popatrzeæ na rysunki 5. i 6. Na rzeczywistoæ (?) sk³adaj¹
siê przecie¿ równie¿ piêkne formy rzebione i wydobywane przez wiat³o.
Wersja 3.2 zosta³a
wypsa¿ona w plug-iny
u³atwiaj¹ce wymianê
danych z 3D Studio
MAX R2 i R3 (w obie
strony), a jej wymagania sprzêtowe... to minimum Pentium Pro
200, 128 MB RAM,
i cierpliwy u¿ytkownik.
Niestety  radiosity to
technologia doskona³a z punktu widzenia
uzyskiwanych efektów, jednak bardzo obci¹¿aj¹ca sprzêt komputerowy.
Tomasz L. Czarnecki
aardwark@3d.pl

NOWA WERSJA  SPEEDIKON 3.5
Na wrzesieñ tego roku zosta³a zapowiedziana kolejna wersja programu speedikon 3.5, znanego ju¿ od piêtnastu lat narzêdzia projektowego dla architektów i in¿ynierów budowlanych. Speedikon zyska³ wysok¹ renomê jako aplikacja pracuj¹ca na stacjach roboczych z systemem operacyjnym UNIX/Motif, a do wzrostu jego

popularnoci przyczyni³ siê fakt przeniesienia programu
na platformê Windows z aplikacj¹ graficzn¹ Microstation SE, a nastêpnie AutoCAD 14/2000/ADT i bezporednio Windows NT, dziêki czemu system zosta³ wdro¿ony u tak istotnych klientów jak szacowna i najwiêksza
firma konsultingowa w dziedzinie budownictwa  kalifornijski BECHTEL. Efekty pracy du¿ych zespo³ów projektowych osi¹gniête przy u¿yciu speedikona mo¿na
ogl¹daæ w Internecie na stronach: www.bechtel.com,
www.cssoftdesk.com.pl/speedikon oraz w innych miej-
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scach. Do najciekawszych i najwiêkszych projektów
wykonanych za pomoc¹ speedikona nale¿¹ m.in. szpital
w Groningen/Holandia  prawie 90 000 m2 w ponad 5000
pomieszczeniach, drapacz chmur DG Bank/Frankfurt czy
te¿ olbrzymia hala dworca lotniczego w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)  projektowana i wykonywana przez BECHTEL. Od 1 czerwca bie¿¹cego roku wy³¹cznym dystrybutorem oprogramowania speedikon
w Polsce jest firma Centrum Systemów Softdesk. CSSoftdesk wykonuje polskojêzyczn¹ wersjê oprogramowania speedikon, która ma byæ dostêpna wraz z wersj¹ 3.5,
dla rodowisk AutoCAD 14.01/2000/ArchDesktop 2.0,
Microstation SE/J oraz dla w³asnej platformy graficznej
Atlantis, pozwalaj¹cej pracowaæ ze speedikonem bezporednio pod Windows NT.
Speedikon zosta³ w³¹czony do linii ArchiTECZKA
S9, stanowi¹c podstawow¹ aplikacjê dla u¿ytkowników
z bran¿y architektoniczno-budowlanej. Obecnie oprogramowanie dostêpne jest jako kontynuacja produktów
serii ArchiTECZKA S8, równie¿ w formie upgradeu do
poprzedniej wersji programu. Ciekaw¹ inicjatyw¹ jest
równie¿ danie mo¿liwoci rozszerzenia obecnie u¿ywanych narzêdzi CAD na specjalnych zasadach do systemu speedikon, dziêki czemu migracja z systemu 2D do
obiektowego systemu 2D/3D staje siê ³atwiejsza dla ka¿dego u¿ytkownika systemu PC. Wiêcej informacji na ten
temat mo¿na uzyskaæ na stronach internetowych http:/
/www.cssoftdesk.com.pl/speedikon lub pod telefonem
informacji CSSoftdesk (042) 6491471.
Gra¿yna Rydlewicz, CSSoftedsek, £ód
grazyna.rydlewicz@cssoftdesk.com.pl
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mu mo¿emy je przerwaæ w dowolnym momencie  czy
to, je¿eli stwierdzimy, ¿e jedna ¿arówka tak naprawdê nie
owietli hallu, czy te¿, przeciwnie, gdy jestemy ju¿ zadowoleni z efektów pracy komputera.
Razem z programem dostarczana jest bogata biblioteka bloków  przede wszystkim rozmaitego typu róde³ wiat³a (bloki
te zawieraj¹ nie tylko opis dystrybucji owietlenia, ale równie¿
trójwymiarowe modele opraw).
Ponadto znajdziemy kolekcjê ró¿nych elementów wyposa¿enia
wnêtrz oraz bibliotekê materia³ów.
Je¿eli jednak kogo martwi
d¹¿enie do fotorealizmu... to po
pierwsze mo¿e przecie¿ nie u¿ywaæ Lightscapea, ewentualnie,
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