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Rail Simulator – Jak vytvořit strom natáčející se k pozorovateli

1 Požadavky

 Poslední verzi Rail Simulatoru (základní instalaci + upgrade Mk1 & Mk2)
 RSDevTools
 Instalované pluginy (dostupné na www.railsimulator.com)
 3D modelovací program (v tomto návodu je použito 3D Studio Max)
 2D program na vytvoření textur (v tomto návodu je použit Photoshop)
 Alespoň základní znalosti modelování, texturování a mapování
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Rail Simulator – Jak vytvořit strom natáčející se k pozorovateli

2 Vytvoření struktury adresářů
Nyní budeme dělat jednoduchý plochý strom. Poskytovatele jsem nazval RSderek a produkt
WearValleyRailway. Vy můžete použít názvy podle libosti.

Takže vytvořte vaši novou strukturu adresářů jako je tato:

C:\Program Files\Rail Simulator\Source\Provider\Product\Scenery\Vegetation

 Uvnitř adresáře Scenery budeme ukládat soubory max, xml  a igs, které se
vztahují k našemu modelu.

 Uvnitř adresáře Scenery vytvořte další adresář nazvaný Textures.
 Uvnitř nového adresáře Textures budeme ukládat soubory psd, tga a ace, které

se vztahují k našemu modelu.
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Rail Simulator – Jak vytvořit strom natáčející se k pozorovateli

3 Vytvoření modelu objektu

1. Otevřete 3D Studio Max.
2. Vytvořte v horním pohledu box, 6m x 6m x 6m.
3. Pojmenujte box: 1_1000_Simpletree (Konvence pojmenovávání je vysvětlena v

dokumentu 4.03)
4. Klikněte pravým tlačítkem na box a zvolte convert to: editable poly .
5. Klikněte na záložku modify a zvolte vertex.
6. Klikněte levým tlačítkem a tažením vyberte horní dva vrcholy, potom stiskněte delete.

Tím vám zbude 1 polygon.
7. Klikněte na záložku hierarchy v nástrojové liště po pravé straně. (Ikona má 1 velký box

se třemi malými boxy vespod.)
8. V sekci Move/Rotate/Scale klikněte na tlačítko affect pivot only, potom v sekci

Alignment klikněte na tlačítko centre to object.

Váš pivot bod je nyní uprostřed polygonu.

9. Stále v horním pohledu, ujistěte se, že je zvýrazněno select and move, stiskněte F12
nebo klikněte v menu na tools >> transform type.

10. Položky X a Y v sekci Absolute World nastavte na 0, takže bude box vycentrovaný v
globálních osách, položku Z ponechte na hodnotě 3 (nyní box opustíme).

11. Znovu klikněte na záložku hierarchy a v sekci Move/Rotate/Scale klikněte na affect
pivot only.

12. Nyní v okně Transform type vložte do položky Z 0. Opětovným kliknutím na affect pivot
only možnost zrušte a okno zavřete.

Nyní máte polygon vycentrovaný v globálních souřadnicích a pivot bod objektu ve středu a
na spodu polygonu. Toto je bod, okolo kterého se bude strom otáčet.

13. Běžte do čelního pohledu (to je směr, kam směřuje čelo polygonu) .
14. V nabídce modify list vyberte UVW map.
15. Vyberte typ mapování planar. V sekci Alignment klikněte na tlačítko view align a potom

na tlačítko fit.
16. V čelním pohledu klikněte pravým tlačítkem na model a zvolte convert to editable poly .

Tím se vyprázdní zásobník modifikátorů, ale zachová se mapování, které jste modelu právě
přiřadili.

17. Klikněte na File > Save as > Simple Tree
C:\Program Files\Rail Simulator\Source\Provider\Addon\Scenery\Vegetation
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4 Vytvoření textury

1. Otevřete Adobe Photoshop.
2. Klikněte na File >> New a nastavte šířku a výšku na 256. Nakreslíme jednoduchý

náčrtek stromu.
3. Vyberte nástroj Tužka a zvolte zelenou barvu. Ve středu obrázku udělejte

jednoduchý zelený kruh. Potom vyberte m enší tužku a zvolte hnědou barvu.
Nakreslete kmen od spodní strany obrázku ke spodní straně zeleného kruhu.

4. Nyní potřebujeme vytvořit Alfakanál.
5. Vyberte Kouzelnou hůlku a klikněte na bílou plochu obklopující strom.
6. Otevřete kanály a klikněte na černý trojúhelník v kruhu, potom zvolte Nový kanál.

Nyní byste měli mít alfakanál a měl by být celý černý.

7. Maska výběru by stále měla být aktivní, ujistěte se, že máte vybranou bílou barvu a
stiskněte delete.

Nyní máte černý strom na bílém pozadí.

8. Nicméně to potřebujeme invertovat, protože v Rail Simulatoru bude černá průhledná
a bílá neprůhledná.

9. Z horní nabídky vyberte Obraz > Přizpůsobit > Inverze.
10. Stále v alfakanálu vykreslete výběrový box okolo spodní části kmene (asi 3 nebo 4 pixely

vysoký).
11. Ujistěte se, že máte vybranou černou barvu  a stiskněte delete.

To se dělá proto, aby se zamezilo MIP mapování na spodu kmene prolínající ve hře do
horní části textury.

12. Jsme téměř připraveni uložit obrázek, ale musíme udělat je ště jednu věc. Kvůli MIP
mapování musíme udělat bílou podobnou zelené ze stromu, aby nebyly bíle hrany.

