
Tipy a triky z addonu
Isle of Wight

1 Pokládání třetí kolejnice ............ ................. ........................................... .2

2 Zastávka na znamení v Ashey ...................... ....................................... .....3

3 Objekty v aktivitě dotvářející scénu ........................................................ .5

4 Objekty v aktivitě pro všední změny ......................... ............................... .6

5 Čtyři roční období  .............. ..................... .......................... ..................... .7

Rail Simulator Developments 2008



1 Pokládání třetí kolejnice

K vytvoření viditelné třetí kolejnice byl vymodelován samostatný objekt třetí kolejnice,
určený k pokládání pomocí nástroje Rozestu p (Offset). Základní kroky použití nástroje
Rozestup jsou:

1. Použijte nástroj Výběr (Select)  a vyberte tu část koleje, kde chcete aplikovat
viditelnou třetí kolejnici.

2. Klikněte na nástroj Rozestup (Offset).
3. Do políčka Track Offset vložte hodnotu  1.1.
4. Najděte objekt Third Rail ve skupině lineárních objektů (Scenery) a klikněte na

něj.
5. Klikněte na žlutý box, aby se vložila třetí kolejnice.
6. Pro umístění třetí kolejnice na jinou sekci bez opakování kroků 1 -3 (například na

druhou stranu ko leje nebo na stejný výběr za spojenými kolejemi) proveďte
kroky 4 a 5.

7. Klikněte pravý tlačítkem pro zrušení výběru a uvidíte položenou třetí kolejnici.

      Nástroj Rozestup

Lineární
objekt třetí
kolejnice

Hodnota rozestupu 1.1

Doporučujeme vám přidávat viditelnou třetí kolejnici až jako poslední krok při pokládání
kolejí a poté, co byly umístěny objekty hned u kolejí. Takto nebude třetí kolejnice
překážet při výběru kolejí a objektů, když je budete upravovat.

Náběhové rampy třetí kolejnice budou vytvořeny automaticky v místech přerušení
třetí kolejnice. Pokud se přerušení objeví v průběžném úseku, použijte funkci Spojit
(Join) ke spojení úseků třetí kolejnice dohromady.
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2 Zastávka na znamení v Ashey

V reále je v Ashey zastávka na znamení a strojvedoucí zde zastavuje pouze tehdy, když
jsou na nástupišti lidi nebo když zde lidi chtějí vystupovat; což se nestává příliš často.
Jediná aktivita, ve které jsou na nástupišti lidi a zastávka je zapracovaná v aktivitě, je
aktivita “Island Liner Day Rover: Part 2 ”.

Bylo by to velké vzdálení se od reality, kdyby byly na nástupišti v Ashey lidi vždy a
vlak zde nestavil, stejně tak jako kd yby se stavělo v Ashey v každé aktivitě, když by to
mělo být jen zřídka.

Bohužel nástupiště s lidmi nemohou být definované jako objekt aktivity, takže musí být
přítomny vždy nebo nikdy.

Abychom to obešli, změnili jsme hodnoty hustoty populace v návrhu nástupiště
(Platform Characters Blueprint), který byl použitý pouze pro toto nástupiště. V sekci
hustoty populace určujete, kolik lidí je vypuštěno v různých denních dobách.

Položka Timeband start (začátek časového úseku) ur čuje čas, kdy hodnota začne platit
a Densisty percentage  (procento hustoty) je počet vypuštěných lidí. Tímto způsobem
můžete nastavit více lidí na nástupišti během přepravní špičky a podobně.
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V případě Ashey byla hustota lidí všude nastavena na nulu s výjimkou jedné hodiny
(mezi 15:00 a 16:00), kdy je vypuštěno jen pár lidí. Aktivita “Island Liner Day Rover:
Part 2” byla vytvořena na tuto hodinu, zatímco všechn y ostatní aktivity na této trati byly
mimo tuto hodinu.

