo věcí, které jsou přímo spojeny s objektem, které nechcete, aby
uživatelé umísťovali do světa, vyberte Exclude from browser list (Vyjmout ze seznamu) .

Sound Component: Toto je odkaz na příslušný XML soubor ovladače zvuku (kde je provedena
všechna těžká práce, viz. sekce 1.1 níže).

Type: Typ zvuku je nutné nastavit správně:

Ambient: Všechny zvuky, které nejsou součástí soupravy nebo kolejiště. Např. zvuk
kostelních zvonů umístěný do světa nebo připojený k modelu kostela, zvuky prostředí,
silnice, průmyslu, ptačí zpěv atd. Všechny zvuky nastavené na tento typ reagují na
nastavení zvuku pomocí posuvníku ‘Ambient Volume’.

Cab: Pro všechny zvuky, které slyšíte pouze uvnitř kabiny lokomotivy. Páky, tlačítka,
AWS, atd. Tyto zvuky jsou vždy vypnuty při pohledu mimo kabinu. Pro lokomotivy
s otevřenou kabinou může být potřeba vložit  některé zvuky do typu RailVehicle . Např.
hlasité vnitřní zvuky, které jsou slyšitelné také z vnějšku.

Passenger: To samé jako Cab, ale pro zvuky slyšitelné pouze v pohledu cestujícího.

RailVehicle: Všechny zvuky kolejových vozidel jiné než interní zvuk y. Motor, brzdy,
houkačka atd.

Geometry ID: (Zakroužkované červeně ) Toto je středová značka objektu, který reprezentuje
pozici zvuku v editoru. Vkládá se odkaz na .IGS soubor.

Editor Render Data: Zde se nastavuje velikost vizuálního identifikátoru útlum u, který můžete
vidět v editoru, když vložíte  daný zvuk. Nastavuje se od oka, nemá přímou spojitost s aktuálním
útlumem zvuku. Poloměr je v metrech, kterým bude zvětšen kulový IGS objekt o průměru 1
metr, např. A BT1 Industrial:
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Středová značka objektu
Vnější objekt
(Outer Geometry)

Vnitřní objekt
(Inner Geometry)
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1.1 Ovladače zvuku

Ovladače zvuku, na které je odkazováno v návrhu zvuku v sekci Sound Componen t,
vykonávají veškerou práci se zvuky.

Zde jsou čtyři typy, které doporučujeme používat:

Generic Audio Control
Ambient Audio Control
Steam Audio Control
UI Audio Control

(Ostatní ze seznamu jsou jen Generic Audio Control s odlišným jménem, nejlepší je p oužívat
pouze verzi Generic, abyste se vyvarovali zmatku.)

Všechny tyto ovladače zvuku jsou v podstatě varianty Generic Audio Control s několika
specifickými možnostmi, které jsou popsané dále v tomto dokumentu. Všechny níže uvedené
informace týkají cí se Generic Audio Control  jsou platné také pro ostatní tři typy. Nový
ovladač zvuku vytvoříte kliknutím pravým tlačítkem myši na adresář v editoru návrhů, zvolte
New Audio Control  a potom vyberte typ.

V Rail Simulatoru jsou dvě klíčové proměnné zvuku, o který ch musíte vědět:

1.1.1 Hlasitost (Volume)

Ovládá hlasitost přehrávaného zvuku.
Rail Simulator používá lineární průběh hlasitosti v rozsahu 0 -> 1, dobré orientační pravidlo je,
že rozpůlením hodnoty hlasitosti dojde ke snížení o -6dB. Tedy:

Hlasitost Rail Simulatoru Decibely (dB)
(lineární) (logaritmické)
1 0dB (plná hlasitost )

0.5 -6dB

0.25 -12dB

0.125 -24dB

0.015625 -192dB

0 ∞ (úplně zticha)

Obvykle je potřeba používat velmi malé zlomky (mezi 0 -> 0.1), abyste opatrně nastavili tišší
zvuky.
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1.1.2 Frekvence ( Pitch)

Ovládá rychlost nebo frekvenci přehrávaného zvuku. Rozsah 0 -> 2.

Frekvence v Rail Simulatoru (lineární) Půltóny

2 +12 (o celou oktávu výše, dvojnásobná
rychlost - > poloviční délka)

1.5 +7 ~1.9 krát

1.25992 + 4

1 Normální rychlost přehrávání

0.5 -12 (o celou oktávu níže, poloviční
rychlost -> dvojnásobná délka )

0 Nulová rychlost, není doporuč eno!

Jak můžete vidět, vztah mezi frekvencí a půltóny není intuitivní, takže je lepší nastavovat tyto
hodnoty podle sluchu, pokud nemáte v této oblasti zkušenosti. Uvědomte si, že limit zvyšování
frekvence zvuků záleží na horní hranici vzorkovací frekven ce, kterou vaše zvuková karta
přehraje. Pokud vaše karta nepřehraje vzorky vyšší než například 44.1kHz, tak zrychlování
vzorku s 22.05kHz více než ‘2’ nebude mít žádný efekt.  Všechny současné zvukové karty
přehrají minimálně 44.1kHz, velké množství z nich přehraje 48kHz nebo vyšší, ale pokud chcete ,
aby uživatelé měli stejný zvuk jako máte vy, nepoužívejte vyšší frekvence než 44 -48kHz po
zrychlení.

© Copyright Rail Simulator Developments 2007, všechna práva vyhrazena Strana 7



Rail Simulator – Návrhy a ovladače zvuků

1.1.3 Generic Audio Control

Tento ovladač zvuku je příkladem zvuku, který můžete umístit na statické  vlaky. Má stále se
opakující zvuk motoru a náhodné prskání motoru.

