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Nasze oprogramowanie oferuje dwie odrębne funkcjonalności  renderingu – na poziomie podstawo-
wym oraz zaawansowanym. W obu przypadkach funkcje obrazowania są oparte na najnowszych osią-
gnięciach grafiki 3D i bardzo rozwinięte technologicznie W „Module Renderingu Profesjonalnego”, któ-
ry  jest  modułem  dodatkowym  do  programów  CAD  Decor  2.0  i  CAD  Kuchnie  6.0  oraz  modułem
dostępnym w standardzie w naszym nowym programie CAD Decor Pro, są dostępne bardziej zaawanso-
wane funkcje, gwarantujące uzyskiwanie wyjątkowo rzeczywistego wyglądu renderowanych pomiesz-
czeń. 

Głównym zadaniem „Modułu Renderingu Profesjonalnego” jest zapewnienie doskonałej jakości wizu-
alizacji przy stosunkowo niedużym czasie obliczeń. Skrócenie czasu uzyskano dzięki współdziałaniu pro-
cesora karty graficznej (GPU) i wielordzeniowej natury nowoczesnego procesora (CPU). Należy wziąć
pod uwagę, że obliczenia mają charakter przybliżony i że głównym celem, jaki przyświecał powstaniu
tego modułu, było otrzymanie optymalnego stosunku czasu obliczeń do jakości otrzymywanych wizuali-
zacji. 

W poniższym opracowaniu znajdą Państwo tabele prezentujące zestawienia funkcji dostępnych na obu
poziomach renderingu. Opcje rendera standardowego (tabela pierwsza) są dostępne dla wszystkich
użytkowników. Ci z Państwa, którzy zdecydują się na zakup modułu Renderingu Profesjonalnego będą
mieli dodatkowo do dyspozycji funkcjonalność zaprezentowaną w tabeli drugiej. W dalszej części pre-
zentujemy również ilustracje, przedstawiające działanie funkcji  modułu Renderingu Profesjonalnego,
oraz porównujące oba poziomy rendera.

Podstawowa różnica między dotychczasową funkcjonalnością wizualizacji, dostępną w starszych wer-
sjach naszego oprogramowania, a tą którą oferujemy Państwu w CAD Decor 2.0 i CAD, Kuchnie 6.0 i
CAD Decor PRO, polega na tym, że odpowiednie dobranie wyglądu oświetlenia jest dużo łatwiejsze niż
dotąd i daje nieporównywalnie lepsze efekty. Nawet przy najmniejszym wysiłku projektanta uzyskanie
dobrych efektów wizualizacji nie nastręcza trudności. 

Zastosowanie algorytmu „Globalnego cieniowania” (Ambient occlusion) powoduje podniesienie jakości
wyglądu sceny poprzez uzyskanie efektu miękkiego światłocienia, który dodaje obrazowi głębi. Zakres
i intensywność globalnego cieniowania mogą być samodzielnie modyfikowane przez użytkownika, po-
dobnie jak ogólna  jasność sceny, co pozwala ustawić kontrast i  natężenie światłocienia w projekcie
zgodnie z własnymi preferencjami. Dodatkowo uzyskiwane cienie są o wiele bardziej naturalne i mięk-
kie, niż do tej pory. Efekt ten można jeszcze podkreślić przy użyciu funkcji „Wysoka jakość”, która nadaje
cieniom całkiem rzeczywisty wygląd.

Nowością jest  również wykorzystanie specjalnej  techniki  teksturowania –  „Mapowanie  wypukłości”
(bump mapping). Program rozpoznaje jaśniejsze i ciemniejsze fragmenty tekstury i sprawia złudzenie,
że są to wgłębienia lub uwypuklenia (w zależności od wybranej opcji + lub -). W efekcie faktura przed -
miotów oraz materiałów okładzinowych na ścianach i podłogach sprawia bardzo realistyczne wrażenie
trójwymiarowości. Wyraźnie widać, które obszary są gładkie, a które chropowate i porowate. Nawet
przy użyciu funkcji „Rendera uproszczonego”, która powoduje bardziej ekonomiczne zużycie pamięci i
skrócenie czasu obrazowania kosztem wyglądu sceny, „Mapowanie wypukłości”jest nadal wyraźnie wi-
doczny, choć pozbawiony dodatkowego cieniowania, co daje efekt pewnego spłaszczenia. Warto wspo-
mnieć, że bazy cenionego krajowego producenta płytek Ceramika Paradyż zawierają kolekcje wyryso-
wane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać walory tej nowej metody.
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Do tej pory pewne problemy powodował efekt samoświecenia przedmiotów – emisji. Nawet na maksy-
malnych ustawieniach tego parametru, dostępnego w oknie „Właściwości elementu”, obiekty często
nie sprawiały wrażenia emisji w stopniu zadowalającym. W chwili obecnej dodano specjalny efekt blo-
om – wydzielania poświaty przez obiekty z nadaną emisją (pojawia się po wybraniu funkcji „Prezentacja
emisji”), co wywołuje złudzenie jarzenia się tych przedmiotów intensywnym własnym światłem. Dodat-
kowo – lecz już tylko dla użytkowników zaopatrzonych w „Moduł Renderingu Profesjonalnego” – istnie-
je możliwość nadawania przedmiotom prawdziwej emisji, mierzonej w watach na metr kwadratowy,
która powoduje, że obiekty nie tylko imitują, lecz faktycznie emitują światło do otoczenia i mają realny
wpływ na wygląd całego pomieszczenia.

