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Rail Simulator – Jak vytvořit vagón

1 Požadavky

 Rail Simulator + Upgrade Mk1
 RSDevTools
 Instalované pluginy (dostupné na www.railsimulator.com)
 3D modelovací program (v tomto návodu je použito 3D Studio Max7)
 2D program na vytvoření textur (v tomto návodu je použit Photoshop)
 Alespoň základní znalosti modelování, texturování a mapování
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2 Vytvoření struktury adresářů
V tomto příkladu budeme předstírat, že náš vagón je výsypný, takže budeme nastavovat strukturu
adresářů obecně pro nákladní vagón. Příklad struktury adresářů můžete vidět v poskytnutých
vývojářských nástrojích v: C:\Program Files\Rail Simulator\Source\Developer\Addon

Připomeňme si, že jméno poskytovatele (Developer) může být libovolné podle vašeho uvážení a jméno
produktu (Addon) může být jakékoliv jméno produktu, jak ho chcete nazvat. Ve standardním
Rail Simulatoru, poskytovatel je Kuju a produkt je RailSimulator. Pro lokomotivu Class 08 Shunter,
poskytovatel je RSDL a produkt je znovu RailSimulator. Mohli jsme zvolit DevTeam a Class08, pokud
bychom chtěli.

Pro tento návod jsme zvolili jméno poskytovatele RSadam a produktu HowTo. Vy můžete použít jakákoliv
jména, která chcete.

Takže vytvořte vaši novou strukturu adresářů jako je tato:

C:\Program Files\Rail Simulator\Source\RSadam\HowTo\RailVehicles\Freight

 Uvnitř adresáře Freight vytvořte další nazvaný SimpleWagon.
 Zde budou uloženy všechny soubory související s naším modelem.
 Uvnitř adresáře SimpleWagon  vytvořte další ad resář nazvaný Textures.
 Zde budou uloženy všechny soubory související s texturami našeho modelu.

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 1.02

Strana 3



Rail Simulator – Jak vytvořit vagón

3 Vytvoření modelu vagónu

1. Otevřete 3D Studio Max.
2. Vytvořte v horním pohledu box, 8m x 2,5m x 2,5m.
3. Pojmenujte box: 1_0500_wagon (Konvence pojmenovávání je vysvětlena v dokumentu 4.03).
4. Stále v horním pohledu, ujistěte se, že je zvýrazněno select and move, stiskněte F12 (nebo

klikněte v menu na tools >> transform type)
5. Položky X a Y v sekci Absolute World nastavte na 0, takže bude box vycentrovaný v globálních

osách. Do položky Z vložte 1,25, aby se tělo zvedlo nad zem.
6. Klikněte pravým tlačítkem na box a zvolte convert to: editable poly .
7. Klikněte na záložku modify a zvolte polygon.
8. V horním pohledu stiskněte levé tlačítko a tažením vyberte celý model.
9. V nabídce modify list vyberte UVW map.
10. Změňte typ mapování na box.
11. V horním pohledu klikněte pravým tlačítkem na model a zvolte convert to editable poly .

Nyní máme hlavní tělo, potřebujeme nějaká kola.

12. Ne všechny vagóny mají podvozky, takže nyní potřebujeme pouze dvě nápravy.
13. Tentokrát v levém pohledu vytvořte válec, poloměr 0,56m x výška 1,5m.
14. Pojmenujte válec: 1_0500_wh01.
15. Vyberte panel s horním pohledem a klikněte na záložku Hierarchy.
16. Ujistěte se, že je aktivní tlačítko Pivot, v sekci Adjust Pivot stiskněte Affect Pivot Only, Centre

to Object  a potom Reset Transform.
17. Nyní v levém pohledu, ujistěte se, že je zvýrazněno select and move, stiskněte F12 (nebo

klikněte v menu na tools >> transform type)
18. V sekci World nastavte položku X na 0, položku Y na 3,6 a položku Z na 0,56.
19. Klikněte pravým tlačítkem na box a zvolte convert to: editable poly .
20. Klikněte na záložku modify a zvolte polygon.
21. V horním pohledu stiskněte levé tlačítko a tažením vyberte model.
22. V nabídce modify list vyberte UVW map.
23. Změňte typ mapování na cylinder.
24. V horním pohledu klikněte pravým tlačítkem na model a zvolte convert to editable poly .
25. Nyní potřebujeme ještě druhé kolo. Opakujte kroky 12 až 24 s následujícími hodnotami:

1_0500_wh01 X: 0 Y: 3.6 Z: 0.56
1_0500_wh02 X: 0 Y: -3.6 Z: 0.56
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4 Vytvoření textury vagónu

1. Otevřete Adobe Photoshop CS.
2. Klikněte na File >> New a nastavte šířku na 512 a výšku na 512.
3. Vyberte štětec a barvu a nakreslete do obrázku jednoduchý vzor.
4. Klikněte na File >> Save as.
5. Jako typ souboru vyberte .ACE a uložte ho do:

\Source\RSadam\HowTo\RailVehicles\Freight\SimpleWagon\Textures

Poznámka – protože se jedná o 24 bitovou texturu, není potřeba nic měnit, pouze klikněte na Save.