1.1.3.1 Sekce 1 – Sound
Zde vkládáte zdrojové zvukové soubory a nastavujete základní informace o přehrávání. Měli
byste vždy používat Mono zvuky s výjimkou okolních oblastí ( Ambient Areas ), popsáno dále.
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Activation Distance: 310 Metrů (aktivační vzdálenost - všimněte si, že je o něco větší než v
parametru No further Attenuation Distance níže)

Takže máme Single Sample Sound:

Name: Engine Loop (název)
Is Looped: True (Smyčka - True pro opakující se zvuk, False pro ‘jednorázový ’ zvuk)
Priority: 50 (Priorita - hodnota v rozsahu 1-100, pokud má zvuková karta přehrát příliš mnoho
kanálů, začne ignorovat  nejprve zvuky s nejnižší prioritou)
Base Volume: 0.5 (Základní hlasitost - ekvivalent -6dB)
Volume Variation: 0 (Změna hlasitosti - zvuk se vždy přehraje v základní hlasitosti)
Base Pitch Shift: 1 (Základní změna frekvence - ‘1’ přehrává normální rychlo stí)
Pitch Shift Variation: 0 (Změna frekvence - zvuk se vždy přehraje v základní frekvenci)
Attenuation Start Distance: 20 Metrů (Vzdálenost začátku útlumu - když se vzdalujete od
zvuku, začne se ztišovat 20 metrů od jeho pozice)
No further Attenuation Distance: 300 Metrů (Vzdálenost konce útlumu - když se vzdalujete
od zvuku, ztišování se ukončí po 300 metrech)
Pathname: Cesta k produktu
Filename: Umístění zvukového souboru. (Mono soubory Wav, doporučeno 16-bitové 11.025 ->
44.1 khz)

A také máme Random Sample Sound:

Name: Engine Splutter (název)
Is Looped: False (Smyčka - zvuk se přehraje jednou při každém spuštění)
Priority: 50 (Priorita)
Base Volume: 0.5 (Základní hlasitost - ekvivalent -6dB)
Volume Variation: 0.25 (Změna hlasitosti - při každém spuštění zvuku bude náhodně
přidána hodnota mezi -0.25 a 0.25 k základní hlasitosti, takže se zvuk může přehrávat
jakoukoliv hlasitostí mezi 0.25 -> 0.75)
Base Pitch Shift: 1 (Základní změna frekvence - ‘1’ přehrává normální rychlostí)
Pitch Shift Variation: 0.5 (Změna frekvence - při každém spuštění zvuku bude náhodně
přidána hodnota mezi -0.25 a 0.5 k základní změně frekvence, takže se zvuk může přehrávat
jakoukoliv frekvencí 0.75 -> 1.5. Záporná hodnota je pouze -0.25 z důvodu vztahu oktáv
popsané v sekci Frekvence výše )
Attenuation Start Distance: 10 Metrů (Vzdálenost začátku útlumu - když se vzdalujete od
zvuku, začne se ztišovat 10 metrů od jeho pozice, takže první zanikne prskání)
No further Attenuation Distance: 300 Metrů (Vzdálenost konce útlumu - když se
vzdalujete od zvuku, ztišování se ukončí po 300 metrech)
Liklihood: 0.5 (Náhodnost - Náhodný zvuk při každém spuštění přehraje jeden ze vzorků
s danou náhodností , protože Splutter1.wav a Splutter2.wav mají stejnou náhodnost, budo u se
přehrávat se stejnou pravděpodobností. Pokud by měl Splutter2.wav hodnotu náhodnosti 0.25,
přehrával by se průměrně pouze v polovině případů než Splutter1.wav. Tyto náhodnosti se
nedopočítávají do 1, jsou relativní v rámci Random Sample Sound.)
Pathname: Cesta k produktu
Filename: Umístění zvukového souboru. (Mono soubory Wav, doporučeno 16 -bitové 11.025 ->
44.1 khz)
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1.1.3.2 Sekce 2 – Curve

Pojďme přidat křivku, která změní hlasitost smyčky motoru v závislosti na... denní době!
Použijeme k tomu dostupný ovladač Minutes_Since_Midnigh t.
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1.1.3.3 Sekce 3 – Modifier Chain

Zde křivce říkáme, aby se chovala podle následujícího grafu:

1200

1000

Minutes
Since

Midnight

800

600

400
Minuty od půlnoci

200

0
0 0.25 0.5 1

Volume
hlasitost

Vytvořili jsme tedy modifikátor Volume Curve Modifier , což znamená, že na ose X u našeho
grafu je hlasitost, a jako jméno ovladače jsme zadali Minutes_Since_Midnight , což je osa Y
a dále odkazujeme na naši dříve vytvořenou křivku Engine Time Volume Curve .

Takže jakmile je tento modifikátor použitý na náš zvuk (v následující sekci), bude se měnit
hlasitost tohoto zvuku v závislosti na denní době. O půlnoci (0  minut) se bude přehrávat
s nulovou hlasitostí, v 1:00 (60 minut) se bude přehrávat s hlasitostí 0.25, a v 16:00 (960
minut) se bude přehrávat s plnou hlasitostí (‘1’).
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V rámci modifikátoru můžete mít tolik křivek hlasitosti, kolik chcete, a všechny se budou
ovlivňovat, ale nikdy nemůžete přesáhnout hodnotu hlasitosti 1. Modifikátor Pitch Curve
Modifiers (křivka frekvence) funguje úplně stejným způsobem, ale opět nemůžete při interakci
více křivek frekvence přesáhnout limity parametru frekvence (0 -> 2, jak bylo definováno v sekci
1.1 výše).

1.1.3.4 Sekce 4 – Instance Group

Skupiny instancí jsou užitečné nástroje k zastavení určitých zvuků, aby se nepřehrávaly
zároveň.

Tuto skupinu instancí použijeme na náš zvuk prskání motoru.

