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ВВЪЪВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя  вв  AArrcchhiiCCAADD  ппооззввоолляявваа  ссъъззддааввааннееттоо  ннаа  
ррееааллииссттииччннии  ииззооббрраажжеенниияя  ззаа  ппррееззееннттииррааннее  ннаа  ссъъззддаавваанниияя  ппррооеекктт..    

РРееааллииссттииччннииттее  ввииззууааллииззааццииии  ссаа  ккррааеенн  ррееззууллттаатт  ннаа  ппооррееддииццаа  оотт  
ппррееддввааррииттееллннии  ддееййссттввиияя  ззаа  ппооддггооттооввккаа  ннаа  ппааррааммееттррииттее  ии  ууссллооввиияяттаа,,  ооттччииттааннии  
ппррии  ттяяххннооттоо  ггееннееррииррааннее..  ФФооррммииррааннееттоо  ннаа  ссццееннии  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ввккллююччвваа  
ууссттааннооввяяввааннее  ннаа  жжееллаанниияя  ииззггллеедд  ннаа  ооббееккттаа  вв  33DD  ППррооззооррееццаа,,  ааррааннжжииррааннее  ннаа  
ппооддххооддяящщоо  ооссввееттллееннииее,,  ууттооччнняяввааннее  ннаа  ттееккссттууррииттее  ннаа  ммааттееррииааллииттее  ннаа  
ппооввъъррххннииннииттее  ннаа  ееллееммееннттииттее  ннаа  33DD  ммооддееллаа  ннаа  ппррооееккттиирраанниияя  ооббеекктт,,  ссъъззддааввааннее  ннаа  
ффооннаа  ннаа  ккааррттииннааттаа,,  ииззббоорр  ннаа  ааппааррааттаа  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  ттъъррссеенниияя  
ррееззууллттаатт,,  ззааддааввааннее  ннаа  ррееддииццаа  ееффееккттии  ((ооттбблляяссъъцции  ии  ооттрраажжеенниияя  ннаа  ссввееттллииннааттаа  оотт  
ггллааддккии  ппооввъъррххннииннии,,  ддъъллббооччииннаа  ннаа  ккааррттииннааттаа,,  ааррааннжжииррааннее  ннаа  ппррееддеенн  ппллаанн,,  ееффеекктт  
ннаа  ммъъггллаа,,  ооттччииттаанн  вв  ррааззллииччннаа  ссттееппеенн  ии  ррааззннооввиидднноосстт  ии  тт..нн..)),,  ддооппррииннаассяящщии  ззаа  
ппооссттииггааннееттоо  ннаа  ррееааллииззъъмм  ииллии  ааррттииссттииччнноосстт  ннаа  ггееннееррииррааннааттаа  ккааррттииннаа..  

ВВ  AArrcchhiiCCAADD  ссее  ииззппооллззвваатт  33  ааппааррааттаа  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя,,  ррааззллииччннии  ккааттоо  
ттееххннооллооггиияя  ннаа  ггееннееррииррааннее  ннаа  ккааррттииннааттаа  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ккррааййнниияя  ррееззууллттаатт::  

--  ВВъъттрреешшнниияятт  ааппаарраатт  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  IInntteerrnnaall  EEnnggiinnee,,  ккооййттоо  ссее  ппооддддъърржжаа  оотт  
ппооссллееддооввааттееллннииттее  ввееррссииии  ннаа  ппррооггррааммнниияя  ппррооддуукктт,,  ддаавваа  ссррааввннииттееллнноо  ддооббрроо  
ккааччеессттввоо  ии  ппррииттеежжаавваа  яяссннаа  ии  ооппррооссттееннаа  ппррооццееддуурраа  ннаа  ззааддааввааннее  ннаа  ггррууппииттее  
ннаассттррооййккии  ннаа  ввииззууааллииззаацциияяттаа..  ВВъъттрреешшнниияятт  ааппаарраатт  IInntteerrnnaall  EEnnggiinnee  ссее  ииззппооллззвваа  ззаа  
ссррааввннииттееллннаа  ббъъррззоо  ггееннееррииррааннее  ннаа  ввииззууааллииззааццииии,,  ззаа  ккооииттоо  ннее  ссее  ииззиисскквваа  
ппооссттииггааннее  ннаа  ооссооббеенноо  ввииссооккоо  ккааччеессттввоо  ннаа  ккааррттииннааттаа  ––  ррааббооттннии  ввииззууааллииззааццииии..  ТТее  
ппррииттеежжаавваатт  ооссннооввннииттее  ххааррааккттееррииссттииккии  ззаа  ррееааллииссттииччнноо  ииззооббрраажжееннииее  ––  ннааллииччииее  
ннаа  ттееккссттууррии,,  ппооккрриивваащщии  ппооввъъррххннииннииттее,,  ннааппооддооббяяввааййккии  ссъъооттввееттннииттее  ммааттееррииааллии,,  
ииззппооллззввааннее  ннаа  ххввъъррллееннии  ссееннккии  ии  ппррооззррааччнноосстт  ии  ддрр..;;  

--  ААппааррааттъътт  ннаа  ввггррааддеенниияя  вв  AARRCCHHIICCAADD    CCiinneeRReennddeerr  ммооддуулл  ннаа  ссппееццииааллииззиирраанниияя  
ппррооггррааммеенн  ппррооддуукктт  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  MMaaxxoonn  CCiinneemmaa  44DD,,  сс  шшиирроокк  ооббххвваатт  
ссппееццииааллииззииррааннии  ннаассттррооййккии,,  ппооззввоолляявваащщии  ссъъззддааввааннееттоо  ннаа  ккааррттииннии  сс  ввииссооккоо  
ккааччеессттввоо  ннаа  ррееааллииззъъмм..  ТТооззии  ааппаарраатт  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ппррееддссттааввлляявваа  ррееааллннаа  ии  
ууддооббннаа  ааллттееррннааттиивваа  ннаа  ввииззууааллииззииррааннееттоо  ннаа  33DD  ммооддееллаа  ииззввъънн  AArrcchhiiCCAADD  ссллеедд  
ттррааннссффеерр  вв  ссппееццииааллииззииррааннии  ппррооггррааммннии  ппррооддууккттии  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя;;  