Rendering standardowy – opis funkcjonalności

Funkcja Opis

Render uproszczony • możliwość wyboru bardziej ekonomicznej pod względem zużycia pamięci wersji rendera;

• zastosowanie w przypadku komputerów o słabszych parametrach, o mniejszej mocy przerobowej;

• szybszy czas uzyskiwania ostatecznego efektu;

• gorszy wygląd cieni w programie (mniej realistyczne, ostrzejsze, „kanciaste”);

• mniej wyraźne mapowanie wypukłości – jest on pozbawione cieni, „spłaszczone”;

Lustra • pokazywanie nadanych właściwości odbić pionowych dla obiektów imitujących zwierciadła po zapaleniu świateł;

Efekt metalu • pokazywanie nadanych właściwości odbić ogólnych dla obiektów imitujących metal po zapaleniu świateł;

Prezentacja emisji • pokazywanie nadanych właściwości emisji własnego światła dla obiektów, którym została ona przypisana;
• w programie dostępne są dwa rodzaje  emisji  –  podstawowa,  dostępna w standardzie,  która powoduje,  że  dany

element  rozjaśnia  się  i  imituje  wydzielanie  światła,  oraz  zaawansowana,  dostępna  z  „Modułem  Renderingu
Profesjonalnego”, która daje efekt prawdziwej emisji światła;

• funkcja „Prezentacja emisji” służy do wyświetlania emisji podstawowej, która działa na zasadzie efektu poświaty (light
bloom lub glow effect); 

• jej zastosowanie polega na wyświetlaniu jarzącej się poświaty wokół obiektów, którym nadano właściwość emisji,
imitującą wydzielanie przez nie światła;

Wysoka jakość • daje możliwość podniesienia poziomu jakości uzyskiwanych efektów, jeśli moc komputera na to pozwala;
• dotyczy jakości renderingu cieni w projekcie, które dzięki zastosowaniu tej funkcji nabierają rzeczywistej miękkości

i kształtów odzwierciedlających rzeczywisty rozkład światłocienia;

Mapowanie wypukłości
(bump mappingi)

• specjalistyczny sposób teksturowania, symulujący niewielkie nierówności faktury obiektów;
• pozwala na uzyskanie efektu pełnej realności wizualizowanych powierzchni, na przykład wyglądu płytek ceramicznych;
• dzięki mapowaniu wypukłości tekstury i kafle zyskują naturalnie wyglądające połyski, szorstkości i wypukłości;
• funkcja dostępna w oknie „Właściwości materiału” – panel „Zaawansowane”;
• aby wywołać to okno należy zaznaczyć obiekt, rozwinąć menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy i wybrać

opcję „Właściwości materiału”;

Wygładzanie wierzchołków • pozwala na dodatkową obróbkę modeli o obłych kształtach, które zostały wyrysowane w sposób nie gwarantujący
zadowalającego poziomu wygładzenia krawędzi, lub zostały pod tym względem zbytnio uproszczone po konwersji
i minimalizacji siatki;

• pozwala na zniwelowanie kantów i ostrych narożników w miejscach, które powinny być gładkie i zaokrąglone; 

Globalne cieniowanie (AO)
(Ambient Occlusion)

• metoda cieniowania powierzchni obiektów przestrzennych, polegająca na szacowaniu w jakim stopniu dany fragment
powierzchni  przedmiotu  jest  wystawiony  na  działanie  światła  rozproszonego  w  pomieszczeniu  (tj.  światła
ambientowego);

• nadaje przedmiotom realistyczny wygląd;
• „Globalne cieniowanie” jest odpowiedzialne za naturalnie wyglądający światłocień;
• jego działanie można regulować, ustalając jego zakres, intensywność i ogólną jasność sceny;

Zakres AO • przy modyfikacji ustawienia tego parametru zmienia się zasięg cieni uzyskanych poprzez włączenie funkcji „Globalne
cieniowanie”,

• przy  ustawieniu  minimalnym  cienie  zajmują  najmniejszą  powierzchnię,  a  przy  maksymalnym  rozciągają  się  na
większym obszarze;