Maximum number of instances: 1 (Maximální počet instancí - všechny spuštění zvuku
s aplikovanou touto skupinou instancí budou vž dy vytvářet 1 zvukový kanál v daný čas, bez
ohledu na počet spuštění, kterým je aplikováno)

Instance Exceeded Action:

Reject New – Žádné další zvuky z této skupiny instancí se nebudou přehrávat, dokud se
aktuální zvuk neukončí nebo není dosaženo konc e souboru, tj. všechny nové požadavky
na spuštění zvuku jsou odmítnuty.

Stop Oldest – Pokud přijde nový požadavek na spuštění zvuku, tak se nový zvuk
přehraje okamžitě a nejstarší přehrávaný zvuk v této skupině instancí se okamžitě
zastaví. (Je to mnohem užitečnější při maximálním počtu instancí větším než 1.)

Stop Newest - Pokud přijde nový požadavek na spuštění zvuku, tak se nový zvuk
přehraje okamžitě a nejnovější přehrávaný zvuk v této skupině instancí se okamžitě
zastaví. (Je to mnohem už itečnější při maximálním počtu instancí větším než 1.)
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1.1.3.5 Sekce 5 & 6 – Loop a Oneshot

Zde se v ovladači zvuku vše spojí dohromady. Řekneme hře kdy a jak přehrát zvuky.

V sekci Loop (smyčka) máme vytvořenu řízenou smyčku Controlled Loop.

Play State:
Both – Zvuk můžete slyšet ve hře kdekoliv, kde se nacházíte.
Inside – Zvuk můžete slyšet pouze uvnitř kabiny lokomotivy.
Outside – Zvuk můžete slyšet kdekoliv, s výjimkou vnitřku kabiny lokomotivy.

Sound: Engine Loop (Zvuk, který jsme vytvořili v sekci 1)
Modifier Chain: Engine Time Volume (Modifikátor, který jsme vytvořili  v sekci 3)

Controller name: Minutes_Since_Midnight Tyto čtyři parametry rozhodují, kdy smyčka
Loop Condition: Value in range
Active Range start value: 30
Active Range end value: 1380

začne a ukončí přehrávání. V tomto případě
začne přehrávání v 0:30 a ukončí se v 11:00
(1380 minut od půlnoci). Detaily o dalších
parametrech smyčky jsou níže.

V sekci Oneshot (jednorázové přehrání) máme vytvořeno spouštěné jednorázové přehrávání
Triggered Oneshot . Je to podobné jako Controlled Loop  s následujícími rozd íly.
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Trigger Type: Every trigger value increasing (To znamená, že pokaždé, když dojde k navýšení
hodnoty Minutes_Since_Midnight , se zvuk jednorázově přehraje, tedy zvuk se bude
přehrávat každou minutu)

Instance Group: Když se budete pokoušet spouštět zvuk delší než 1 minutu, toto zabrání
druhému, aby se přehrával ve stejnou dobu. Skupiny instancí mohou být také přiřaz eny
v ovladači zvuku hned nahoře v sekci Sound, ale není v tom žádný rozdíl a je jednodušší, když
je přiřadíte dole v sekci Controlled Loop a Oneshot.

1.1.4 Controlled Loop Condition
Value in range – Smyčka se přehraje kdykoliv, kdy je hodnota ovladač e v aktivním rozmezí
počáteční a koncové hodnoty (Active range start/end value).
Value is changing up – Smyčka se přehraje kdykoliv, kdy hodnota ovladače stoupne. Aktivní
rozmezí je ignorováno.
Value is changing - Smyčka se přehraje kdykoliv, kdy h odnota ovladače stoupne nebo
klesne. Aktivní rozmezí je ignorováno.
Value is changing down - Smyčka se přehraje kdykoliv, kdy hodnota ovladače klesne.
Aktivní rozmezí je ignorováno.

1.1.5 Triggered Oneshot Trigger Type

Value increase past – Spustí jednorázové přehrání, když hodnota ovladače vzroste nad
spouštěcí hodnotu (Trigger value).
Value decrease past – Spustí jednorázové přehrání, když hodnota ovladače poklesne pod
spouštěcí hodnotu.
Value moves past – Spustí jednorázové přehrání , když hodnota ovladače vzroste nad nebo
poklesne pod spouštěcí hodnotu.
Value is changing up – Spustí jednorázové přehrání, když hodnota ovladače roste.
Value is changing down – Spustí jednorázové přehrání, když hodnota ovladače klesá.
Value is changing – Spustí jednorázové přehrání, když hodnota ovladače roste nebo klesá.
Every trigger value increasing – Spustí jednorázové přehrání pokaždé, když hodnota
ovladače vzroste o spouštěcí hodnotu.
Every trigger value decreasing – Spustí jednorázové přehrání pokaždé, když hodnota
ovladače poklesne o spouštěcí hodnotu.
Every trigger value moves past - Spustí jednorázové přehrání pokaždé, když hodnota
ovladače vzroste nebo poklesne o spouštěcí hodnotu.

1.1.6 Value is changing gate time
Je nezbytné použít toto nastavení, když spouštíte zvuk při hodnotě, která často kolísá nebo se
mění nepředvídatelně (např. některé parametry simulace). Hodnota je v sekundách. Pokud je
nastavena na ‘10’, potom nezáleží na tom, jak se mění hodnota ovlada če a jestli je platná pro
spuštění zvuku, nestane se nic, dokud neuplyne 10 sekund od posledního spuštění.  Může to být
použito pro zastavení smyček při zákmitu pohybu pák v kabině, nebo to může být použito pro
zastavení stovek jednorázových přehrání spoušt ěných v simulaci při hodnotě ovladače, která se
mění každý snímek.
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1.2 Okolní zvuky

Okolní zvuky mají samostatný ovl adač.

Klikněte pravým tlačítkem na adresář, zvolte New Audio Control  a vyberte Ambient Audio
Control .

První 4 sekce fungují identicky jako výše  uvedené sekce Sound, Curve, Modifier Chain  a
Instance Group . Ale možnosti sekcí Loop a Oneshot se liší.