--  ААппааррааттъътт  SScckkeettcchh,,  ппооззввоолляявваащщ  ггееннееррииррааннееттоо  ннаа  ккааррттииннии,,  ввииззууааллииззиирраащщии  
ппррооееккттиирраанниияя  ооббеекктт  сс  ннааппооддооббяяввааннее  ннаа  ррааззллииччннии  рръъччннии  ттееххннииккии  ––  аакквваарреелл,,  ттуушш,,  
ммооллиивв,,  ппаассттееллии  ии  тт..нн..  СС  ппррииллааггааннееттоо  ммуу  ссее  ттъъррссии  ааррттииссттииччнноо  ииннттееррппррееттииррааннее  ннаа  
ииззггллееддииттее  ннаа  ппррооееккттиирраанниияя  ооббеекктт  ссъъсс  ссррееддссттввааттаа  ннаа  ррааззннооооббррааззеенн  ннааббоорр  оотт  
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ттррааддииццииооннннии  рръъччннии  ттееххннииккии,,  ххааррааккттееррннии  ззаа  ппррееззееннттииррааннееттоо  ннаа  ппоо--ррааннннииттее  ееттааппии  
ннаа  ррааззввииттииее  ннаа  ппррооееккттннааттаа  ииддееяя..  

ВВ  ззааввииссииммоосстт  оотт  жжееллааннооттоо  ппррееддннааззннааччееннииее  ннаа  ввииззууааллииззаацциияяттаа,,  ззаа  ннееййннооттоо  
ггееннееррииррааннее  ссее  ииззппооллззвваа  ппооддххооддяящщиияятт  ааппаарраатт  ––  ееддиинн  оотт  ттррииттее..  

ВВггррааддеенниияятт  вв  AARRCCHHIICCAADD    CCiinneeRReennddeerr  ммооддуулл  ппррииттеежжаавваа  ппррееддввааррииттееллнноо  
ддееффииннииррааннии  ссццееннии  ии  ллеессннии  ооссннооввннии  ннаассттррооййккии,,  ззаа  ддаа  ууллеессннии  ппррооццеессъътт  ннаа  
ггееннееррииррааннее  ннаа  ккааррттииннааттаа  сс  жжееллааннииттее  ккааччеессттвваа..  CCiinneeRReennddeerr  ее  ооппттииммииззиирраанн  ззаа  
ррааббооттаа  ссъъсс  ссъъооттввееттннииттее  ммааттееррииааллии  ((ттееккссттууррии))  ннаа  ппооввъъррххннооссттии  ((сс  ккааттааллоогг  оотт  
ссттооттиицции  ппррееддввааррииттееллнноо  ппооддггооттввееннии  ммааттееррииааллии))  ии  ссввееттллииннннии  ооббееккттии..  ДДооррии  ааккоо  ссее  
ииззппооллззвваатт  ссааммоо  ннаассттррооййккииттее  ннаа  ББааззооввооттоо  ннииввоо,,  ммоожжее  ббъъррззоо  ддаа  ббъъддаатт  ссъъззддааддееннии  
ккааччеессттввееннии  ввииззууааллииззааццииии  сс  ммииннииммааллннии  ууссииллиияя..  ППъъллннооттоо  ммееннюю  ннаа  ееккссппееррттннооттоо  
ннииввоо,,  ддооссттъъппнноо  ккааттоо  ааллттееррннааттииввннаа  ввъъззммоожжнноосстт,,  ссъъддъърржжаа  ппооддррооббннии  ннаассттррооййккии,,    
ссъъооттввееттссттвваащщии  ннаа  MMaaxxoonn  CCiinneemmaa  44DD  ввееррссиияя  RR1166  ии  ввккллююччвваа  ппооввееччееттоо  оотт  
ппааррааммееттррииттее  ннаа  ААппааррааттаа  ннаа  CCiinneemmaa44DD..    

ФФооттооррееааллииссттииччннииттее  ииззооббрраажжеенниияя  ссее  ггееннеерриирраатт  вв  ооттддееллннии  ппррооззооррцции  ии  ннее  
ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ррееддааккттииррааннии  ддооппъъллннииттееллнноо  вв  AArrcchhiiCCAADD..  ТТее  ннее  ссее  ззааппииссвваатт  ззааеедднноо  сс  
ппррооееккттнниияя  ффааййлл  ии  ее  ннееооббххооддииммоо  ддаа  ссее  ззааппиишшаатт  ооттддееллнноо..  
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ННаассттррооййккии  ннаа  ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя  
((PPhhoottooRReennddeerriinngg  SSeettttiinnggss  PPaalleettttee))  
ППааллииттррааттаа  ННаассттррооййккии  ннаа  ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя  ((PPhhoottooRReennddeerriinngg  

SSeettttiinnggss))  ее  ддооссттъъппннаа  оотт  ммееннюю  DDooccuummeenntt\\CCrreeaattiivvee  IImmaaggiinngg\\  PPhhoottooRReennddeerriinngg  SSeettttiinnggss  
((ДДооккууммееннтт  \\  ККррееааттииввннаа  ввииззууааллииззаацциияя  \\  ННаассттррооййккии  ннаа  ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  
ВВииззууааллииззаацциияя))  ((ФФиигг..11))..    

