Rys. 1

rogramy prezentacyjne, s³u¿¹ce do wykonywania wizualizacji fotorealistycznej, zadomowi³y siê ju¿ od pewnego czasu i sta³y siê narzêdziem dostêpnym dla ka¿dego u¿ytkownika komputera. Jednak od dostêpnoci do
pe³nego wykorzystania dzieli nas ca³kiem spory dystans! Przekonali siê ju¿ o tym np. architekci próbuj¹cy
pracowaæ na co dzieñ z program 3D Studio MAX lub innymi programami profesjonalnymi. Je¿eli obraz fotorealistyczny sam w sobie stanowi cel pracy, warto powiêciæ du¿o czasu i zaanga¿owania w celu zg³êbienia tajników
narzêdzi, takich jak omawiane w poprzednich numerach 3D Studio
MAX, RadioRay lub Bryce 3D. Jednak w wiêkszoci przypadków
rendering jest tylko jednym z elementów codziennej pracy. Wa¿nym, gdy¿ u³atwia sprzedanie projektu, lecz nie jedynym  a dotyczy to zarówno architektury, jak i innych dziedzin projektowania.
Jest jeszcze jedna bariera, o której na co dzieñ nie mówi siê
g³ono, lecz ma ona decyduj¹cy wp³yw na powszechnoæ wykorzystania programów do wizualizacji fotorealistycznej. Jest ni¹ jêzyk angielski. Prawie wszystkie programy pos³uguj¹ siê tym w³anie jêzykiem w ca³ym rodowisku u¿ytkownika, pocz¹wszy od
komunikatów ekranowych i okien dialogowych, poprzez pliki pomocy, na dokumentacji drukowanej skoñczywszy. Mimo jego popularnoci, niewiele osób na co dzieñ swobodnie w swojej pracy
pos³uguje siê tym jêzykiem, a gdy dodamy do tego koniecznoæ
poznania terminologii specjalistycznej, powstaje czêsto bariera skutecznie zniechêcaj¹ca do pracy z najdoskonalszym nawet programem. Czy tak musi byæ...? Otó¿ nie!
Odpowiedzi¹ na to pytanie jest program Accurender 3, którego wersja polskojêzyczna zosta³a przygotowana
przez Centrum Systemów Softdesk. Program ten wspó³pracuje bezporednio z AutoCAD-em (wersja 13c4 lub R14),
lecz ca³e bogactwo mo¿liwoci w nim tkwi¹ce pozostawa³o do tej pory za zas³on¹ jêzyka. Najwiêksz¹ grupê u¿ytkowników Accurendera stanowi¹ architekci, ale znakomicie nadaje siê on do wielu innych zastosowañ, od projektowania ogrodów, poprzez urbanistykê, po wzornictwo przemys³owe. Tak naprawdê, to tam wszêdzie, gdzie AutoCAD
jest wykorzystywany w projektowaniu 3D, tam Accurender znakomicie rozszerzy, ba! nada nowy wyraz renderingom modeli trójwymiarowych AutoCAD-a przygotowanych dowolnymi narzêdziami  nak³adkami, takimi jak ArchiTECZKA, Facade 3D, Mechanical Desktop itp.
W kolejnych artyku³ach zajmiemy siê omówieniem poszczególnych etapów przygotowania projektu i dyskusj¹
na temat mo¿liwoci programu Accurender 3. Mamy nadziejê, ¿e g³ówny bohater, jako twór polskojêzyczny, poka¿e czytelnikowi, ¿e podró¿ w wiat wirtualnych wizualizacji
fotorealistycznych mo¿e staæ siê równie¿ jego udzia³em.
Niektóre zasadnicze terminy zosta³y w brzmieniu oryginalnym  dotyczy to przede wszystkim s³ów raytracing (ledzenie promienia) oraz radiosity (rozpraszanie wiat³a).
Przejdziemy przez poszczególne etapy:
± Przygotowanie projektu  nastêpuje prawie ca³kowicie w AutoCAD-zie. Wyj¹tkiem s¹ roliny
modelowane w Accurenderze i oprawy owietleniowe, równie¿ z biblioteki Accurendera. Znakomitym uzupe³nieniem s¹ bloki trójwymiarowe z biblioteki Blocks&Materials, opcjonalnego dodatku do programu Accurender 3.