13. Klikněte na vrstvu RGB, abychom opustili alfakanál, a vyberte zelenou, která je blízká
zelené z vašeho stromu a vyplňte oblast pomocí Plechovky barv y.

14. Klikněte na File > Save as.
15. Zvolte .ACE a vyplňte název a uložte soubor do
C:\Program Files\Rail Simulator\Source\Provider\Addon\Scenery\Vegetation \Textures

Poznámka – protože se jedná o 32 bitovou texturu, není potřeba nic měnit, pouze klikněte na Save.

16. Vraťte se do 3D Studia Max.
17. Vyberte Material Editor (ikona 4 barevných koulí na liště menu).
18. Klikněte na záložku Standard a zvolte Kuju Material, potom klikněte na OK.

Poznámka – shadery jsou vysvětleny v dokumentu 4.02.
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19. Klikněte na slot textury, kde je None, potom na bitmap.
20. Najděte texturu v
C:\Program Files\Rail Simulator\Source\Provider\Addon\Scenery\ Vegetation \Textures

21. Klikněte na open.
22. Přiřaďte materiál k polygonu kliknutím na ikonu Assign To (která vypadá jako modrá

koule se šipkou směřující k bílé kostce ).
23. Klikněte na ikonu čtverečkované modrobílé kostky, tím získáte náhled materiálu.
24. Vystupte v materiálu o úroveň výše (černá šipka směřující vzhůru) .
25. Rolujte dolu dokud se nedostanete k Material Options a v sekci Transparency

vyberte Trans, potom v Material properties zaškrtněte políčko Upright View
Facing.

26. Klikněte pravým tlačítkem na nápis Smooth and Highlights v levém horním rohu
náhledového okna.

Poznámka – měli byste vidět váš jednoduchý strom na polygonu.

Nyní, protože v Rail Simulatoru není možné vybrat objekty natáčející se k pozorovateli,
musíme vytvořit výběrový box.

27. Vytvořte v horním pohledu box, 6m x 6m x 6m.
28. Pojmenujte box: 1_0200_Selection (to znamená, že musíte být vzdálení do 200m,

abyste strom ve hře vybrali ).
29. Klikněte pravým tlačítkem na box 1_0200_Selection a zvolte convert to:

editable poly.
30. Položky X, Y a Z v sekci Absolute World nastavte na 0, takže bude box vycentrovaný v

globálních osách.

Na objekt musíme aplikovat neviditelný shader.

31. V editoru materiálů klikněte na záložku Standard a zvolte Kuju Material, potom
klikněte na OK.

32. Budeme používat Invisible Shader. Jakmile je vybraný, není potřeba dělat nic jiného ,
nepoužívá žádnou texturu.

33. Tento materiál přiřaďte boxu 1_0200_Selection.

Nyní jsme připraveni na export.

34. Vyberte File > Export.
35. Zvolte Kuju Intermediate Geometry  (IGS,*.IGL)
36. Do položky názvu souboru napište Simple_Tree a klikněte na Save.
37. Soubor uložte do \Source\Provider\Addon\Scenery\Vegetation.
38. Klikněte na Export a potom zavřete 3D Studio Max.
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5 Vytvoření návrhu objektu

1. Otevřete editor zdrojových materiálů ( Asset Editor).

Poznámka – Ujistěte se, že je disk s Rail Simulatorem v mechanice.

2. V okně editoru návrhů (Blueprint Editor) najděte ve struktuře adresářů váš model  Simple
Tree.

3. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu IGS (která vypadá jako světle modrá kostka
s oranžovými trojúhelníky na obou stranách).

4. Zvolte New Shape Blueprint.
5. Ze seznamu vyberte Scenery Blueprint a klikněte na OK.
6. Klikněte na tlačítko Preview, a váš jednoduchý model se zobrazí v okně 3D náhledu.

Ujistěte se, že vše vypadá tak, jak má, pokud ne, musíte některé kroky zopakovat.

7. Do položky Name napište Simple Tree.
8. Do položky English napište Simple Tree.
9. V Category vyberte Foliage/Water.
10. V první položce Blueprint Set ID vyplňte Provider a Product tak, aby odpovídaly vaší

adresářové struktuře.
11. V tomto příkladu je Provider RSDerek a Product WearValleyRailway.
12. Klikněte na Save a potom na Export.

Nyní můžete zavřít 3D Studio Max, Photoshop a Asset Editor.
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6 Přidání stromu do tratě

1. Vyberte si trať a klikněte na Free Play.
2. Klikněte na tlačítko editoru světa (World Editor) na spodním panelu (vypadá jako zeměkoule).
3. Otevřete prostřední panel po levé straně a klikněte na filtr objektů (ObjectSet Filter)

(vypadá jako modrá kostka s oranžovou šipkou).
4. ‘Přišpendlete’ panel po pravé straně a klikněte na šedou šipku vedle jména

Developer.
5. Pro tento příklad vyberte poskytovatele RSderek.
6. V okně níže klikněte na WearValleyRailway.

Poznámka – všechny objekty pod tímto poskytovatelem a produktem jsou nyní viditelné v
seznamu objektů.

7. V levém prostředním panelu klikněte na ikonu Foliage/Water.
8. Rolujte seznamem v prostředním panelu dokud neuvidíte Simple Tree.
9. Vyberte ho kliknutím levým tlačítkem a potom kliknutím levým tlačítkem váš strom

umístěte.

Nyní můžete používat v Rail Simulatoru strom natáčející se k pozorovateli.
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