ФФиигг..11..  ДДииааллооггоовв  ппррооззоорреецц  ННаассттррооййккии  ннаа  ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя  
((PPhhoottooRReennddeerriinngg  SSeettttiinnggss))  

Диалоговият прозорец на командата съдържа две основни части: прозорец 
за преглед отгоре и настройки – отдолу.  

Прозорецът за преглед е предназначен за осъществяване на визуален 
контрол при задаването на поредицата от последователни настройки на 
визуализацията.  

С избор от менюто, отворено чрез бутона в долната дясна част на 
прозореца за преглед се задава конфигурирането на панела на командата: 
разгърнат вид с прозореца за преглед&настройките, само прозореца за преглед 
или само настройките (Фиг.1,2). 
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Фиг.2. Конфигурации на палитрата Preview Only (Само Прозорец за преглед) и  
Settings Only (Само Настройки)   

Чрез десния бутон от двата, разположени в левия долен край на прозореца 
за преглед, палитрата се конфигурира за задаване на размер на картината 
(Фиг.3). 

 
ФФиигг..33..  ЗЗааддааввааннее  ннаа  ррааззммеерр  ннаа  ккааррттииннааттаа  
ВВ  ппааннееллаа  ссее  ззааддаавваа  ррееззооллююцциияяттаа  ннаа  ккааррттииннааттаа  ((ппооллее  RReessoolluuttiioonn))  вв  

ппииккссееллии//ииннчч  ии  ррааззммеерраа  вв  ииззббррааннииттее  оотт  ммееннююттоо  ммееррннии  ееддиинниицции  ((мммм,,  ссмм))..  ЗЗаа  
ккааррттииннаа,,  ппррееддннааззннааччееннаа  ззаа  ооттппееччааттввааннее  ппррееппоорръъччииттееллннаа  ррееззооллююцциияя  ее  ннаадд  115500  ––  
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220000  ттооччккии//ииннчч,,  аа  жжееллаанниияя  ррааззммеерр  ии  ооррииееннттаацциияя  ммоожжее  ддаа  ббъъддаатт  ииззббррааннии  оотт  
ммееннююттоо  ((ФФиигг..33))  ииллии  ддииррееккттнноо  ззааддааддееннии  вв  ччииссллооввииттее  ппооллееттаа  ннаа  ппааннееллаа..  
ВВккллююччввааннееттоо  ннаа  ббууттооннаа  сс  ввееррииггааттаа  ззааппааззвваа  ааввттооммааттииччнноо  ппррооппооррцциияяттаа  ппррии  
ппррооммяяннаа  ннаа  ррааззммеерр..  ИИззббоорръътт  оотт  ммееннююттоо  ппррееддллааггаа  ннааббоорр  оотт  ггооттооввии  ррааззммееррии  ии  
ооррииееннттаацциияя  ппррии  ннааммеерреенниияя  ззаа  ооттппееччааттввааннее  ннаа  ккааррттииннааттаа  ввъъррххуу  ххааррттиияя  ((PPrriinntt  
((PPoorrttrraaiitt))  ииллии  PPrriinntt  ((LLaannddssccaappee))))  ииллии  ррааззггллеежжддааннее  ввъъррххуу  ееккррааннаа,,  ппррии  ккооееттоо  
ррааззммееррииттее  ссаа  вв  ппииккссееллии  ((SSccrreeeenn))..    

ЗЗаа  ккооооррддииннииррааннее  ннаа  ррааззммееррииттее  ннаа  ккааррттииннааттаа  сс  ппррооппооррццииииттее  ннаа  
ввииззууааллииззиирраанниияя  ииззггллеедд  вв  33DD  ппррооззооррееццаа  ссаа  ппррееддввииддееннии  ддввее  ввъъззммоожжннооссттии::  
ооппцциияяттаа  SSiizzee  ttoo  33DD  wwiinnddooww  ((ООррааззммееррии  ппоо  33DD  ппррооззооррееццаа))  ииллии  ввккллююччввааннее  ннаа  ббууттооннаа  
AAppppllyy  RReennddeerr  SSaaffee  FFrraammee  ((ППррииллоожжии  РРааммккаа  ннаа  ооббххввааттаа  ннаа  ККааррттииннааттаа)),,  ппррии  ккооееттоо  вв  
33DD  ппррооззооррееццаа  ссее  ооббооззннааччаавваа  ооббххввааттъътт  ннаа  ккааррттииннааттаа,,  ззааееммаащщ  ссъъооттввееттннааттаа  ччаасстт  оотт  
ииззггллееддаа  ((ФФиигг..44))..  ТТоовваа  ппооззввоолляявваа  ттооччннаа  ппррееддввааррииттееллннаа  ппррееццееннккаа  ззаа  ссъъддъърржжааннииееттоо  
ннаа  ффииннааллннааттаа  ккааррттииннаа  ии  ввъъззммоожжнноосстт  ззаа  ккооррееккццииии  вв  ииззггллееддаа  вв  33DD  ппррооззооррееццаа  сс  
ооггллеедд    ппооссттииггааннее  ннаа  ооппттииммааллеенн  ррееззууллттаатт..  ККооммааннддааттаа  RReennddeerr  SSaaffee  FFrraammee  ппррииссъъссттвваа  
ии  вв  ммееннюю  DDooccuummeenntt\\CCrreeaattiivvee  IImmaaggiinngg..  