Existují dva typy okolních zvuků:

Ambient Area – Stereo zvuky, dlouhé smyčky a náhodná přehrávání, atmosféra v pozadí
např. ptačí zpěv nebo ruch města. T yto zvuky jsou slyšitelné ‘kdekoliv’, když se nacházíte uvnitř
zóny, a nemění se v 3D prostoru.

Point Sound – Mono zvuky, krátké smyčky a náhodná přehrávání, specifické zvuky objektů
např. kostelní zvony nebo továrna. Tyto zvuky existují v 3D, takže se mění v prostoru a také
mají automaticky aplikovaný Dopplerův  efekt. To je dobré pro zvuky podél trati, kte ré vám tak
dají pocit rychlosti, když je míjíte s vlakem.
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1.2.1 Ambient Loop

Toto je verze smyčky pro Ambient Audio Control, může být použita pro oba typy zvuků
Ambient Area a Point Sound, ale  v tomto příkladu si ukážeme její použití pro Ambient Area ,
protože je zde rozdíl v implementaci mezi stereo a mono zvuky.

Např. smyčka ptačího  zpěvu na pozadí.

Nejdříve nastavíme poloměr aktivační vzdálenosti (Activation distance) na 800, což vám dá
okolní oblast zhruba 1600 metrů v průměru.
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Jsou zde některé podobné vlastn osti, které jsme poznali, Play state, Sound, Modifier
Chain, atd. Weathers  a Seasons  jednoduše definují, ve kterých počasích a ročních obdobích
se tato smyčka přehrává, v tomto případě nebudou ptáci zpívat za deště nebo bouřky  (ptačí
zpěv se zastaví, nikoliv ztlumí, což může být ovlivněno speciálními ovladači pro počasí
uvedenými v Sekci 5 - Počasí) a budou zpívat pouze v zimě.

Delay a Random delay variation nejsou použitelné pro smyčky, takže je necháme na nule
(používají se pro náhodné jednorázové přehrání okolních zvuků, bylo již trochu popsáno).

Start Hour, Start Minute, End Hour, End Minute jsou počáteční/koncová hodina/minuta,
tato smyčka se začne přehrávat ve 4:00 a ukončí se v 18:30. Nesmíte použít počáteční čas,
který je větší než koncový čas, například pokud byste chtěli mít zvuk, který by se začal
přehrávat ve 21:00 a ukončil se ve 4:00. Abyste toho docílili, musíte vytvořit dv ě samostatné
smyčky se shodným nastavením s výjimkou toho, že jedna se přehrává od 21:00 do 24:00 a
druhá se přehrává od 0:00 do 4:00.

Nyní si připomeňme, že tento příklad je pro stereo Ambient Area , v Rail Simulatoru jsou
stereo zvuky zpracovávány trochu  odlišně. Nepoužívají hodnoty Attenuation start a end
(počátek a konec útlumu) jako se nastavuje v sekci sound v ovladači zvuku. To znamená, že
musíme sami definovat, jak se zeslabuje hlasitost zvuku, když se vzdalujete od středu značky.
To může být provedeno za pomoci ovladače ListenerDistanceSquared . Jedná se o
kvadratickou hodnotu, takže pro určení bodu křivky nebo hodnoty aktivního dosahu musíte
umocnit požadovanou hodnotu.
Např.:

Požadovaná vzdálenost (m) ListenerDistanceSquared (m)

0 0

10 100

53 2809

Takže v našem příkladu můžete vidět, že zvuk bude mít aktivní dosah 0 - 2850000, což je
v metrech (použijte druhou odmocninu!) zhruba 0 -> 1688. Náš zvuk se tedy začne přehrávat,
když jsme 1688 metrů nebo zhruba 1,5km daleko. Nicméně tím není ovlivněn a hlasitost, když se
vzdalujeme od středového bodu. Avšak můžeme vytvořit modifikátor, který pracuje na základě
ListenerDistanceSquared  a používá křivku, aby se zvuk ztišoval , jak se vzdalujeme.
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U zvuků typu Ambient Area  je dobré používat křivky, které se pěkně prolínají s jinými zvuky
v oblasti, abyste vytvořili hladký přechod mezi oblastmi, například když  se přesouváte
z průmyslové zóny na venkov. Také můžete chtít, aby byla hlasitost zvuku v určitém okruhu
kolem středového bodu na konstantní úrovni. Tedy jednoduše nějak takto:

Modrá čára ukazuje úroveň hlasitosti, když se pohybujete směre m ke zvuku, ve středové oblasti
zůstává v určitém poloměru hlasitost konstantní. Když se pohybujete pryč, hlasitost zvuku klesá
na nulu. To vám umožní hladké prolínání okolních oblastí :

Když se pohybujete od modrého zvuku k zelenému, budete mít mezi nimi hladký přechod. To
je graficky reprezentováno vnějšími a vnitřními prstenci okolo značky, jak bylo popsáno
v sekci návrhu zvuku. Takže ve hře to bude vypadat nějak takto:
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Nyní musíme definovat křivku, zobrazenou na obrázku na předchozí stránce, v sekci Modifier
chain, kterou jsme nazvali ListenerDistanceSquared Curve .

Doporučuji, abyste použil i následující hodnoty. S těmito hodnotami musíte použít aktivační
vzdálenost  800, jak bylo ukázáno dříve, a nastavit hodnoty Active range start/end value
v sekci ambient loop  na 0 -> 2850000, jak bylo také popsáno na předchozích stranách. Potom
ve vašem návrhu zvuku (Sound Blueprint ) můžete nastavit Inner Visual Sound Radius  na
250 a Outer Visual Sound Radius  na 750 a budete mít okolní zvuky, které vypadají ve hře
jako na obrázcích výše.