Intensywność AO • parametr służący do regulacji natężenia cieni, generowanych prze „Ambient Occlusion”;
• przy ustawieniu minimalnym będą one bardziej delikatne, przy maksymalnym – ciemniejsze i wyrazistsze;

Jasność • określa poziom rozświetlenia całej sceny;
• pozwala na sterowanie poziomem ogólnego kontrastu;
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Wybór kształtu 
generowanej
plamy świetlnej – dane IES

• możliwość wyboru stylu dystrybucji światła przez dane źródło, np. halogen, czyli wyglądu światła rzucanego przez to
źródło np. na pobliską ścianę;

• wykorzystywane w celu osiągnięcia oryginalnych i realistycznych efektów oświetlenia sceny;
• pliki IES to cyfrowe odwzorowanie charakterystyki realnie istniejącego źródła, czyli natężenia i geometrii dystrybucji

emitowanego przez nie światła;
• dane IES są udostępniane przez producentów oświetlenia w postaci plików tekstowych;
• użytkownicy  naszego  oprogramowania  mają  do  wyboru  32  style  opraw  zapisanych  w  programie  w  wersji

standardowej (z modułem Renderingu Profesjonalnego dodatkowo istnieje możliwość wczytywania własnych plików
IES, np. pobranych z Internetu lub stworzonych samodzielnie);

Tworzenie animacji 
i prezentacja projektu

• funkcja tworzenia i zapisu animacji w formacie AVI;
• opcja dostępna w zakładce „RenderPRO” -> „Prezentacja”;
• animacja tworzona jest w oparciu o dowolną ścieżkę, wskazaną przez użytkownika, pod wybranym kątem i z dowolną

prędkością kamery, które ustawia się przed rozpoczęciem nagrywania w zakładce „Scena” -> „Kamera”;
• możliwa jest zmiana prędkości i kąta kamery w trakcie nagrywania – wymaga to użycia pauzy, przejścia do zakładki

Scena i zmiany ustawień kamery, a następnie powrotu do zakładki „Prezentacja” i wznowienia nagrywania;
• do wyboru jest szereg rozdzielczości (aż do Full HD) oraz różna ilość klatek na sekundę;
• po nagraniu filmu należy zapalić światła we wnętrzu, wybrać przycisk „Zapis do pliku AVI”, 
• a następnie wybrać odpowiedni kodek; 
• efektem jest video w którym kamera porusza się swobodnie w przestrzeni ze zmienną prędkością i dowolnie zmienia

kąt;

Nowa Galeria • efektem jest video w którym kamera porusza się swobodnie w przestrzeni ze zmienną prędkością i dowolnie zmienia 
kąt.

Dwa główne zadania „Modułu Renderingu Profesjonalnego” to zaawansowane obliczenia:
• „Radiosity” - obliczenia światła rozproszonego w otoczeniu, czyli oświetlenia globalnego („Glo-

bal Ilumination” -  w skrócie GI),
• „Raytracing” - metoda analizowania odbić i załamań promieni, które trafiają do obserwatora.

„Radiosity” (metoda energetyczna) - to jedna z metod obliczeniowych, której zadaniem jest uzyskanie
pełnego rozkładu oświetlenia. Metoda ta, w przeciwieństwie do modeli oświetlenia lokalnego, które
mogą modelować jedynie światło bezpośrednie (symulują w przybliżeniu drogę światła pomiędzy jego
źródłem a powierzchnią obiektu), bierze pod uwagę także światło pośrednie. Światło pośrednie („Glo-
bal Illumination”) to światło odbijane z jednej powierzchni w kierunku innej. Rozglądając się wokół sie-
bie nie jest trudno zauważyć, że większość światła docierającego do naszych oczu jest światłem pośred-
nim. Światło pośrednie można rozdzielić jeszcze na dwie podkategorie:

a) światło odbijane w sposób rozproszony przez powierzchnie chropowate (np. ściany pokryte farbą),
b) światło odbijane lustrzanie przez powierzchnie gładkie.

Ponieważ moce obliczeniowe komputerów są bardzo niewielkie w stosunku do procesów zachodzących
w naszym środowisku stosuje się pewne uproszczenia, po to by obliczenia były wykonywane w akcepto-
walnym czasie. W przypadku „Radiosity” całą scenę dzieli się na małe fragmenty i obliczeń dokonuje się
na podzielonej scenie. Akceptowalny czas obliczeń w tej metodzie uzyskuje się poprzez dokonywanie
obliczeń tylko w wierzchołkach powierzchni.

Obliczenia te są procesem bardzo złożonym. Gdyby założyć, że przykładowa scena podzielona na małe
fragmenty ma np. 100 000 powierzchni, to aby wyliczyć dokładny rozkład oświetlenia trzeba przeanali-
zować wpływ wszystkich 100 000 powierzchni wzajemnie na siebie, co daje 10 000 000 000 obliczeń do
wykonania! Jak widać na tym prostym przykładzie taka liczba kombinacji powoduje, że obliczenia zaj-
mują dużo czasu.