ФФиигг..44..  ППооккааззввааннее  вв  33DD  ппррооззооррееццаа  ннаа  ооббххввааттаа  ннаа  ккааррттииннааттаа  ((RReennddeerr  SSaaffee  FFrraammee))  
ВВккллююччввааннееттоо  ннаа  ббууттооннаа  ННаассттррооййккии  ((ввлляяввоо  оотт  ббууттооннаа  РРааззммееррии))  ррааззггрръъщщаа  

ппааннееллаа  ззаа  ннаассттррооййккии  ннаа  ппааррааммееттррииттее  ннаа  ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя..  
ССъъссттааввъътт  ии  ннаассттррооййккииттее  ннаа  ппааррааммееттррииттее  ззааввииссяятт  оотт  ииззббоорраа  ннаа  ааппааррааттаа  ззаа  
ввииззууааллииззаацциияя..    

ИИззббоорр  ннаа  ааппааррааттаа  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ссии  ииззввъърршшвваа  оотт  ммееннюю  EEnnggiinnee  ((ААппаарраатт  ззаа  
ввииззууааллииззаацциияя)),,  ддооссттъъппнноо  вв  ггооррнниияя  ккрраайй  ннаа  ппааннееллаа  сс  ннаассттррооййккии  ((ФФиигг..  55))..  ККааккттоо  
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ббеешшее  ооттббеелляяззаанноо  ппоо--ггооррее,,  ииззббоорръътт  ее  ммеежжддуу  ттррии  ааппааррааттаа::  IInntteerrnnaall  EEnnggiinnee  
((ВВъъттрреешшеенн  ааппаарраатт)),,  CCiinneeRReennddeerr  bbyy  MMaaxxoonn  ((ССииннееРРееннддеерр  ннаа  ММааккссоонн))  ии  SSkkeettcchh  
((ССккиицции))..  

ФФиигг..55..  ИИззббоорр  ннаа  ааппаарраатт  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ((EEnnggiinnee))  

ИИззббоорръътт  ннаа  ссццееннаа  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ссее  ииззввъърршшвваа  оотт  ммееннюю  SScceennee  ((ССццееннаа))..  
ССццееннааттаа  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ее  ннааббоорр  оотт  ззааддааддееннии  ннаассттррооййккии,,  ккооииттоо  ммооггаатт  ддаа  ссее  
ссъъххрраанняявваатт  ии  ппооввттаарряя  сс  ппооммоощщттаа  ннаа  ддииааллооггооввиияя  ппррооззоорреецц  ззаа  ииззббоорр  ии  ууппррааввллееннииее  
ннаа  ссццееннии  ((ФФиигг..66))..  

ФФиигг..66..  ММееннюю  ии  ддииааллооггоовв  ппррооззоорреецц  ззаа  ииззббоорр  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ссццееннии  
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ЗЗаа  ввссееккии  ааппаарраатт  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  ффааббррииччннииттее  шшааббллооннии  сс  ннаассттррооййккии  
ппррееддооссттааввяятт  ееддннаа  ииллии  ппооввееччее  ппррееддввааррииттееллнноо  ддееффииннииррааннии  ссццееннии..  ТТее  ссаа  
ппооддррееддееннии  вв  ддъъррввооввииддннаа  ссттррууккттуурраа  вв  ддииааллооггооввиияя  ппррооззоорреецц  ззаа  ииззббоорр  ии  
ууппррааввллееннииее  ннаа  ссццееннии  ((SSeelleecctt  aanndd  MMaannaaggee  SScceenneess……))..  ППррии  ииззббоорр  ннаа  ооппррееддееллееннаа  
ппррееддееффииннииррааннаа  ссццееннаа  вв  ппааллииттррааттаа  ии  ппооссллееддвваащщаа    ппррооммяяннаа  ннаа  нняяккоойй  ппааррааммееттъърр,,  
ииммееттоо  ннаа  ссццееннааттаа  ссее  ппррооммеенняя  ннаа  ""CCuussttoomm""  ддоо  ззааппииссввааннееттоо  ((SSttoorree  aass……))  ппоодд  ннооввоо  
ииммее..  ССъъххррааннееннааттаа  ссццееннаа  ввккллююччвваа  ввссииччккии  ппааррааммееттррии  ннаа  ннаассттррооййккииттее  ннаа  ииззггллееддаа,,  аа  
ттааккаа  ссъъщщоо  ии  ииззппооллззвваанниияя  ааппаарраатт  ((ннааппрр..  CCiinneeRReennddeerr  ииллии  ССккииццаа))..    

ТТрряяббвваа  ддаа  ссее  ооттббееллеежжии,,  ччее  ззааддааддеенниияятт  ииззххооддеенн  ррааззммеерр  ннее  ссее  ссъъххрраанняявваа  ккааттоо  
ччаасстт  оотт  ссццееннааттаа..  ППоо  ттооззии  ннааччиинн  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ииззппооллззввааннии  ррааззллииччннии  ссццееннии  ппррии  
ззааппааззввааннее  ннаа  ссъъщщиияя  ррааззммеерр..    

ППррии  ппееррссооннааллииззииррааннее  ннаа  ннаассттррооййккии  ззаа  ссццееннаа  ((CCuussttoomm))  ее  ннееооббххооддииммоо  
ззааппииссввааннееттоо  ппоодд  ннооввоо  ииммее,,  ззаа  ддаа  ммоожжее  ддаа  ссее  ииззппооллззвваа  ооттннооввоо  ппоо--ккъъсснноо..  ССъъщщоо  
ттааккаа,,  ппррии  ззааппииссввааннееттоо  ннаа  33DD  ииззггллеедд  вв  AArrcchhiiCCAADD,,  ммоожжее  ддаа  ссее  ззааппиишшее  ии  ииззббррааннаа  
ссццееннаа  ккааттоо  ччаасстт  оотт  ннаассттррооййккииттее  ззаа  ииззггллеедд  ((вв  33DD  OOnnllyy  ппааннеелл  оотт  ннаассттррооййккии  ннаа  
ииззггллееддаа))  ((ФФиигг..77))..  