6. Vraťte se do 3D Studia Max.
7. Vyberte Material Editor (ikona 4 barevných koulí na liště menu).
8. Klikněte na záložku Standard a zvolte Kuju Material, potom klikněte na OK.
9. Vyberte TexDiff.fx shader z rozbalovací nabídky Shader Name.

Poznámka – shadery jsou vysvětleny v dokumentu 4.02.

10. Klikněte na slot textury, kde je None.
11. Najděte texturu ve vašem adresáři textur

\Source\RSadam\HowTo\RailVehicles\Freight\SimpleWagon\Textures a klikněte na open.
12. Přiřaďte materiál ke každé z částí modelu, které jsme právě vytvořili, kliknutím na ikonu

assign to, která vypadá jako modrá koule se šipkou směřující k bílé kostce.
13. Klikněte na ikonu čtverečkované modrobílé kostky, tím získáte náhled materiálu.
14. Klikněte pravým tlačítkem na nápis v levém horním rohu náhledového okna a vyberte

Smooth and Highlights.

Poznámka – měli byste vidět vaši jednoduchou texturu na vašem vagónu.

15. Vyberte File >> Export.
16. Ze seznamu zvolte Kuju Intermediate Geometry (IGS,*.IGL).

Jako jméno uveďte: SimpleWagon a klikněte na save (ujistěte se, že jste uložili soubor do
.. \Source\RSadam\HowTo\RailVehicles\Freight\SimpleWagon).

17. Ujistěte se, že je zaškrtnuta volba Export with Name Spaces.
18. Klikněte na Export a potom zavřete 3D Studio Max.
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5 Vytvoření návrhu vagónu

5.1 Vytvoření návrhu vagónu
1. Otevřete editor zdrojových materiálů (Asset Editor) přes vytvořenou ikonu.

Poznámka – Editor zdrojových materiálů vyžaduje přítomnost disku s Rail Simulatorem v mechanice.

2. V okně editoru návrhů (Blueprint Editor) najděte ve struktuře adresářů váš vagón
SimpleWagon.

3. Klikněte pravým tlačítkem na jméno adresáře a z menu zvolte New Blueprint.
4. Ze seznamu vyberte Wagon Blueprint a klikněte na OK.
5. Ve struktuře adresářů klikněte pravým tlačítkem na soubor Wagon blueprint000.
6. Přejmenujte (Rename) soubor na SimpleWagon.
7. Do horní položky Name napište SimpleWagon.
8. V sekci Browse Information napište do položek jazyků SimpleWagon.
9. Do položky Mass napište 10. To je váha v tunách.
10. Do front pivot x vložte 4.2 a do back pivot x -4.2. (přední a zadní pivot x)
11. Do Collision Centre Y potřebujeme střed hlavního těla sedícího na kolech. Ten se vypočítá tak, že

z celkové výšky vozidla (3,75m) odečteme hodnotu pod hlavním tělem (1,25m), zbytek (2,5m)
vydělíme 2 a přičteme zpět výšku pod hlavním tělem = 2.5m.

12. Do Collision width napište 2.5. (kolizní šířka)
13. Do Collision height napište 2.5. (kolizní výška)
14. Do Collision length napište 8m. (kolizní délka)

Poznámka – to je méně, než pivot body na každém konci. Je to proto, že body spřažení nejsou uvnitř
kolizního boxu.

15. Rozbalte sekci Bogey a klikněte na Insert First.
16. Zde bude odkaz na detail podvozku. Takže potřebujeme vytvořit nějaký návrh podvozku.
17. Klikněte na tlačítko Save v horní části návrhu vagónu.