Główna przewaga naszej metody nad innymi metodami obliczeniowymi „Global Illumination” polega
na tym, że raz obliczony rozkład oświetlenia jest pamiętany (w wierzchołkach sceny) i można oglądać
scenę z dowolnego widoku bez dodatkowych obliczeń. Naszym zdaniem jest to bardzo ważna właści-
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wość, szczególnie z punktu widzenia tworzenia filmów. Niestety jest też jedna dość poważna wada: do-
kładność obliczeń jest zależna od wielkości powierzchni na które podzielona jest scena, co zasadniczo
wpływa na czas obliczeń i wymagania programu jeżeli chodzi o dostępna pamięć operacyjną.
„Raytracing” (śledzenie promieni) - podczas gdy „Radiosity” pozwala uzyskać obliczenia światła rozpro-
szonego i zapisać je dla wierzchołków powierzchni, „Raytracing” pozwala na obliczenie odbić od obiek-
tów lustrzanych. Oprócz odbić metoda ta służy do obliczeń obiektów załamujących światło (szkło).

W związku z tym, że wyliczenie odbić i załamań zajmuje znaczną ilość czasu są dostępne 4 tryby jakości
„Raytracingu”:

a) a) 1x1 – przez każdy piksel ekranu przechodzi 1 promień,
b) b) 1x1 AA - przez każdy piksel ekranu przechodzi 1 promień od kamery, a w miejscach gdzie bra-

kuje dokładności jest dodatkowo używany algorytm wygładzania krawędzi (antyaliasing),
c) 2x2 - przez każdy piksel ekranu przechodzą 4 promienie,
d) 2x2 AA - przez każdy piksel ekranu przechodzą 4 promienie, a w miejscach gdzie brakuje dokład-

ności jest dodatkowo używany algorytm wygładzania krawędzi.

Trybu 1x1 zazwyczaj używa się do zobaczenia wstępnych efektów „Raytracingu”. Zaleca się eksportować
obrazki z użyciem „Raytracingu” w rozdzielczości ekranu. W tym wypadku obraz jest gotowy do zapisu
bez dalszych obliczeń. W przypadku eksportowania ilustracji w większych rozdzielczościach, obliczenia
„Raytracingu” będą wykonywane wielokrotnie, co znacznie wydłuży proces eksportu do pliku.

W związku z tym, że „Raytracing” działa na zadanych przez użytkownika promieniach można dostoso-
wywać liczbę wysyłanych promieni odbitych i załamanych. Promienie odbite można regulować w zakre-
sie od 1-6 a załamane od 0-20. Standardowe ustawienia to 1 promień odbity i 4 załamane. Im większa
liczba promieni ustawiona jest w programie, tym większy czas obliczeń.

Rendering profesjonalny – opis funkcjonalności

Funkcja Opis

Radiosity (metoda energetyczna) • metoda przeliczania danych i wyznaczania globalnego rozkładu oświetlenia scen 3D (światła pośredniego);
• uwzględnia odbijanie i pochłanianie światła przez różne przedmioty;
• wyliczone tą metodą parametry oświetlenia są zapamiętywane przez program i używane do wyświetlania

wizualizacji w czasie rzeczywistym;
• poprawia wydajność renderingu;
• pozwala na uzyskiwanie rzeczywistego wyglądu wnętrza;
• uzyskane efekty są niezależne od położenia obserwatora;
• edycja świateł (w zakładce „Scena”) może przebiegać po rozpoczęci obliczeń „Radiosity” – jednak obiektom,

które mają emitować własne światło należy przypisać odpowiednie parametry emisji  zanim rozpocznie się
proces obliczeń (nie mogą być one zmieniane w trakcie ich trwania);

• proces obliczeń przebiega w dwóch etapach – pierwszy to przygotowanie danych do obliczeń, drugi zaś polega
na cyklicznym pokazywaniu wyliczonego oświetlenia w wizualizacji;

• ostateczny wygląd wizualizacji jest osiągany przez stopniowe ulepszanie renderowanej sceny;

Diagnostyka i naprawa sceny • każda scena poddana obliczeniom musi zostać najpierw odpowiednio przygotowana;
• służy do tego funkcja reperowania błędów w scenie, tj. odwróconych powierzchni modeli 3D, które mogą

powodować  zaburzenia  w  rozkładzie  oświetlenia  (obiekty  z  odwróconymi  powierzchniami  są  znacznie
ciemniejsze po zapaleniu świateł, niż by to wynikało z rozkładu światła w scenie);

• uporządkowanie powierzchni ma kluczowe znaczenie dla obliczenia rozkładu oświetlenia, w związku z czym
funkcja ta jest domyślnie włączona;

