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Ajtónkénti leszállásjelzés készítése 
Az OMSI 1.04-es frissítése lehetővé teszi azt, hogy három, vagy több ajtóval rendelkező 
buszok leszállásjelzése ajtónként történjen, így végre megoldható, hogy az Ikarus 260-nál 
csak azokhoz az ajtókhoz jelenjen meg leszállásjelzés, ahol ténylegesen le kívánnak szállni az 
utasaink. 

Üröm az örömben, hogy ehhez sajnos az összes járművet módosítani kell. Ehhez próbál 
segítséget adni ez a kis leírás. 

A leírás során IkarusSTR Ikarus 260.01-es autóbuszát alakítjuk át ilyen módon. 

1. Nyissuk meg az OMSI könyvtárát tetszőleges fájltallózóval. 

2. Navigáljunk el a "Vehicles\1_Ikarus 260.01" mappához, és készítsünk róla egy teljes 
biztonsági mentést. 

3. Menjünk bele a "Model" mappába, és nyissuk meg Jegyzettömbben a "pcp01.cfg" 
állományt! (Ez máshol passengercabin.cfg néven fut.) 

4.Első lépésként ezt az állományt fogjuk módosítani: 

Keressünk rá a szöveges állományban az 

[exit] 

20 

és 

[exit] 

17 

sorokra. (Egymás után fogjuk megtalálni őket.) 

Ezeket módosítsuk úgy, hogy a 20 és 17 után beírjuk külön sorba: {withbutton} 
 

Így fog kinézni a fájl tartalmának ez a része a módosítás után: 
 

[exit] 
20 
{withbutton} 
 
[exit] 
17 
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{withbutton} 
 
5. Mentsük el az állományt, és zárjuk be. 
A könnyebbik résszel készen vagyunk, most jön az ajtóvezérlő script módosítása. Javaslom, 
hogy minden módosítás után készíts biztonsági mentést a módosított fájlokról! 
 
6. Navigálj át az Ikarus 260\Script\doors mappába, nyisd meg szerkesztésre a 
"door_varlist.txt" állományt! Az állomány végére illeszd be a  

PAX_Exit0_Req 
PAX_Exit1_Req 
PAX_Exit2_Req 

változókat, majd mentsd el a fájlt 
 
7. Indítsd el az OMSI-t, és próbáld meg betölteni a buszt, amelyet módosítasz! Ha még 
betölti, akkor az fél siker. :)  
 
8. Most jön a mélyvíz! Utolsó lépésként módosítanunk kell az ajtóvezérlő scriptet. 
 
A script leírásánál a fordított lengyel formulát használják a készítők, így mielőtt belekezdesz 
ebbe, ajánlatos legalább alapszinten megismerkedni vele. (google a barátod) 
 
9. Nyissuk meg az Ikarus 260\Script\doors mappában a "door.osc" állományt 
jegyzettömbben. 
 
10. Keressük meg benne a "{trigger:int_haltewunsch}" részt. 
      Ezt kell módosítani a busz modelljének megfelelően (jelen esetben): 

{trigger:int_haltewunsch} 
 1 (S.L.haltewunsch1) 
 1 (S.L.haltewunsch2) 
 1 (S.L.haltewunsch3) 
{end} 

 
11. Keressük meg benne a "{macro:Door_Frame}" makrót, ezen belül a  

{if} 
1 (S.L.haltewunsch) 
{endif} 
 

sorok alá írjuk be: 
 1 (L.L.PAX_Exit1_Req)  (L.L.elec_busbar_main) && 
 (L.L.door_haltewunsch_knopfdruck_2) || 
 {if} 
  1 (S.L.haltewunschlampe_2) 
 {endif} 
 
 1 (L.L.PAX_Exit0_Req) (L.L.elec_busbar_main) && 
 (L.L.door_haltewunsch_knopfdruck_3) || 
 {if} 
  1 (S.L.haltewunschlampe_3) 
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 {endif} 
 
ha az első ajtónál is engedélyezni kívánjuk a leszállásjelzést, akkor még ez is kell: 
(ennél a busznál van egy kis gond a path-okkal, ha itt is engedélyezzük az utasok leszállását, 
akkor ütköznek a felszálló utasokkal, és megáll az utascsere.) 
 1 (L.L.PAX_Exit2_Req)(L.L.elec_busbar_main) &&    
 (L.L.door_haltewunsch_knopfdruck_1) || 
 {if} 
  1 (S.L.haltewunschlampe_1) 
 {endif} 
 
Egy kis magyarázat:  
Ezzel a pár sorral biztosítottuk azt, hogy csak annál az ajtónál jelenjen meg leszállásjelzés 
igény, ahol ténylegesen le akarnak szállni az utasok. 
Új változó a PAX_Exitx_Req, ez jelzi, hogy az utasok mely ajtónál kívánnak leszállni. 1 lesz 
az értéke, ha az adott ajtónál leszálló utas van. (Hasonló működésű a PAX_Entryx_Req 
változó, amely felszálló utas esetén jelez számunkra.) 
 
12. Végül keressük meg a  
' Haltewunschlampe:  
kezdetű sort, és cseréljük le a kódot a 
' Abfall des Kinderwagenwunsch-Relais bei fehlender 
Stromversorgung: 

kezdetű sorig a következőre: 

' Haltewunschlampe: 
 (L.L.haltewunsch1) (L.L.door_0) 0.2 > (L.L.elec_busbar_main) && && 
 {if} 
  0(S.L.haltewunschlampe_1) (S.L.door_haltewunsch_knopfdruck_1)  
 {endif} 
 
 (L.L.haltewunsch2) (L.L.door_2) 0.2 > (L.L.elec_busbar_main) && && 
 {if} 
  0(S.L.haltewunschlampe_2) (S.L.door_haltewunsch_knopfdruck_2)  
 {endif} 
 
 (L.L.haltewunsch3) (L.L.door_5) 0.2 > (L.L.elec_busbar_main) && && 
 {if} 
  0 (S.L.haltewunschlampe_3) (S.L.door_haltewunsch_knopfdruck_3)  
 {endif} 
 
' Abfall des Kinderwagenwunsch-Relais bei fehlender Stromversorgung: 
 

Egy kis magyarázat:  
Ezzel oldottuk meg, hogy ha kinyílt az adott ajtó, akkor a leszállásjelzést töröljük. 
Az adott L.L.door_x értéket a model.cfg-ből tudjuk kivadászni. 
 
Ha minden jól ment, akkor máris van ajtónkénti leszállásjelzés a kiválasztott buszon. 
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Minden busz más és más, így semmilyen felelősséget nem vállalok azért, ha valakinél az 
OMSI-ban kár keletkezik a leírás követése során, vagy nem sikerül megoldania az ajtónkénti 
leszállásjelzést! 