ФФиигг..77..  ЗЗааппииссввааннее  ннаа  ссццееннаа  вв  ннаассттррооййккииттее  ннаа  ииззггллееддаа  вв  ппррооззооррееццаа  ннаа  ккооммааннддааттаа  
SSaavvee  VViieeww  ((ЗЗааппиишшии  ииззггллеедд))..  

СС  ппооммоощщттаа  ннаа  ддииааллооггооввиияя  ппррооззоорреецц  SSeelleecctt  aanndd  MMaannaaggee  SScceenneess……  ((ИИззббоорр  ии  
ууппррааввллееннииее  ннаа  ссццееннии……)),,  ддооссттъъппеенн  оотт  ммееннююттоо  ззаа  ииззббоорр  ннаа  ссццееннии  оотт  ссппииссъъккаа,,  ммоожжее  
ддаа  ббъъддее  ссъъззддааддееннаа  ррааццииооннааллннаа  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ссццееннииттее  вв  ппааппккии  ии  сс  ппооммоощщттаа  ннаа  
ооппццииииттее  IImmppoorrtt//EExxppoorrtt  ддаа  ссее  ооббммеенняятт  ффааййллооввее  ммеежжддуу  ррааззллииччннии  ппррооееккттии  вв  
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AArrcchhiiCCAADD..  ((ФФааййллооввееттее  ннаа  ссццееннии  ииммаатт  ррааззшшииррееннииее  ""rreennddeerriinnggsscceennee""))..  ТТееззии  
ввъъззммоожжннооссттии  ннее  ссаа  ддооссттъъппннии  ззаа  ввееррссииииттее  ннаа  AArrcchhiiCCAADD  ,,  ппоо--ррааннннии  оотт  AArrcchhiiCCAADD    1188..  

ППррооззооррееццъътт  ззаа  ппррееггллеедд  ((PPrreevviieeww  WWiinnddooww))  ссллуужжии  ззаа  ввииззууааллеенн  ккооннттрроолл  ввъъррххуу  
ииззввъърршшввааннииттее  ннаассттррооййккии  ннаа  ввииззууааллииззаацциияяттаа..  ГГееннееррииррааннееттоо  ннаа  ииззооббрраажжееннииееттоо  вв  
ннееггоо  ее  ооппттииммииззиирраанноо  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ббъъррззииннаа  ззаа  ссммееттккаа  ннаа  ииззввеессттннии  ооггррааннииччеенниияя  
вв  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ииззооббрраажжееннииееттоо..  ААккттууааллииззаацциияяттаа  ннаа  ссъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  ппррооззооррееццаа  
ззаа  ппррееггллеедд  ммоожжее  ззаа  ссее  ииззввъърршшии  ааввттооммааттииччнноо  ииллии  рръъччнноо..    

ААввттооммааттииччннооттоо  ааккттууааллииззииррааннее  ((AAuuttoo  rreeffrreesshh))  ннаа  ППррооззооррееццаа  ззаа  ппррееггллеедд  ссее  
ввккллююччвваа  сс  ииззббоорр  оотт  ммееннююттоо  ззаа  ккооннффииггууррииррааннее  ннаа  ППааллииттррааттаа  ззаа  ннаассттррооййккии  ннаа  
ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя  ((ФФиигг..88))..          

ФФиигг..88..  ВВккллююччввааннее  ннаа  рреежжиимм  ААввттооммааттииччнноо  ааккттууааллииззииррааннее  ннаа  ППррооззооррееццаа  ззаа  ппррееггллеедд  
((AAuuttoo  rreeffrreesshh  pprreevviieeww))  

ААввттооммааттииччннооттоо  ааккттууааллииззииррааннее  ссее  ииззввъърршшвваа  ссааммоо  ппррии  ааккттииввеенн  33DD  ппррооззоорреецц..  
ООввеенн  ттоовваа,,  ппррии  ииззббрраанн  ааппаарраатт  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  SSkkeettcchh  ((ССккииццаа))  вв  ППррооззооррееццаа  ззаа  
ппррееггллеедд  ннее  ссее  ииззооббррааззяявваа  ааккттууааллнниияятт  ммооддеелл,,  аа  ееддиинн  ии  ссъъщщии  ббааззоовв  ммооддеелл,,  ввъъррххуу  
ккооййттоо  ссее  ооттррааззяявваатт  нняяккооии  оотт  ззааддааддееннииттее  ппррооммееннии  вв  ннаассттррооййккииттее..  

РРъъччнноо  ааккттууааллииззииррааннее  ссее  ииззввъърршшвваа  ччрреезз  ккллииккввааннее  сс  ммиишшккааттаа  вв  ппррооззооррееццаа..  
ППррии  ппооссттааввяяннее  ннаа  ккууррссоорраа  вв  ППррооззооррееццаа  ззаа  ппррееггллеедд,,  ппррии  ииззккллююччеенноо  ааввттооммааттииччнноо  
ааккттууааллииззииррааннее,,  вв  ссррееддааттаа  ссее  ппоояяввяявваа  ссииммввооллаа  ззаа  рръъччннаа  ааккттууааллииззаацциияя  ––  ккрръъггччее  ссъъсс  
ссттррееллккии..  ККооггааттоо  ппррооззооррееццаа  ссее  ннуужжддааее  оотт  ааккттууааллииззииррааннее,,  ииззооббрраажжееннииееттоо  вв  ннееггоо  
ззааббееллеежжииммоо  ппооттъъммнняявваа  ((ФФиигг..99))..  
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ППррии  ааккттууааллииззииррааннее  ннаа  ппррооззооррччееттоо  ззаа  ппррееггллеедд  ссее  ааккттииввиирраа  ааввттооммааттииччнноо  33DD  
ппррооззооррееццаа..  