Parametry Global Illumination • dostępne ustawienia „Global Illumination” (oświetlenia globalnego) mają na celu dostosowanie renderingu
do indywidualnych upodobań projektanta;

• „Global  Illumination” to  model  oświetlenia,  w  którym  uwzględniane jest  nie  tylko  światło  emitowane  przez
występujące w projekcie źródła światła, jak to ma miejsce w mniej przypadku mniej zaawansowanej wizualizacji,
w której stosuje się oświetlenie lokalne, lecz również promienie odbite od innych obiektów, ścian i podłóg;

• zastosowanie  tej  funkcji  pozwala na otrzymanie  realistycznie  wyglądającego rozkładu  światła  w pomiesz-
czeniu;

Wpływ GI • zmiana położenia suwaka tej funkcji powoduje większy lub mniejszy wpływ na obraz światła odbitego;
• przesunięcie suwaka maksymalnie w lewo spowoduje całkowity brak oddziaływania światła odbitego;
• zmiany tego parametru mogą się odbywać zarówno podczas trwania obliczeń jak i po ich zakończeniu;
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Kontrast GI • ten parametr jest odpowiedzialny za sposób przedkładanie wartości liczbowych na składowe kolorów RGB;
• zmiana „Kontrastu GI” w czasie rzeczywistym jest możliwa podczas trwania obliczeń lub po ich zakończeniu;

Ambient • określenie  to dotyczy światła  otoczenia (ambientowego),  które rozświetla  jednorodnie  i  bezcieniowo całą
scenę w wizualizacji;

• w  obliczeniach  „Global  Illumination”  „Ambient” zazwyczaj  ustawiony  jest  na  wartość  zerową,  w  przeci-
wieństwie do renderingu wykorzystującego modele światła bezpośredniego;

• wpływ „Ambientu” na scenę to biały kolor który powoduje zwiększanie jasności całej sceny;
• funkcja ta jest przydatna w scenach, które mają być bardzo jasne, a aktualne ustawienia na to nie pozwalają;
• szczególnie dobre efekty można uzyskać manewrując tym parametrem i parametrami „Ambient occlusion”  

(w zakładce „Scena”);

Kolory GI • zmiana tego parametru powoduje podwyższenie współczynnika odbijania światła dla wszystkich powierzchni 
w scenie (innymi słowy: obniża współczynnik pochłaniania światła);

• w efekcie obraz staje się jaśniejszy i zarazem z bardziej zaznaczonym efektem przechodzenia kolorów (colour
bleeding  -  efekt  ten występuje  wtedy,  gdy  światło odbijając  się  od  powierzchni  rozpraszającej  przejmuje
barwę tej powierzchni);

• funkcja  ta  determinuje  więc  intensywność  z  jaką  kolory  powierzchni  od  których  odbija  się  światło
rozprzestrzeniają się w scenie i wpływają na jej wybarwienie;

• warto z niej skorzystać przy zastosowaniu w projekcie dużej ilości ciemnych materiałów silnie pochłaniających
światło;

• parametr ten nie może być zmieniany w trakcie trwania obliczeń;

Emisja GI • ten parametr należy rozumieć jako mnożnik wszystkich materiałów emisyjnych;
• pozwala  na  szybką  modyfikację  intensywności  emisji  obiektów,  którym  została  przypisana  emisja

zaawansowana;
• zmiana właściwości dla każdego elementu jednego po drugim byłaby czasochłonna, więc zamiast tego można

zmienić poziom emisji dla wszystkich naraz, używając tego suwaka;
• przy jego użyciu wygodnie dostosowywać wpływ wszystkich obiektów emitujących światło na renderowaną scenę;
• parametr ten można zmieniać w zakresie 0–200% (domyślnie ustawiono go na 100%);
• przy ustawieniu na 0% następuje wyłączenie wpływ wszystkich obiektów emisyjnych w scenie;

Final Gathering • jest to ostateczne przeliczanie rozkładu oświetlenia;
• jeśli wygląd wybranego obiektu w projekcie nie jest zadowalający, można go poddać dodatkowej obróbce,

polegającej na przeprowadzeniu przez program poszerzonych obliczeń dotyczących rozkładu światła na jego
powierzchni;

• sytuacja taka może dotyczyć w szczególności obiektów składających się z dużej liczby drobnych powierzchni –
mogą być one niewystarczająco oświetlone światłem pośrednim;

• w tym celu należy zaznaczyć wybrany obiekt i uruchomić proces „Final Gathering”;
• w przypadku większej ilości obiektów uzyskanie ostatecznego efektu może zabrać stosunkowo dużo czasu;
• funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy użytkownik chce stworzyć ilustrację projektu, na której

będzie przedstawione zbliżenie na jakiś konkretny obiekt;