5.2 Vytvoření návrhu podvozku
1. Všechna kola vozidel v Rail Simulatoru jsou připojena k podvozkům. I když vagón nemá

podvozky, je nastaven tak, jako kdyby jeden měl.
2. Ve struktuře adresářů klikněte pravým tlačítkem na adresář SimpleWagon.
3. Z menu zvolte New Blueprint, vyberte Bogey Blueprint a klikněte na OK.
4. Do Wheel Radius napište 0.56. (poloměr kola)
5. Do Wheel gauge napište 1.435. (rozchod)
6. Do sekce Axle vložte dvě nápravy. (2x Insert First)
7. Vložte poloměr kola jako výše.
8. Horizontal offset znamená, jak daleko od středu podvozku je umístěná každá náprava.
9. Pro první nápravu napište do Horizontal Offset 3.6.
10. Do Node ID vložte wh01.
11. Pro druhou nápravu je Horizontal offset -3.6.
12. Do Node ID vložte wh02.
13. Nakonec přidejte Pivot Offset a ponechte tuto hodnotu na 0.
14. Ve struktuře adresářů klikněte pravým tlačítkem na Bogey blueprint000 a přejmenujte ho na

Wheels.
15. Klikněte na Save.
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16. Vraťte se k návrhu vagónu.
17. Rolujte dolu k sekci Bogey a rozbalte záznam.
18. Protože je podvozek vlastně celý vagón, mohou obě hodnoty X a Y zůstat na 0.
19. Vyplňte položky Provider a Product (RSadam & HowTo).
20. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na návrh Wheels.
21. Vyberte Copy Filename (zkopírovat jméno souboru) a vložte ho do položky Blueprint ID.

(RailVehicles\Freight\SimpleWagon\Wheels.xml)
22. Sbalte sekci Bogey návrhu vagónu.

5.3 Vytvoření brzd vagónu
1. Rozbalte sekci Train Brake Assembley a klikněte na Insert First.
2. Z nabídky vyberte Train Air Brake Blueprint.
3. Rozbalte sekci Brake Type a klikněte na Insert First.
4. Z nabídky vyberte Train Air Brake Data Blueprint.
5. Nyní můžete sbalit sekci Train Brake Assembley .
6. Nyní můžete také sbalit sekce Browser information a Rail Vehicle Component.

5.4 Pokračování návrhu vagónu
1. V sekci Render Component rolujte dolu k položce Geometry ID.
2. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na soubor SimpleWagon.igs (To je soubor s ikonou, co

vypadá jako modrá kostka s oranžovou šipkou).
3. Vyberte Copy Filename (zkopírovat jméno souboru) a vložte ho do položek Geometry a Collision

ID. (RailVehicles\Freight\SimpleWagon\SimpleWagon.IGS)

4. Nastavte Detail Level Generation Range na 10, místo 1.
5. Sekce Control Container Component může být sbalena.

Poznámka – zde může být nastaven pohled cestujícího.

6. Rozbalte sekce Cargo Component a Cargo Def...
7. Klikněte na tlačítko Insert First.

5.5 Vytvoření nákladu
1. Ze seznamu vyberte Bulk Cargo def a klikněte na OK.
2. Rozbalte sekci Bulk Cargo def.
3. V sekci Trigger Box zadejte do Width, Height a Depth hodnotu 1.
4. Do Capacity zadejte 32.
5. Ze seznamu Bulk Freight type vyberte Bulk Freight.
6. Klikněte na tlačítko Save v horní části obrazovky.

Váš návrh vagónu je nyní kompletní.
Klikněte na Export v horní části obrazovky, aby se váš vagón nahrál do Rail Simulatoru.
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6 Přidání vagónu do tratě

1. Ujistěte se, že máte nastaveno jednoduché ovládání (Simple Control Mode).
2. Vyberte si trať a klikněte na Free Play.
3. Klikněte na tlačítko editoru světa (World Editor) na spodním panelu (vypadá jako zeměkoule).
4. V levém horním panelu klikněte na ikonu vlaku. Tím se otevře editor aktivi t.
5. Otevřete prostřední panel po levé straně a klikněte na filtr objektů (Object Set Filter)

(vypadá jako modrá kostka s oranžovou šipkou).
6. ‘Přišpendlete’ panel po pravé straně a klikněte na šedou šipku vedle jména Developer.
7. Vyberte se seznamu našeho poskytovatele (RSadam).
8. Zaškrtněte políčko vedle našeho produktu (HowTo).

Poznámka – všechny objekty pod tímto poskytovatelem a produktem se nyní přidají do seznamu objektů.

9. V prostředním panelu na levé straně klikněte na ikonu vagónu (Rolling Stock) (malý obrázek
vagónu s kontejnerem)

10. Rolujte seznamem v prostředním panelu dokud neuvidíte SimpleWagon.
11. Vyberte ho kliknutím levým tlačítkem a potom přesuňte myš do 3D prostředí.
12. Vložte vagón na nějakou kolej.
13. Dvakrát klikněte pravým tlačítkem, abyste opustili nástroj vkládání.
14. Stiskněte tlačítko Play, abyste se vrátili do módu řízení.

Nyní můžete používat nový vagón v Rail Simulatoru.
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