Takže hodnoty křivky jsou:

X - ListenerDistanceSquared Y - Hlasitost
62500 1
75625 0.988553
90000 0.977237
105625 0.944061
122500 0.891251
140625 0.841395
160000 0.785236
180625 0.716143
202500 0.645654
225625 0.57544
250000 0.501187
275625 0.42658
302500 0.350752
330625 0.281838
360000 0.216272
390625 0.154882
422500 0.102329
455625 0.058884
490000 0.025704
525625 0.004677
562500 0

Takže od 0 -> 62500 ListenerDistanceSquared (nebo v rámci Inner Visual sound Radius
250 metrů) bude hlasitost 1, potom od 62500 -> 562500 ListenerDistanceSquared klesá
hlasitost od 1 -> 0 (k Outer Visual Sound Radius 750 metrů). TIP: Hodnoty X musí být vždy
zadávány ve vzestupném pořadí.

Tyto hodnoty křivky používají stejnou sílu útlumu, což znamená, že v bodě přesně uprostřed
mezi dvěmi oblastmi bude konstantní hlasitost, pokud byste použili lineární útlum, potom by se
zvuk dramaticky ztlumil uprostřed  mezi dvěmi oblastmi.

Asi jste si všimli, že není hodnota pro 0 ListenerDistanceSquared, vždy se předpokládá, že
první hodnota Y křivky bude aplikována na všechny hodnoty X před první hodnotou X. Tedy
data výše jsou identická s daty, která začínají jako na obrázku níže:
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X - ListenerDistanceSquared Y - Hlasitost
0 1

62500 1
75625 0.988553
Atd.

1.2.2 Ambient Random Oneshot

Ambient Random Oneshot funguje úplně stejně, jako je uvedeno výše, a může mít také
aplikován modifikátor ListenerDistanceSquared , pokud se jedná o stereo zvuky.
Jednorázové zvuky budou ale většinou mono, což je případ ukázaný níže. V případě mono
zvuků si vzpomeňte, že jsou opět použity vzdálenosti začátku a konce útlumu, jak bylo popsáno
v sekci sound v ovladači zvuku.  Tedy ponaučení zde je:

Mono zvuky jsou mnohem jednodušší než stereo zvuky!

Tedy Ambient Random Oneshot budou přehrávat náhodně zvuky, abyste získali více variací ve
vašich okolních zvucích. Používání náhodných jednorázových zvuků v kombinaci se smyčkami
dává nejvíce rozličných a paměťově efektivních řešení okolních zvuků.
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Tento příklad je velice podobný tomu předchozímu s několika výjimkami. Není vyžadovaný
modifikátor, protože se jedná o mono zvuk a útlum hlasitosti se vzdáleností je ovládán
automaticky. Také si všimněte dole, že nepotřebujete název ovladače (Controller name), zvuk
se prostě začne přehrávat, jakmile se ocitneme uvnitř aktivační vzdálenosti 800, jak je
definováno úplně na začátku návrhu Ambient Audio control.
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Rozdíl je v hodnotách Delay a Random Delay Variation. Ty popisují, jak často se náhodně
spustí jednorázové přehrání. Čas uvedený v položce Delay je základní čas v sekundách mezi
spuštěními, takže uslyšíme zvuk každých 30 vteřin, nicméně hodnota je ovlivňována také
parametrem Random Delay Variation  s hodnotou 10, který přidá náhodnou hodnotu mezi -10
-> +10 k naší hodnotě Delay. Výsledek toho je, že zvuk uslyšíme každých 20 -> 40 vteřin. Zvuk
se tedy nespouští každých 30 vteřin, jak by se mohlo zdát.

1.3 Zvuky silnic

V návrhu vlastností vozidel je  položka Audio control , kde můžete určit ovladač zvuku, např.:

Tuto položku můžete napojit na Generic Audio Control se smyčkou motoru auta, něco jako:
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V tomto případě ovladač Speed vrací rychlost vozidla na silnici, takže tuto hodnotu můžete
použít k ovládání hlasitosti a frekvence auta pomocí modifikátoru.

Sekce pro ovladač zvuku je také v návrhu ovladače provozu (Traffic controller). Zde můžete
nastavit položku Audio control, která poskytne konstantní smyčku provozu na pozadí u rušných
ulic a také můžete nastavit parametr Max sounds , který určuje, kolik aut můžete slyšet na
silnici najednou, tj. kolik instancí ovladače zvuku, na který odkazuje Vehicle property
blueprint , je spuštěno.  Na velmi rušných ulicích můžete snadno spustit stovky zvuků aut, když
nejste opatrní s touto hodnotou, a počítačům uživatelů rychle dojdou zvukové k anály.
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2 Zvuky železnice

2.1 Podvozky
V návrhu lokomotivy nebo vagon u je odkaz na ovladač zvuku podvozku - Bogie Audio Control
(Generic Audio Control) a umožňuje vám přidat zvuky klapotu a skřípotu  kol.

Takže pro přidání zvuku klapotu kol u lokomotivy nebo vagonu použijte ovladač JointCount ,
jak je zobrazeno níže.  Aktuální vzdálenost mezi klapoty na stycích kolejnic je nastavena
v návrhu zvuků kolejiště .

Pro zvuky skřípotu použijte ovladač Curvature  jako tady:

Curvature vrací aktuální hodnotu poloměru koleje, na které se nach ázíte, ve formátu
1/poloměr. Takže u oblouku s poloměrem 200 metrů vrátí 0.005. Znamená to, že když vrátí
nulu, je poloměr nekonečný, nebo jinými slovy, jedná se o přímou kolej. Potom můžete použít
modifikátor AbsoluteSpeed , který je založený na ry chlosti soupravy,  a Curvature  k ovládání,
kdy se přehraje zvuk skřípotu.
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2.2 Spřáhla

V návrhu lokomotivy nebo vagonu je odka z na ovladač zvuku spřáhla - Coupling Audio
Control (Generic Audio Control) a umožňuje vám přidat zvuk spřažení a rozpojení.