Raytracing • jest to algorytm analizowania załamań i odbić promieni, które trafiają do obserwatora sceny;
• obliczenie odbić od obiektów lustrzanych oraz załamujących światło (np. szklanych);
• pozwala na uzupełnienie oświetlenia sceny o promienie pominięte w metodzie „Radiosity”, która bierze pod

uwagę tylko światło rozproszone;
• umożliwia między innymi uzyskiwanie połysków na powierzchniach metalowych, załamań światła na szkle, lub

– co bardzo istotne - wielokrotnych odbić w lustrach;

Jakość (Raytracing) • użytkownik może wskazać jeden z czterech poziomów „Raytracingu” (1x1, 2x2, 1x1 AA i 2x2 AA – gdzie AA
oznacza antyaliasing);

• antyaliasing to zespół technik służących zmniejszeniu błędów zniekształceniowych (aliasingu), powstających
przy reprezentacji obrazu o wysokiej rozdzielczości w rozdzielczości mniejszej;

• trybu 1x1 zazwyczaj używa się do zobaczenia wstępnych efektów „Raytracingu”;
• wybór jakości „Raytracingu” zależy od mocy przerobowej komputera – im wyższa jakość, tym większe zużycie

pamięci i dłuższy czas wykonania operacji;

Odbicia (Raytracing) • „Raytracing” działa na zadanych przez użytkownika promieniach – można więc samodzielnie dostosowywać
liczbę wysyłanych promieni odbitych i załamanych;

• użytkownik sam decyduje o ustawieniu odbić, w zakresie od 1-10;
• standardowe ustawienia to 1 promień odbity i 4 załamane;

Załamania (Raytracing) • ustalanie poziomu przetwarzania danych dotyczących promieni załamanych;
• zakres 0-20;
• użytkownik  sam  decyduje  o  ustawieniu  tego  parametru,  który  razem  z  opisanym  powyżej,  dotyczącym

promieni odbitych, determinuje wygląd obiektu poddawanego „Raytracingowi”;
• w przypadku załamania promieni program liczy ilość promieni przechodzących przez obiekty przezroczyste;
• jeżeli ustawi się obok siebie 2 szklanki i założy, że każda ma 4 ścianki (wymagane jest by szkło miało zadaną

pewną grubość) to dla poprawnego obliczenia załamań należy ustawić wartość promieni załamanych na 8;

Opcje zaawansowane • obliczenie rozkładu światła dokonywane jest tylko w narożnikach powierzchni siatki obiektów;
• siatka ścian jest domyślnie dostosowana do obliczeń i podzielona na powierzchnie o wymiarach 100x100 mm;
• pozostałe obiekty nie są dzielone przez program automatycznie, mogą więc wymagać modyfikacji – zmiany

gęstości siatki;
• dostępne są dwie opcje – „podział siatki adaptacyjny” i „podział siatki sceny”;
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• „podział siatki adaptacyjny” pozwala na zmianę podziału powierzchni ścian i podestów, do których przylegają
inne  obiekty  (np.  szafki  kuchenne),  zasłaniające  część  wierzchołków  fragmentów  siatki  (co  powoduje
zwiększenie zakresu cienia);

• działanie  tej  funkcji  polega  na automatycznym odjęciu  zakrytych  części  powierzchni  (face’ów) i  w efekcie
lepszy rozkład cieni pośrednich na styku ściana-obiekt;

• „podział siatki sceny” umożliwia użytkownikowi samodzielny wybór wymiarów nowej siatki dla całej sceny –
od 40 mm do 200 mm w celu poprawienia rozkładu cieni; 

• zmniejszenie wymiarów powierzchni powoduje zwiększenie ich ilości, a co za tym idzie – ilość pamięci i czasu
potrzebnych na dokonanie obliczeń;

Diagnostyka • dostępne są dwie funkcje diagnostyki sceny – „Pokaż obiekty z emisją” oraz „Pokaż odwrócone powierzchnie”;
• pierwsza powoduje zaznaczenie obiektów, którym nadano właściwości emisji światła własnego; 
• jest  przydatna gdy jest  wymagana modyfikacja  rozkładu światła  w pomieszczeniu a  nie  wiadomo,  którym

obiektom efekt emisji został przypisany;
• druga wskazuje powierzchnie (face’y) wyrysowane w odwrotnym kierunku, co negatywnie wpływa na rozkład

światła na obiekcie);
• powierzchnie mogą być rysowane prawo- lub lewoskrętnie i dla prawidłowego rozkładu światła istotne jest,

aby wszystkie były wyrysowane w tę samą stronę;
• aby  naprawić  scenę  (odwrócić  błędne  wyrysowane  powierzchnie),  należy  zaznaczyć  opcję  „Diagnostyka

i naprawa sceny” w panelu „Radiosity” i rozpocząć proces obliczeń (przycisk <START>);