ФФиигг..99..  РРъъччнноо  ааккттууааллииззииррааннее  ––  ппооттъъммнняяввааннееттоо  ннаа  ииззооббрраажжееннииееттоо  вв  ппррооззооррееццаа  ее  
ииннддииккаацциияя  ззаа  ннееооббххооддииммоосстт  оотт  ааккттууааллииззииррааннее  

ННаассттррооййккии  ннаа  ааппааррааттаа  CCiinneeRReennddeerr  SSeettttiinnggss  

ННаассттррооййккииттее  ннаа  ммооддууллаа  ззаа  ввииззууааллииззаацциияя  CCiinneeRReennddeerr  bbyy  MMaaxxoonn  ссаа  
ооррггааннииззииррааннии  вв  ддвваа  ввааррииааннттаа  ––  ббааззооввии  ии  ддееттааййллннии  ннаассттррооййккии..  ППооссллееддннииттее  ссее  
ввккллююччвваатт  ччрреезз  ббууттооннаа  DDeettaaiilleedd  SSeettttiinnggss  ((ДДееттааййллннии  ннаассттррооййккии))  ии  ссаа  ппррееддннааззннааччееннии  
ззаа  ооппииттннии  ввъъвв  ввииззууааллииззааццииииттее  ппооллззввааттееллии..  ТТее  ввккллююччвваатт  ссееббее  ссии  ии  ввссииччккии  ббааззооввии  
ннаассттррооййккии..  

ББааззооввииттее  ннаассттррооййккии  ппррееддллааггаатт  ооппррооссттеенн  ииннттееррффееййсс,,  ннее  ииззиисскквваащщ  ссппееццииааллннии  
ппооззннаанниияя  ии  ооппиитт,,  сс  ддооссттааттъъччнноо  ооппццииии  ззаа  ссъъззддааввааннее  ннаа  ккааррттииннии  сс  ввииссооккоо  ккааччеессттввоо..  
ППоо  ппооддррааззббииррааннее  ппааллииттррааттаа  ппооккааззвваа  ббааззооввииттее  ннаассттррооййккии,,  аа  ббууттооннъътт  ДДееттааййллннии  
ннаассттррооййккии  ((DDeettaaiilleedd  SSeettttiinnggss))  ее  ииззккллююччеенн..  

ББааззооввииттее  ннаассттррооййккии  ссаа  ррааззппррееддееллееннии  вв  ттррии  ооттвваарряящщии  ссее  ппааннееллаа::  RReennddeerr  
SSeettttiinnggss  ((ННаассттррооййккии  ннаа  ввииззууааллииззаацциияя)),,  EEnnvviirroonnmmeenntt  ((ООккрръъжжаавваащщаа  ссррееддаа)),,  
BBaacckkggrroouunndd  ((ФФоонн))..  

ППааннееллъътт  RReennddeerr  SSeettttiinnggss  ссъъддъърржжаа  33  ггррууппии  ннаассттррооййккии::  QQuuaalliittyy  ((ККааччеессттввоо)),,  
LLiigghhttss  ((ССввееттллииннии))  ии  EEffffeeccttss  ((ЕЕффееккттии))..      

QQuuaalliittyy  ((ККааччеессттввоо))  ввккллююччвваа  ииззббоорр  ннаа  ссттееппееннии  ннаа  ккааччеессттввоо  ннаа::  
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--  RReennddeerriinngg  QQuuaalliittyy  ((ККааччеессттввоо  ннаа  ВВииззууааллииззаацциияяттаа))  --    ииззббоорръътт  ее  ммеежжддуу  ННииссккоо,,  
ССрреедднноо,,  ВВииссооккоо  ииллии  ФФииннааллнноо  ((ДДееттааййллии))  ккааччеессттввоо  ((ФФиигг..1100))..  ЗЗааддааддееннооттоо  ккааччеессттввоо  
ииммаа  ееффеекктт  ввъъррххуу  ддвваа  ппррооццеессаа::  aannttiiaalliiaassiinngg  ((ЗЗааггллаажжддааннее  ннаа  ккооннттууррииттее))  ии  GGlloobbaall  
iilllluummiinnaattiioonn  ((ГГллооббааллнноо  ооссввееттллееннииее))..  ЧЧрреезз  ттяяхх  ссее  ппооссттииггаа  ппоо--ддооббрроо  ккааччеессттввоо  ннаа  
ккааррттииннааттаа,,  нноо  ииззиисскквваатт  ппооввееччее  ввррееммее  ззаа  ннееййннооттоо  ггееннееррииррааннее..  

ФФиигг..1100..  ИИззббоорр  ннаа  ккааччеессттввоо  ннаа  ввииззууааллииззаацциияяттаа  

- Shadows (Сенки) – опциите за избор варират на степени от None (Без сенки) 
до  Final (Details )(Финално (Детайли)) (Фиг.11), а опцията By Light Settings (От 
настройките на лампи) използва индивидуалните настройки, зададени за всеки 
отделен източник на светлина, дефинирани в Lamp Settings /Light Parameters 
(Настройки на лампи/параметри на светлината). 

ФФиигг..1111..  ИИззббоорр  ннаа  ккааччеессттввоо  ннаа  ссееннккииттее  
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ППааннееллъътт  LLiigghhttss  ((ССввееттллииннии))  ссъъддъърржжаа  33  ггррууппии  ннаассттррооййккии  ззаа  ззааддааввааннее  ннаа  
ииннттееннззииввннооссттттаа  ннаа  ооссввееттллееннииееттоо  оотт  ттррииттее  ррааззллииччннии  ииззттооччнниицции  ннаа  ссввееттллииннаа,,  
ииззппооллззввааннии  ппррии  ввииззууааллииззаацциияя::  ССллъъннццее,,  ллааммппии  ии  ооссввееттееннии  ииззллъъччвваащщии  ппооввъъррххннииннии  
((ФФиигг..1122))..    