± Przygotowanie sceny:
° Materia³y  przypisanie wed³ug warstwy, bloku lub wskazanego obiektu;
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° Owietlenie  du¿o ró¿nych mo¿liwoci: modele
fizyczne róde³ wiat³a, powi¹zane z nimi oprawy
owietleniowe. Poniewa¿ owietlenie jest czynnikiem o ogromnym znaczeniu, powiêcono mu szczególnie du¿o uwagi. To w³anie tu decydujemy, czy
nasza scena znajduje siê we wnêtrzu, czy w plenerze i wybieramy w³aciwy sposób obliczeñ;
° Rolinnoæ  bogaty katalog oraz specjalny
edytor rolin;
± Wizualizacja  pojedynczy obrazek, seria panoram, film animowany.

ACCURENDER I TY... DIALOG I WSPÓ£PRACA
Zacznijmy jednak od nawi¹zania kontaktu  przedstawienia naszego g³ównego bohatera. Prezentacji dokonamy w oparciu o rysunek modelu prostego domku,
który w kolejnych ods³onach bêdzie ulega³ przeobra¿eniom. Rysunek przygotowano w programie Facade, ale

równie dobrze móg³by pochodziæ na przyk³ad z programu Auto-Architekt S8.
Po zainstalowaniu programu w rodowisku AutoCAD
R14 wywo³ujemy program, wpisuj¹c w linii poleceñ:
Polecenie: ar3 <enter>
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Je¿eli nasz rysunek nie by³ przedtem obrabiany przy
pomocy Accurendera, to na ekranie pojawi siê okno dialogowe, w którym deklarujemy jednostki rysunku. Na
ogó³ w architekturze jest to 1 cm, przy projektach wzornictwa przemys³owego mo¿e to byæ na przyk³ad 1 mm.
Ustawienie skali Accurendera jest konieczne w celu
zapewnienia w³aciwych proporcji mapowanych tekstur
powierzchni (np. rozmiarów cegie³ i dachówek) i innych
elementów sceny w programie.
Przyk³adowy rysunek zawiera
podstawowe elementy obiektu architektonicznego umieszczone na
warstwach w ten sposób, aby poszczególne warstwy zawiera³y ró¿ne materia³y, z których wykonano
sk³adniki np. okien, drzwi lub dachu. Jest to wa¿ne ze
wzglêdu na podstawowy sposób przypisywania materia³ów stosowany przez Accurendera. Inne przypisania
te¿ s¹ mo¿liwe, ale omawiane tutaj jest najprostsze do
opanowania przy rozrastaj¹cym siê modelu projektowanego obiektu.
Pierwsz¹ czynnoci¹ wykonan¹ po uruchomieniu programu jest wczytanie modelu AutoCAD-a  aktualnego
rysunku. W czasie wczytywania Accurender dokonuje zamiany elementów rysunkowych na potrzebne do celów
prezentacyjnych trójk¹ty. Bez obaw! Jest to zamiana jedynie tymczasowa i nie jest dokonywana w bazie danych
rysunku. Ka¿dorazowo, gdy dokonamy jakiej zmiany
w rysunku, mo¿emy uaktualniæ treæ modelu poleceniem
Podgl¹dàWczytaj Model AutoCAD-a. Kolejnym krokiem
bêdzie ustawienie roboczego podgl¹du naszego modelu.
Najprociej mo¿na to wykonaæ, wywo³uj¹c polecenie Podgl¹dàUstaw perspektywê. Jest to wygodny sposób okrelenia punktu po³o¿enia obserwatora i punktu celu, w któ-

Uwaga! Okno robocze Accurendera mo¿e wype³niæ
ca³y ekran, co przy rozmiarach monitora np. 19 i rozdzielczoci 1600 x 1200 daje rewelacyjne rezultaty,
w szczególnoci, gdy pos³ugujemy siê kart¹ graficzn¹
obs³uguj¹c¹ OpenGL.