Když vrací ovladač CouplingState  hodnotu ‘1’, došlo ke spřažení, když vrací ‘-1’, došlo
k rozpojení. Takže můžete použít jednorázové přehrání, jako je výše, ke spuštění zvuku
spřažení a rozpojení.
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2.3 Zvuky kolejiště
Zde je příklad typických zvuků kolejiště neboli návrh zvuků kolejiště (Track Sound Blueprint).
V tomto případě se jedná o zvuk dunění, který uslyšíte při přejíždění mostu.

Tento návrh hlavně ukládá odkazy na konkrétní ovladače zvuku, které jsou popsány
v následujících sekcích , Dunění (Rumble), Chvění (Tingle), Výhybka (Junction),
Odrazy (Reverb) a Vykolejení (Derailment).

Ideálně potřebujete vytvořit nový návrh zvuků kolejiště ( Track Sound Blueprint ) pro
každý jedinečný typ koleje ve hře. Minimum, které doporučujeme mít, je jeden pro vnější
koleje a jeden pro tunel.
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Distance between Joints (vzdálenost mezi spoji v metrech ) a Junction clatter
distance (vzdálenost klapání u výhybek) určuje, jak často a kdy je spuštěn zvuk klapotu
specifikovaný v sekci podvozku . Takže u svařovaných kolejnicových pásů by ste měli
použít Distance between Joints  nastavený na nulu (nebude slyšet žádný klapot na
spojích), popřípadě na velmi vysokou hodnotu, pokud jsou kolejnicové pásy velmi zřídka
přerušené (řekněme každých 10km).  Na starších tratích s parním provozem, kde jsou
nesvařované kolejnice, byste měli použít hodnotu Distance between Joints  specifickou
pro danou trať, obrázek výše ukazuje vzdálenost spojů 30, která je platná v Rail
Simulatoru pro trať Bath-Templecombe.

Kategorie (Category) by měla být nastavena na Exclude from browser list, protože
nikdy nebudete chtít umístit tento návrh přímo v editoru.

Barva (Colour) určuje, jak bude jednotlivý typ ruchu vypadat v editoru. Pro pokládání
různých typů ruchů na část koleje musíte vybrat:

Editor -> Track -> Select tool

Vybrat část koleje.

Otevřete panel na pravé straně a vyberte náležitý typ ruchu. Návrh koleje ( Track
Blueprint) musí obsahovat odkaz na tento návrh zvuku koleje ( Track Sound
Blueprint), aby se zobrazil v tomto seznamu. Je také velmi důležité , aby v návrhu
koleje (Track Blueprint ) byl nastaven návrh výchozího ruchu ( Default Rumble
Blueprint) před položením JAKÉKOLIV  koleje v editoru. Jinak budete muset nastavit
ruchy pro 90% položených kolejí ručně, což je zdlouhavá práce.

 Kolej
  Výběr typu ruchu

Nástroj Výběr

  Výběr části koleje

© Copyright Rail Simulator Developments 2007, všechna práva vyhrazena Strana 27



Rail Simulator – Návrhy a ovladače zvuků

Zde je typická sekce zvuku kolejí - Rumble Audio Control (Generic Audio Control)

Rozmísťování zvuku je prováděno automaticky zvukovým systémem. Pozice zvuku kolejí
je přichycena ke koleji v závislosti na délce soupravy hráče a na nejbližším bodu na
‘obrazovce’.

Jak můžete vidět výše, ovládané smyčky jsou zde na pořadu dne. Ovladač
AbsoluteSpeed  byste měli požít k ovládání hlasitosti zvuku v závislosti na rychlosti,
přes křivku a modifikátor. Doporučená počáteční hodnota je 0.05. To znamená, že se
zvuk nebude přehrávat, když v lak stojí, a potlačí se drobné ‘kmitání’ hodnoty
AbsoluteSpeed  při stání soupravy.
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Zde je typická sekce zvuku chvění - Tingle Audio Control (Generic Audio Control)

Chvění je v Rail Simulatoru použito k ovládání dvou efektů, ačkoliv je možná celá řada
různých efektů.

Efekt chvění je zvuk vibrujících kolejí, když se přibližuje  vlak. To je znovu kontrolováno
přes AbsoluteSpeed , ale také přes parametr DistanceToConsist , což je vzdálenost
k nejbližšímu bodu příslušné soupravy.

Ovladač JetFighter  se používá k přehrání zvuku rozvířeného vzduchu, když projíždí vlak.
Je to v podstatě stejné jako u ovladače DistanceToConsist  s výjimkou toho, že když je
použitý u soupravy hráče, vrací nulovou hodnotu při pohledu kamerou připojenou
k soupravě.
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2.4 Vykolejení

Ovladač zvuku vykolejení Derailing Audio control (Generic Audio Control) začíná
fungovat, když souprava vykolejí. V ten moment může být použita hodnot a rychlosti
soupravy AbsoluteSpeed  ke spuštění smyček skřípění nebo dunění pohybu vlaku po
zemi. Ovladač DerailImpactCount  se zvýší pokaždé, když kolejové vozidlo narazí do
jiného objektu, je také automaticky zvýšený o 1 v momentě vykolejení vlaku, aby dovolil
okamžité efekty nárazu.
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2.5 Výhybky

Zvuky výhybek mohou být přidány za použití  ovladače SwitchingProgress , který se
hladce mění mezi 0 -1.

2.6 Odrazy

Na návrh efektu odrazu (Reverb effect blueprint ) odkazuje návrh zvuku koleje (Track
sound blueprint ). Tento efekt vyžaduje zvukovou kartu s podporou EAX. Níže je příkl ad
typického nastavení odrazu v tunelu.
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2.7 Nástupiště

Nástupiště fungují podobně jako zvuky silnic. Když přiřadíte obecný návrh do návrhu
nástupiště, můžete použít ovladač NumberOfPeopleOnPlatform  k ovládání úrovně
celkových okolních smyček nebo také jednorázových přehrávání jako kašle, kroků,
zvonění mobilních telefonů, atd.