Pokud chce autor vytvořit aktivitu se zastavením v Ashey, měla by být tato zastávka
mezi 15:00 a 16:00; nebo musí být vyměněno neviditelné nástupiště za jiné, které
odkazuje na nový návrh nástupiště,  který má nastavený čas vypouštění lidí na dobu,
kterou chcete (přestože chybějící lidi mezi 15:00 a 16:00 naruší aktivitu Island Liner
Day Rover: Part 2).
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3 Objekty v aktivitě dotvářející scénu

Objekty v aktivitě jsou normální objekty použité ve hře, ale mají definovaný zvláštní
příznak ve svém návrhu, který jim umožňuje použití v aktivitách. Když upravujete
aktivitu, místo toho abyste byli v editoru světa, můžete potom umístit takto označené
objekty, které se zobrazí v upravované aktivitě a pouze v ní.

Tyto objekty jsou užitečné při vytváření scény týkající se události v aktivitě, která by
neměla být v jiných aktivitách,  jako jsou popadané stromy a sutiny, pouť na
Havenstreet, nadřízený dávající rozkaz, táborníci na festivalu, dělníci opravující koleje
a různé jiné “vychytávky ” jen tak pro zábavu.

Poznámky / Omezení:
 Objekty v aktivitě mohou být jakékoliv “normální” objekty a zvuky. Tažené

objekty, značky nebo databázově založené objekty (koleje, silnice,...)
nemohou být jako objekty v aktivitě.

 Pokud je umístění nebo přesun objektu v aktivitě jedinou věcí, kte rá byla při
úpravě provedena, tak se tyto změny neuloží. To je dočasná chyba. Abyste
vynutili uložení, musí být na konci úprav provedeno i něco jiného, než jen
umístění objektu v aktivitě. Může to být nějaká maličkost jako posun vozidel nebo
drobná změna textu aktivity.
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4 Objekty v aktivitě pro všední změny

Objekty v aktivitě se nemusí používat pouze pro vytváření specifické scény vztahující se
k příběhu dané aktivity. Trať není nikdy přesně stejná, když ji projedete dvakrát, takže
toto je způsob, jakým můžete v aktivitě provést drobné změny, takže je zde k vidění
pokaždé něco nového místo stále stejné standardní trati.

Na trati Isle of Wight je v aktivitách několik malých změn, které se nevztahují k příběhu
aktivit:

 Proměnlivý počet vznášedel na Ryde Esplanade mezi 0 a 3.
 Dveře budovy na Ryde St Johns Road jsou otevřené nebo zavřené. Zde byl

vytvořen samostatný model zavřených dveří a položen přes  původní dveře
budovy, která má dvoje otevřené dveře.

 Lidé čekající u přejezdů, na mostech, v zahradách nebo chodící po promenádě a
molu.

 Další auta, dodávky a autobusy na ulicích, u domů a na parkovištích.
 Vlny na Esplanade v několika aktivitách na značující neklidné moře (a podél

pobřeží za zastávkou Lake v aktivitě “After the Flood”, protože byla bouřková).
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5 Čtyři roční období

Šablona trati má místo pro definování čtyř samostatných souborů “denní doby”, jeden
pro každé roční období. Tento soubor určuje západ a východ slunce, úrovně okolního
světla a barvy v závislosti na denní době, barvy oblohy v závislosti na denní době a
úrovně a barvy mlhy v závislosti na denní době.

Tyto změny jsou rozděleny na podobné změny textur terénu a objektů založené na
ročním období (např. v zimě sníh na zemi a budovách a na podzim opadané stromy).

V Rail Simulatoru byl jeden společný soubor denní dob y pro všechna čtyři roční
období a Isle of Wight je první pokus o využití potenciálu variant a vytvoření čtyř
rozdílných ročních období. Pokud používáte při vytváření nové tratě šablonu Isle of
Wight, tyto varianty uvidíte.

Pokud nechcete použít roční období z Isle of Wight, můžete si vytvořit svoje vlastní.
Když vytváříte návrh trati, je zde místo pro čtyři návrhy denní doby, n a které může být
odkázáno. Toto může být upraveno dodatečně, takže když tra ť již máte, můžete je
přidat později , pokud použijete Editor zdrojových materiálů k exportu a aktualizaci
změn. Níže je porovnání  různých úsvitů, abyste viděli rozdíl  v osvětlení ve čtyřech
ročních obdobích.

Vlevo nahoře: Jaro 07:45 Vpravo nahoře: Léto 05:00
Vlevo dole: Podzim 06:15 Vpravo dole: Zima 08:45
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