Po podaniu po³o¿enia punktu obserwatora i punktu celu nasz ekran mo¿e wygl¹daæ tak jak na rysunku 3.
Kolejne polecenia mo¿na wybieraæ z menu rozwijalnego, z zak³adek Scena i Wizualizacja oraz  w wypadku parametrów dotycz¹cych kontekstowych poleceñ  równie¿ przez menu rozwijane po przyciniêciu prawego klawisza myszki. W ten w³anie sposób
mo¿emy wybraæ rodzaj widoku prezentowanego
w oknie Podgl¹d. Najczêciej wykorzystywanym wi-
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dokiem, na wstêpnym etapie poznawania programu,
jest podgl¹d kolorowanego modelu powierzchniowego, który poza przybli¿onym widokiem statycznym, umo¿liwia nam przygotowanie w³aciwej kompozycji widoku sceny. S³u¿¹ do tego dwa zestawy
przycisków pokazuj¹ce siê zamiennie w prawym, dolnym naro¿niku okna Accurendera. Aktualnie w³¹czony jest zestaw sterowania widokiem Z lotu, co
widaæ równie¿ na menu prawego przycisku  zaznaczona pozycja Z lotu.
Wciskaj¹c odpowiednie przyciski, mo¿emy wykonywaæ w czasie rzeczywistym lot nad wskazanym uprzednio punktem celu! Zmieniamy tylko nasze po³o¿enie na
sferze wokó³ niego lub wzd³u¿ promienia (odleg³oæ od
tego punktu).
Przyciski po prawej stronie paneli s³u¿¹ do przejcia
w alternatywny stan interaktywnej obserwacji. Wciskaj¹c lad stopy w panelu spaceru, mo¿na w ka¿dej chwili
zamieniæ sposób obserwacji w spacer lub w lot.
Ustawienie widoku sceny jest tylko wstêpem do dalszej pracy. Bêdziemy z niego wielokrotnie korzystaæ przy

Rys. 3

ry w³anie patrzymy. Prze³¹czenie do planu sytuacyjnego
pozwala na bezporednie wskazanie po³o¿enia, a wywietlane w lad za tym pytania umo¿liwiaj¹ okrelenie wysokoci oczu obserwatora i obserwowanego punktu. Punkt celu
bêdzie mia³ jeszcze jedno, dodatkowe znaczenie podczas
lotu wokó³ modelu  ale o tym za chwilkê!

projektowaniu, nawet w momentach, gdy naszym celem
nie bêdzie przygotowanie wizualizacji dla klienta. Po
prostu w tym oknie Accurendera mo¿emy o wiele sprawniej ogl¹daæ ró¿nego rodzaju sytuacje przestrzenne, ni¿
w samym AutoCAD-zie!
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Z tak przygotowanym modelem mo¿emy przyst¹piæ
do wykonania wizualizacji fotorealistycznej. Czy bêdzie
ni¹ obrazek, film, a mo¿e seria panoram? Praktycznie
ka¿da z tych prezentacji ma swoich zwolenników i jest
odpowiednia dla ró¿nego rodzaju projektów. Ka¿da te¿
wymaga przygotowania Sceny. Na zak³adce opatrzonej
tym tytu³em znajdujemy wszystkie niezbêdne narzêdzia.
Accurendera 3 powinnimy traktowaæ jak bardzo
dobrej klasy aparat fotograficzny. Robi¹c takie za³o¿enie, ³atwo jest zaakceptowaæ fakt rozdzielenia poleceñ dotycz¹cych Sceny i Wizualizacji. Wszystko, co
dotyczy obiektu fotografowanego (lub filmowanego),
³¹cznie z parametrami rodowiska (nas³onecznienie
pleneru lub owietlenie wnêtrza), ustawiane jest z zak³adki Scena. Zak³adka Wizualizacja zawiera nastawy uk³adu optycznego naszego cyfrowego aparatu
fotograficznego lub kamery.