2.8 Návěstidla
Abyste mohli udělat zvuky, když se mechanické návěstidlo pohybuje, musí být ve skriptu
návěstidel vytvořený ovladač jako je SignalProgress , který bude fungovat podobně jako
ovladač výhybky.
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2.9 Zbrojení

Existují tři ovladače, které jsou použity při vytváření zvuků zbrojení.

CoalAmount
WaterAmount
DieselAmount

Tyto zvuky zbrojení budou použity v ovladači zvuku příslušného kolejového vozidla. Potom
můžete spouštět přehrávání zvuků za podmínky ‘Value is changing up ’, což se přirozeně děje
pouze v případě, kdy je vozidlo tankováno/nakládáno.
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2.10 Přesuvny + točny

Tyto obecné ovladače zvuku jsou přiřazeny k příslušnému objektu.

Přesuvny a točny pracují jednoduše s ovladačem, který je založen na názvu animace, která je
ovládá. V tomto případě tedy používáme ovladač nazvaný AnimationTime_Rotate , protože
objekt točny je animovaný pomocí souboru Rotate.ia .

Pokud by byla animace nazvaná například Turntable.ia , potom by byl automaticky vytvořen
ovladač s názvem AnimationTime_Turntable .

Ovladače AnimationTime  jsou v sekundách. Pokud jen chcete spustit smyčku, když se provádí
animace (jako v případě točny výše), tak jen použijte ‘Value is changing ’. Pokud chcete spustit
zvuk pouze v určitém místě smyčky, tak použijte čas v sekundách, kde se v animaci nachází.
Někdy je nejjednodušší získat potřebné časy od autora animace.

3 Lokomotivy

Zvuk lokomotivy je určitě nejdůležitější oblast v návrhu zvuků v Rail Simulatoru, pokud
vstřebáte vše z tohoto dokumentu, budete již mít všechny nezbytné dovednosti potřebné
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k zahájení vytvoření ovladačů zvuku lokomotiv a vagonů.  Nicméně toto není místo, do kterého
byste se měli vrhat bezhlavě!

Níže je seznam platných typů ovladačů pro použití s různými typy lokomotiv. Všechna kolejová
vozidla také dědí typ ovladače AnimationTime_ , který byl popsán v sekci točny výše, a také
všechny ‘ovladače’, které byly nastaveny v návrhu lokomotivy .

3.1 Dieselové lokomotivy

RPM – Toto musí být přidáno jako ovladač do návrhu lokomotivy , ačkoli nepožaduje pro
svou práci animaci nebo viz uální prvek. Je to hlavní ovladač nad parametry zvuku pro dieselový
vlak. Také budete potřebovat podchytit změny RPM za sekundu a časy nastartování a vypnutí
motoru v souboru simulace lokomotivy , abyste doladili různé aspekty zvuku vlaku.
RPMDelta – Toto musí být přidáno jako ovladač do návrhu lokomotivy , ačkoli nepožaduje
pro svou práci animaci nebo vizuální prvek. Tato hodnota vám udává rychlost změny RPM,
abyste zachytili kolísání, když se RPM změní nad určitou úroveň. Tato hodnota je od -1 ->
1
CompressorState – Mění se od 0 -> 1, když se spustí kompresor (ovládáno simulací).
ImpactCount – Tato hodnota se zvýší pokaždé, když se vlak s něčím srazí, ale nevykolejí.
DieselAmount – Aktuální množství paliva.
DistanceTravelled – Aktuální ujetá vzdálenos t v metrech od načtení aktivity.
BrakeAmount – Celková kombinovaná brzdná síla soupravy 0 -> 1.
TrainBrakeAmount – Jako BrakeAmount, ale pouze pro vlakovou brzdu.
LocoBrakeAmount – Jako BrakeAmount, ale pouze pro lokomotivní brzdu.
ControlType – Typ ovládání 0=jednoduché , 1=středně pokročilé , 2=expertní.
AbsoluteSpeed – Rychlost v metrech za sekundu .
WheelSlipAmount – Prokluz - 0=vlak stojí , 1=normální stav (bez prokluzu) , 3=plný prokluz
kol.
Ammeter – Ampérmetr je užitečný pro spouštění zvuků nebo pro o becné změny zvuku, když se
zvyšuje tažná síla.
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3.2 Elektrické lokomotivy

Current – Proud musí být přidán jako ovladač do návrhu lokomotivy , ačkoli nepožaduje pro
svou práci animaci nebo vizuální prvek. Je to klíčová hodnota parametrů zvuku pro elektrický
vlak.
CompressorState – Mění se od 0 -> 1, když se spustí kompresor (ovládáno simulací).
ImpactCount – Tato hodnota se zvýší pokaždé, když se vlak s něčím srazí, ale nevykolejí.
DistanceTravelled – Aktuální ujetá vzdálenost v metrech od načtení aktivity.
BrakeAmount – Celková kombinovaná brzdná síla soupravy 0 -> 1.
TrainBrakeAmount – Jako BrakeAmount, ale pouze pro vlakovou brzdu.
LocoBrakeAmount - Jako BrakeAmount, ale pouze pro lokomotivní brzdu.
ControlType – Typ ovládání 0=jednoduché , 1=středně pokročilé , 2=expertní.
AbsoluteSpeed – Rychlost v metrech za sekundu .
WheelSlipAmount – Prok luz - 0=vlak stojí , 1=normální stav (bez prokluzu) , 3=plný prokluz
kol.