- Интензитет на слънцето. Средата на плъзгача by Settings (По настройки) 
отговаря на 100%, което съответства точно на зададената настройка за 
интензивност на слънцето. При преместване на плъзгача се увеличава или 
намалява интензивността на слънцето спрямо тази настройка.  

Фиг.12. Избор на интензивност на осветителните източници 

- Интензитет на лампите. Средата на плъзгача by Settings (По настройки) 
отговаря на 100%, което съответства точно на зададената интензивност 
индивидуално за всяка лампа при нейното поставяне в модела. Зададените тук 
настройки отчитат тези от 3D прозореца, но обратното не е в сила. Така 
например, изключена лампа в 3D прозореца не може да бъде включена в 
настройките на Фотореалистичната визуализация. 

--  Интензитет на излъчващи повърхнини. Тази настройка влияе върху  канала 
яркост – характеристика на повърхнината на материала. Всички повърхности 
имат канал яркост, който се отразява на глобалното осветление.   

ППааннееллъътт  EEffffeeccttss  ((ЕЕффееккттии))  ссъъддъърржжаа  ннаассттррооййккаа  ннаа  ддвваа  ееффееккттаа::  WWhhiittee  MMooddeell  
EEffffeecctt  ((ЕЕффеекктт  ннаа  ббяялл  ммооддеелл))  ии  DDeepptthh  ooff  FFiieelldd  ((ДДъъллббооччииннаа  ннаа  ппооллее))  ((ФФиигг..1133))..  

- Настройката White Model Effect (Ефект на бял модел) може да бъде 
използвана, например, в началната фаза на проектиране, за да се предадат 
основните форми и пространството на проекта плюс светлинните ефекти, без 
задълбочаване в цветове и текстури. Всички повърхнини стават бели, запазва се 
свойството прозрачност (Фиг.14). 
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ФФиигг..1133..  ЗЗааддааввааннее  ннаа  White Model Effect вв  ппааллииттррааттаа  ннаа  ФФооттооррееааллииссттииччннааттаа  ввииззууааллииззаацциияя  

ФФиигг..1144..  ВВииззууааллииззаацциияя  ппррии  ииззппооллззввааннее  ннаа  ееффееккттаа  ББяялл  ммооддеелл  ((WWhhiittee  MMooddeell  EEffffeecctt))  

- Настройка Depth of Field (Дълбочина на поле) (Фиг.15) намалява рязкостта 
на изображението на задния план, създавайки усещането за дълбочина на 
изгледа. ЕЕффееккттъътт  ссее  ааккттииввиирраа  сс  ппррииддввиижжввааннее  ннаа  ппллъъззггааччаа  ккъъмм  ппооззиицциияя  BBlluurrrryy  
((ННееяяссеенн))..  ППооддррааззббиирраащщааттаа  ссее  ппооззиицциияя  ее  SShhaarrpp  ((РРяяззъъкк)).. 

ДДъъллббооччииннаа  ннаа  ппооллееттоо  ссее  ииннттееррппррееттиирраа  ккааттоо  ппоосстт--ееффеекктт  вв  рреежжиимм  ССттааннддааррттннаа  
ввииззууааллииззаацциияя  ––  ппррииллааггаа  ссее  ввъъррххуу  ггооттооввааттаа  ккааррттииннаа..    

ВВ  рреежжиимм  PPhhiissiiccaall  RReennddeerr  ееффееккттъътт  ссее  ииннттееррппррееттиирраа  ккааттоо  ххааррааккттееррииссттииккаа  ннаа  
ккааммееррааттаа  FF--ssttoopp..  



14 
 

Фиг.15. Задаване на Depth of Field в палитрата на Фотореалистичната 
визуализация  

ППааннеелл  EEnnvviirroonnmmeenntt  ((ООккооллннаа  ссррееддаа))  

ЧЧрреезз  ннаассттррооййккииттее  вв  ттооззии  ппааннеелл  ссее  ффооррммиирраатт  ххааррааккттееррииссттииккииттее  ннаа  ооккооллннааттаа  
ссррееддаа::  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ннееббееттоо,,  ввррееммееттоо,,  ддааттаа  ии  ччаасс,,  ммеессттооппооллоожжееннииее..  

ООтт  ммееннююттоо  SSkkyy  SSeettuupp  ((ННаассттррооййккии  ннаа  ннееббее))  ссее  ииззббиирраатт  ххааррааккттееррииссттииккииттее  ннаа  
ннееббее::  NNoonnee  ((ББеезз  ннееббее)),,  HHDDRRII  SSkkyy  ((ИИззооббрраажжееннииее  ннаа  ннееббее  сс  ввииссоокк  ддииннааммииччеенн  
ооббххвваатт))  ииллии  PPhhyyssiiccaall  SSkkyy  ((ФФииззииччеессккоо  ннееббее)),,  ккооееттоо  ее  ннаайй--ииззппооллззввааннааттаа  оотт  
ннаассттррооййккииттее..  

ФФииззииччеессккооттоо  ннееббее  ((PPhhyyssiiccaall  sskkyy))  ее  ннее  ппррооссттоо  ффооннооввоо  ииззооббрраажжееннииее  ннаа  ннееббее,,  аа  
ввккллююччвваа  вв  ссееббее  ссии  ии  ооппррееддееллееннии  ссввооййссттвваа  --  ссллъъннццее,,  ввррееммееттоо,,  ммъъггллаа,,  ооббллаацции,,  ддъъггаа,,  
ааттммооссффеерраа  ии  ссввееттллииннннии  ееффееккттии  --    ссввъъррззааннии  ппооммеежжддуу  ссии  ппааррааммееттррии..  