Przycisk Materia³y... otwiera okno dialogowe Przypisz materia³y, w którym wywietlana jest lista warstw
rysunku. Po wybraniu warstwy lub grupy warstw uaktywnia siê przycisk Przypisz materia³..., który jest przepustk¹ do Katalogu materia³ów Accurendera. Warto
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w³aciwe i systematyczne
ustalenie zestawu warstw w projekcie ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego uzyskania rezultatów przy pracy
z Accurenderem. Podzia³ na warstwy powinien byæ dokonany z myl¹ o przysz³ej wizualizacji. W tej sytuacji
najodpowiedniejsze s¹ podzia³y typu SCIANA_LICOZEWN, SCIANA_LICOWEWN itd. Niektóre nak³adki
maj¹ wbudowany interfejs bezporedniej obs³ugi materia³ów Accurendera, co pozwala ju¿ przy tworzeniu projektu ustaliæ odpowiednie materia³y!
Przycisk Owietlenie... otwiera okno dialogowe o tej
samej nazwie. Znajduje siê tam lista aktualnie umieszczonych w rysunku róde³ wiat³a, ³¹cznie z informacj¹
o typie, o tym, czy s¹ one w³¹czone, czy nie i dodatkow¹
informacj¹ o wspó³czynniku przyciemnienia/rozjanienie w stosunku do deklarowanej dla np. danej oprawy
owietleniowej mocy ¿arówki. Przyciskami po prawej stronie okna mo¿na wiat³a w³¹czaæ i wy³¹czaæ oraz usuwaæ
z listy i dodawaæ do niej. Jedn¹ z ciekawych cech funkcjonalnych programu prezentuje przycisk Opisz blok<,
pozwalaj¹cy przypisaæ ród³o owietlenia do istniej¹cego w projekcie bloku. Blok ten wówczas bêdzie posiada³
zadeklarowane cechy klasycznego ród³a wiat³a! Okno
dialogowe Owietlenie zawiera dodatkowo pewien wa¿ny szczegó³  w dolnej jego czêci znajduje siê okienko,
którego zaznaczenie uaktywnia zak³adkê Radiosity, wywietlan¹ wraz z zak³adkami Scena i Wizualizacja.
Przycisk Cechy obiektów...  po wskazaniu nale¿y wybraæ standardow¹ metod¹ wskazywania AutoCAD-a
obiekty, których cechy bêd¹ podgl¹dane lub zmieniane.
Wywietlenie okna dialogowego Cechy obiektów jest potrzebne do dokonania zmian w³aciwoci wykorzystywanych podczas obliczeñ zarówno Radiosity, jak i Raytracingu, ale równie¿ tutaj ustalamy, czy obiekt ma przypisany okrelony materia³, bez wzglêdu na warstwê, na jakiej
siê znajduje, czy jest pofalowany (np. powierzchnia wody),
czy jest na nim na³o¿ona kalkomania (obrazek, zdjêcie lub
inny element graficzny) oraz czy jest to obiekt emituj¹cy
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wiat³o. Inn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest ustalanie sposobu mapowania nak³adanej na obiekt tekstury, co jest mo¿liwe po
wybraniu zak³adki Mapowanie.
Przycisk rodowisko wprowadza nas do okna dialogowego, w którym mo¿emy ustaliæ ogólne parametry
scenografii, takie jak chmury, mg³ê, a tak¿e p³aszczyznê
ziemi z przypisaniem jej materia³u oraz umieszczany w tle
obraz wiata rzeczywistego, rozpinany wed³ug ¿yczenia
na powierzchni walca lub sfery.
Przycisk Rolinnoæ otwiera okno dialogowe z list¹
wstawionych do projektu rolin z katalogu Accurendera.
Wybieraj¹c z kolei przycisk Dodaj... , otwiera siê na ekranie Katalog rolin, w którym znajdziemy kilkaset ró¿nych
pozycji, z uwzglêdnieniem ich wygl¹du w ró¿nych porach roku: zima, przedwionie, wiosna, póna wiosna, lato, póne lato
i jesieñ. Jakby tego by³o ma³o, mo¿emy do naszego katalogu dodaæ
nowe roliny, okrelaj¹c strukturê ich
ga³êzi i lici, a tak¿e odpowiedni¹ kolorystykê.