Statystyka • „Powierzchni” – podaje informacje na temat ilości powierzchni w projekcie (program zlicza ilość powierzchni 
z  których  zbudowane  są  wszystkie  użyte  w  projekcie  elementy  –  liczba  ta  zmienia  się  w  zależności  od
wybranej metody podziału sceny);

• „FPS” – (ang. frames per Second) – liczba klatek na sekundę którą program może wyświetlić;
• „Czas obliczeń” – podawany jest czas obliczeń dla świateł bezpośrednich, a w przypadku włączenia obliczeń

Radiosity - czas od momentu początku obliczeń;
• „Pamięć” – podawana jest aktualna wielkość pamięci używanej przez program (obliczenia „Radiosity” nie są

uwzględniane, gdyś wykonywane są w osobnym procesie). Jeżeli pamięć nie przekracza 1 GB napis „Pamięć”
jest wyświetlany w kolorze zielonym, natomiast po przekroczeniu granicy 1 GB kolor zmienia się na czerwony -
oznacza to potencjalny brak pamięci do wykonywania kolejnych zadań;

Możliwość wczytywania
własnych plików IES

• wybór stylu oprawy świetlnej (sposobu dystrybucji światła przez jego źródło, np. Halogen) jest możliwy już  
z poziomu renderingu podstawowego; 

• do dyspozycji są 32 różne style – już na poziomie renderingu standardowego;
• użytkownicy „Modułu Renderingu Profesjonalnego” dodatkowo mają możliwość wgrywania własnych plików

IES, wyszukanych w Internecie lub stworzonych samodzielnie;

Emisja zaawansowana • funkcja nadawania zaawansowanej emisji własnego światła dowolnym obiektom, dostępna tylko z modułem
Profesjonalnego Renderingu, w oknie „Właściwości elementu”, w zakładce „Zaawansowane”;

•  w tym przypadku, w przeciwieństwie do emisji podstawowej, zaznaczony obiekt nie będzie jedynie imitował
wydzielania własnego światła, lecz faktycznie będzie je emitował;

• obiekty z nadaną emisją zaawansowaną wydzielają światłe, którego intensywność mierzona jest w Wattach na
metry kwadratowe, i które ma wpływ na ogólny rozkład oświetlenia w scenie (im większa jest powierzchnia
emisyjna, tym większy wpływ na oświetlenie całego pomieszczenia);

• światło przez nie emitowane może mieć nadaną dowolną barwę;
• zmiana właściwości materiałów emisyjnych jest możliwa w czasie trwania obliczeń Radiosity – aby zobaczyć

efekt wprowadzonych zmian, należy kliknąć przycisk „Podgląd” w oknie „Właściwości materiału” w zakładce
„Zaawansowane”;

Tonacje barwne • funkcję  tę  wprowadzono  w  celu  zwiększenia  możliwości  oddziaływania  światła  obliczonego  (w  procesie
„Radiosity”)  na  barwy wyświetlanej  sceny  –  dzięki  temu projektant  ma do  dyspozycji  więcej  możliwości
w kreowaniu docelowej wizualizacji;

• tonacje barwne zmieniają ekspozycję sceny, zatem warto dokonać ustaleń natężeń oświetlenia pod konkretny
filtr – np. filtr pierwszy po standardowym (agfa-scala-200xCDPush1) znacznie rozjaśnia scenę;

• zmiany można wprowadzać  również po zakończeniu obliczeń „Radiosity”.
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RENDER STANDARDOWY:
Do oświetlenia sceny zilustrowanej poniżej użyto tylko jednego halogenu. Wymagane było dodatkowe rozjaśnienie sceny (funkcja „ Ja-
sność”), gdyż w innym przypadku byłaby ona niedoświetlona. W obu przypadkach (ilustracja poniżej i kolejna) użyto tych samych płytek,
różnice w kolorystyce są więc wynikiem różnic w sposobie przeliczania dystrybucji oświetlenia.

RENDER PROFESJONALNY:
Do oświetlenia sceny użyto tylko jednego halogenu – jak widać, mimo niskiego poziomu jasności wszystkie szczegóły w projekcie są wi-
doczne, a oświetlenie wygląda bardzo naturalnie. Widoczne barwy są efektem sposobu wyliczania oświetlenia i zjawiska przechodzenia
kolorów (colour bleeding).
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RENDER STANDARDOWY:
W scenie są 3 halogeny i materiał w suficie, który ma nadaną właściwość „Emisji podstawowej” i jedynie symuluje światło (efekt bloom,
czyli poświaty). Podczas renderowania użyto funkcji „Globalnego cieniowania” („Ambient occlusion”) i lekko rozjaśniono scenę (funkcja
„Jasność”).