3.3 Parní lokomotivy

Lokomotiva

ImpactCount – Tato hodnota se zvýší pokaždé, když se vlak s něčím srazí, ale nevykolejí.
DistanceTravelled – Aktuální ujetá vzdálenost v metrech od načtení aktivity.
BrakeAmount – Celková kombinovaná brzdná síla soupravy 0 -> 1.
TrainBrakeAmount – Jako BrakeAmount, ale pouze pro vlakovou brzdu.
LocoBrakeAmount - Jako BrakeAmount, ale pouze pro lokomotivní brzdu.
ControlType – Typ ovládání 0=jednoduché, 1=středně pokročilé , 2=expertní.
AbsoluteSpeed – Rychlost v metrech za sekundu .
WheelSlipAmount – Prokluz - 0=vlak stojí , 1=normální stav (bez prokluzu) , 3=plný prokluz
kol.

Tendr obsahuje všechny výše uvedené parametry plus:

WaterAmount – Aktuální množství vody.
CoalAmount - Aktuální množství uhlí.
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Ovladač zvuku parní lokomotivy také obsahuje jedinečnou sekci, která se používá ke spouštění
zvuků vypouštění páry a všech obvyklých mechanických typů zvuků, které jsou založeny na
otáčení hlavního hnaného dvojkolí (viz. obrázek níže).

Je důležité, aby oba dva parametry Drive wheel diameter  (průměr hnaného kola) a Number
of Cylinders  (počet válců) byly nastaveny správně , abyste měli správný počet výfuků páry za
rotaci hnaného dvojkolí.

Ovladač zvuku parní lokomotivy má jedinečnou sekci Exhaust, která je v podstatě ovladačem
jednorázových zvuků.

Abyste přidali zvuky vyfukování páry, vložte do sekce Exhaust  podsekci Steam Exhaust .
Použijte ovladač AbsoluteSpeed  s platnou počáteční a koncovou hodnotou.  Tímto způsobem
můžete používat různé sady bafání kratších délek pro různé rychlosti vlaku.

Pokud přidáte jeden Steam Exhaust Element  nazvaný 1, tak pokaždé, když je spuštěno
vyfukování páry, bude spuštěno 1, 1, 1, 1, 1, 1, atd.

Pokud přidáte tři Steam Exhaust Eleme nt nazvané 1, 2 a 3, tak pokaždé, když je spuštěno
vyfukování páry, bude spuštěna opakující se sekvence 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 . Samozřejmě, že
každý se uvedený zvuk může být náhodný jednorázový , abyste přidali změnu.
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3.4 Vagony

3.4.1 Vagony

Výše jsou příklady několika typických ovladačů, které se používají u nákladní a osobních
vagonů.

DistanceTravelled – Aktuální ujetá vzdáleno st v metrech od načtení aktivity. Může být
použita jako výše u jednorázového přehrání s typem spuštění ‘Every Trigger value increasing’,
které spouští zvuk každých 150 metrů nebo v jakoukoliv jinou vámi preferovanou hodnotu.
AbsoluteSpeed – Rychlost v metrech za sekundu .
DoorsOpenCloseRight a DoorsOpenCloseLeft – Používá se ke spuštění zvuků, když jsou
u osobních vlaků otevřeny nebo zavřeny pravé/levé dveře.
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3.4.2 Útlum u osobních vagonů

Tyto parametry se používají k ovládání, jak moc je zvuk utlumen (nebo přidušen), když jste
uvnitř osobního vagonu, v podstatě se používají ke snížení množství vysokofrekv enčního
obsahu. Nedotknou se žádných zvuků, které jsou označeny jako INSIDE  v řízených smyčkách a
jednorázových přehrání v návrhu osobního/nákladního vagonu.

Popis těchto hodnot naleznete v dokumentu EAX4 Sound Designer's Guide (A4).pdf.

3.5 Kabiny

3.5.1 Kabiny

Pro spouštění všech zvuků pohyblivých pák, tlačítek, přepínačů , atd. v kabině použijte cab
audio control . Ovladače pro něj jsou všechny zděděné od nastavených ovladačů v návrhu
lokomotivy , Regulator, Reverser, Brakes, atd.

3.5.2 Houkačky

Nejlepší je udělat houkačku/píš ťalu jako samostatný zvuk  lokomotivy a to ze dvou důvodů:

1) Pokud by byl součástí ovladače zvuku v kabině, neslyšeli byste ho mimo kabinu (to
samé platí pro stěrače).

2) Pravděpodobně budete chtít houkačku slyšet dále, než zvuky lokomotivy. Tj., nastavit
větší vzdálenost aktivace a útlumu.
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Houkačka závisí na vytvořeném ovladači, což je v tomto případě jednoduše Horn v návrhu
lokomotivy .

3.5.3 Útlum

Tyto parametry se používají k ovládání, jak moc je zvuk utlumen (nebo přidušen), když jste
uvnitř kabiny lokomotivy , v podstatě se používají ke snížení množství vysokofrekv enčního
obsahu. Nedotknou se žádných zvuků, které jsou označeny jako INSIDE  v řízených smyčkách a
jednorázových přehrání v návrhu kabiny.

Popis těchto hodnot naleznete v dokumentu EAX4 Sound Designer's Guide (A4).pdf.
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4 Animované objekty

Animované objektu fungují úplně stejně jako točny, které byly popsány dříve, a používají
ovladač AnimationTime_NázevAnimace. (nezahrnujte příponu .ia)

Jedná se o objekty jako  bagr a traktor, které byly v Rail Simulatoru umístěny přímo do světa.
Návrh zvuku musí být přidán k tomuto objektu.
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5 Počasí

V návrhu počasí (Weather Pattern Blueprint ) je odkaz na ovladač zvuku počasí
(Weather Audio Control ).

Existuje 5 ovladačů, se kterými můžete ovládat zvuky počasí:

Windspeed
RainDensity
HailDensity
SnowDensity
SleetDensity

Všechny jsou založeny na stejných jednotkách, které byly nastaveny v návrhu počasí
(Weather Pattern Blueprint ). Pokud chcete změnit smyčku zvuku deště, když se zvýší
RainDensisty (intenzita deště), tak budete potřebovat vytvořit  různé křivky modif ikátorů,
abyste plynule přešli mezi různými smyčkami.
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