Na zakoñczenie omówienia interfejsu u¿ytkownika programu Accurender nale¿y jeszcze wspomnieæ
o kontekstowej pomocy  wszystkie okna dialogowe posiadaj¹ przycisk Pomoc umieszczony obok przycisków OK i Anuluj oraz  na pasku
tytu³owym  znaczek ?, po wskazaniu którego do kursora dodawany jest znak zapytania  oczekiwanie na wskazanie tego fragmentu
okna dialogowego, na którego temat chcemy uzyskaæ dodatkowe informacje.

ACCURENDER  ZACZYNAMY!
Dialog ju¿ jest mo¿liwy, gdy¿ wiemy, gdzie szukaæ
podstawowych narzêdzi do przygotowania wizualizacji. Accurender 3 umo¿liwia wykonanie wizualizacji
bezporednio w oknie graficznym AutoCAD-a (tak
jak jego poprzednik Accurender 2), co jest bardzo
wygodne, równie¿ dziêki okreleniu, jaki fragment
tego ona ma byæ kolorowany, co z kolei przyspiesza
przygotowanie pe³nego renderingu.
Alternatywnym i polecanym rozwi¹zaniem jest wykorzystanie okna Accurendera, które pojawi siê pod
zak³adk¹ Wizualizacja (Raytracing). Wybór okna wizualizacji dokonywany jest po wybraniu WizualizacjaàUstawienia Raytracingu. Wybieraj¹c jako okno
robocze okno Accurendera, bêdziemy mieli mo¿liwoæ
okrelenia rozdzielczoci obliczanego obrazka oraz rodzaju perspektywy. Rozdzielczoæ ma zasadnicze znaczenie i wp³ywa na jakoæ wizualizacji. Nie mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e rozpoznamy kszta³t p³atków magnolii lub delikatne cienie na cianie z ceg³y, gdy rozdzielczoæ ustawimy na 640 x 480, a obserwatora umiecimy w odleg³oci 25 m od obiektu... Natomiast ustawienie rozdzielczoci na 2000 x 2000 da ju¿ niez³e re-
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zultaty. Kosztem, jaki poniesiemy przy obliczeniach
z du¿¹ rozdzielczoci¹, jest czas. Zbieraj¹c dowiadczenia w trakcie wykonywania kolejnych wizualizacji, nauczymy siê jednak w³aciwie wywa¿yæ równowagê miêdzy oczekiwan¹ jakoci¹, a parametrami naszej wizualizacji. Do prezentacji na ekranie komputera, w formie filmu animowanego, wystarcz¹ ni¿sze
rozdzielczoci, podobnie jak w telewizorze, w którym
obraz sk³adany jest z 576 linii wywietlanych z wybieraniem miêdzyliniowym (w postaci nak³adaj¹cych siê
na siebie pó³obrazów z liniami parzystymi i nieparzystymi)  stopklatka z telewizji nie jest naszym idea³em
zdjêcia, natomiast ruch sam w sobie nadaje dramatyzm prezentowanej sytuacji.
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W kolejnych odcinkach przedstawimy sposoby pracy z Accurenderem. Sposób obs³ugi programu, dziêki
wprowadzeniu omawianego tutaj polskiego interfejsu
u¿ytkownika, staje siê prosty i przejrzysty. Jednak ka¿dy
program daj¹cy tak bogate mo¿liwoci, mimo ³atwoci
uzyskania pierwszych rezultatów, mo¿na wykorzystaæ na
co najmniej kilka sposobów. Zajmiemy siê równie¿ omówieniem specjalistycznych narzêdzi pozwalaj¹cych na
dokonanie analizy natê¿enia owietlenia czy te¿ analizê
luminancji poszczególnych elementów sceny.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesy³ania pytañ dotycz¹cych sposobów wykorzystania
programu do autora niniejszego artyku³u. Centrum Systemów Softdesk jest autorem i dystrybutorem polskiej
wersji programu. Odpowiedzi na nades³ane pytania i rozwi¹zania najciekawszych problemów publikowaæ bêdziemy w kolejnych numerach.
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