RENDER PROFESJONALNY:
Użyto tych samych 3 halogenów, ale świetlik wpuszcza przez sufit prawdziwe światło dzienne (a nie tylko je symuluje), co wyraźnie widać
na krawędziach obiektów ceramicznych (ma nadaną właściwość „Emisji zaawansowanej”). Prosimy zwrócić uwagę na różnice w rozkładzie
oświetlenia i barw w obu przypadkach (ilustracja powyżej i poniżej).
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RENDER STANDARDOWY:
Przykład wnętrza salonowego, w którym wizualizację stworzono w oparciu o funkcje dostępne w renderze standardowym. Cienie są
stosunkowo miękkie, lecz ogólny rozkład oświetlenia nie jest całkowicie optymalny.

RENDER PROFESJONALNY:
To  samo  wnętrze  po  zastosowaniu  algorytmów  renderingu  profesjonalnego.  Wygląd  cieni  znacznie  się  poprawił  –  wyglądają  teraz
zupełnie naturalnie i bardzo miękko. Również ogólny rozkład oświetlenia w scenie wygląda bardzo realistycznie. Wyraźnie widoczny jest
efekt przechodzenia kolorów (colour bleeding) – z zielonych ścian na białe powierzchnie sufitu i mebli.
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RENDER STANDARDOWY:
Scena oświetlone dwoma halogenami nad umywalkami oraz światłem słonecznym padającym przez okno. Jak widać, rozkład światła na
wannie  i  umywalkach nie  wygląda całkiem naturalnie.  Zastosowano funkcję  „Globalnego cieniowania”  ( „Ambient  occlusion”),  dzięki
której pomieszczenie nabrało głębi.

RENDER PROFESJONALNY:
Ta sama scena wyrenederowana z użyciem algorytmu „Radiosity”. Światło rozchodzi się naturalnie i miękko po wszystkich przedmiotach,
wygląd ceramiki łazienkowej jest realistyczny i estetyczny. Płaszczyźnie okna nadano właściwość „Emisji zaawansowanej”, dzięki czemu
wydziela ona prawdziwe własne światło, co wyraźnie widać na podwieszanym suficie.
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RENDER STANDARDOWY:
Źródła światła w tym wnętrzu kuchennym to lampy halogenowe oraz światło słoneczne padające przez okno.

RENDER PROFESJONALNY:
Mimo wyłączenia świateł halogenowych scena jest znacznie bardziej  rozświetlona niż  powyżej,  gdyż oknu,  przez które  pada światło
słoneczne, nadano właściwość zaawansowanej emisji, dzięki której emituje ono prawdziwe promienie do wnętrza pomieszczenia i realnie
zmienia wygląd całej sceny. Widoczne efekty odbić – na przykład na nogach i oparciach hokerów.
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RENDER STANDARDOWY:
Scena  zwizualizowana  na  poziomie  rendera  podstawowego,  doświetlona  światłem  punktowym  umiejscowionym  w  centrum
pomieszczenia.

RENDER PROFESJONALNY:
Jedynym  źródłem  światła  w  projekcie  jest  światło  słoneczne  wpadające  przez  okno  (dla  uzyskania  tego  efektu  ustawiono  światło
słoneczne w odpowiednim położeniu, nadano mu naturalny kolor i  odpowiednie natężenie, lecz również nadano właściwość „Emisji
zaawansowanej” samemu oknu – dzięki temu światło wpadające przez nie ma realny wpływ na wygląd całej sceny).

Różnice pomiędzy renderingiem standardowym a profesjonalnym 14



RENDER PROFESJONALNY:
Dodatkowo włączono jeszcze światła halogenowe w projekcie. Prosimy zwrócić uwagę na naturalny wygląd cieni – ich miękkość i przejścia
tonalne.

RENDER PROFESJONALNY:
Przykład  zastosowania  algorytmu  „Raytracingu”  –  analizy  promieni  odbitych  i  załamanych  –  efekt  widoczny  na  szklanej  obudowie
prysznicowej.
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RENDER PROFESJONALNY:
Przykład  aranżacji  wnętrza  salonowego  –  widok  w  wizualizacji  wykonanej  z  „Modułem Renderingu  Profesjonalnego”. Czas  trwania
obliczeń globalnego oświetlenia dla prezentowanej sceny to 60 sek. Warto jednak podkreślić fakt, że nie jest to pojedynczy rendering
tylko z jednego widoku kamery, lecz dla całego wnętrza. Po zakończeniu obliczeń można oglądać scenę z dowolnego widoku, swobodnie
się w niej przemieszczając. Średni czas renderingu pojedynczej klatki to 0.7 sek (przy maksymalnej liczbie detali). Oznacza to, używając
naszego oprogramowania będzie można tworzyć wysokiej jakości filmy w rekordowo krótkim czasie.

Omawiana scena ma ponad 100 000 powierzchni. Występuje w niej 6 halogenów i 3 obiekty emitujące światło.

Parametry komputera:
• procesor: Intel Core2 Duo E8400,
• karta graficzna: GeForce 9600 GT,
• pamięć RAM: 4 GB.
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