ФФиигг..1166..  ННаассттррооййккии  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ппррии  ииззббоорр  ннаа  PPhhyyssiiccaall  SSkkyy  

ИИззббоорръътт  ннаа  ввааррииааннттаа  ннаа  ФФииззииччеессккоо  ннееббее  ссее  ииззввъърршшвваа  оотт  ммееннююттоо  вв  ссееккттоорраа  
WWeeaatthheerr  PPrreesseett  ((ФФиигг..1166))..  ИИззббрраанниияятт  ввааррииааннтт  ввккллююччвваа  ккооммббииннаацциияя  оотт  
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ппррееддввааррииттееллнноо  ддееффииннииррааннии  ппааррааммееттррии::  ттиипп  ннееббее,,  ааттммооссффеерраа,,  ооббллаацции,,  ммъъггллаа,,  
ддъъггаа,,  ссллъъннччееввии  ооттбблляяссъъцции,,  аа  ттааккаа  ссъъщщоо  ддааттаа,,  ччаасс  ии  ммеессттооппооллоожжееннииее..  ППооссллееддннииттее  
ооккааззвваатт  ввллиияяннииее  ввъъррххуу  ххааррааккттееррииссттииккииттее  ннаа  ссллъъннччееввооттоо  ооссввееттллееннииее..  СС  
ввккллююччввааннееттоо  ннаа  ббууттооннаа  UUssee  AArrcchhiiCCAADD  SSuunn  PPoossiittiioonn  ((ИИззппооллззвваайй  ззааддааддееннооттоо  вв  
AArrcchhiiCCAADD  ппооллоожжееннииее  ннаа  ссллъъннццееттоо))  ссее  ппррооммеенняятт  ннаассттррооййккииттее  DDaattee&&TTiimmee  ии  LLooccaattiioonn  
вв  ссъъооттввееттссттввииее  ссъъсс  ззааддааддееннооттоо  вв  AArrcchhiiCCAADD,,  сс  ккооееттоо  ссее  ииззппъъллнняявваатт  ууссллооввиияяттаа  ннаа  
ммеессттооппооллоожжееннииееттоо  ннаа  ооббееккттаа..  

ППррии  ииззббоорр  ннаа  ммеессттооппооллоожжееннииее  оотт  ммееннююттоо  ссъъсс  ссппииссъъккаа  ннаа  ггррааддооввее  ввъъззнниикквваа  
ннееооббххооддииммооссттттаа  оотт  ддооббааввяяннее  ннаа  нноовваа  ллооккаацциияя  ((ггрраадд)),,  ннааппррииммеерр  ССооффиияя,,  ккоояяттоо  
ооттссъъссттвваа  оотт  ссппииссъъккаа..  ДДооббааввяяннееттоо  ннаа  ннооввии  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ((ггррааддооввее))  ссее  ииззввъърршшвваа  
сс  ппооммоощщттаа  ннаа  AAttttrriibbuuttee  MMaannaaggeerr..  ППооссллеедднниияятт  ссее  ооттвваарряя  сс  ккооммааннддааттаа  оотт  ммееннюю  
OOppttiioonnss\\EElleemmeenntt  AAttttrriibbuutteess\\AAttttrriibbuuttee  MMaannaaggeerr……  ((ФФиигг..1177))..  

ФФиигг..1177..  ВВъъввеежжддааннее  ннаа  ннооввоо  ммеессттооппооллоожжееннииее//ггрраадд  вв  ссппииссъъккаа  вв  ддииааллооггооввиияя  
ппррооззоорреецц  AAttttrriibbuuttee  MMaannaaggeerr  

В списъка отляво с Duplicate (Дублирай) се създава копие на посочен град от 
списъка, след което се преименува и се въвеждат координатите на новия град. В 
същия прозорец става запис на желано или желани местоположения – чрез 
избор отляво, команда Append>> и запис от дясното поле – файл с разширение 
.aat.   

HDRI Sky (ИИззооббрраажжееннииее  сс  ввииссоокк  ддииннааммииччеенн  ооббххвваатт  ннееббее) е избор на картина 
за фон и източник на светлина от околната среда.  
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Изборът на картина става от библиотеката на ArchiCAD – папка [Himg] HDF 
Images (Фиг.18). 

HDRI картината предвижда дифузна светлина и меки сенки. Този метод не 
предвижда отделна настройка за слънце. При увеличаване интензивността на 
слънцето в панела Render Settings се усилва рязкостта на сенките. Чрез плъзгача 
Sky Position се извършва ротиране на картината до съвпадение с позицията на 
слънцето.  

Фиг.18. Избор на настройки на HDRI Sky 

Използване на по-съвършен вариант за слънце с HDRI 

Прилагат се следните последователни действия: 

- Изключване на слънцето в ArchiCAD (в източници на светлина чрез 
преместване на  плъзгача за изключване);  

- Използване на инструмента Лампа и избор на обект слънце (в раздела от 
библиотеката General Light Sources (Общи източници на светлина)). Обектът 
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Слънце може да бъде поставен ръчно, има повече параметри отколкото 
стандартното слънце в ArchiCAD и използва по-добре предимствата на 
CineRender. Трябва да се има предвид, че настройките във PhotoRendering 
палитрата не се отразяват в 3D модела. За да се прецени ефектът от обекта 
Слънце, трябва да се следят промените в изображението в прозореца за 
преглед. 

Панел Background (Фон) 
Съдържанието на панела Background (Фон) е еднакво за всичките апарати за 

визуализация. Фонът представлява 2D картина, поставена „зад” визуализирания 
модел. Ако за фон се използва реална снимка на средата, визуализацията на 
модела на проектирания обект може да се „вгради” в нея. 

При визуализиране със CineRender околната среда (Environment) 
представлява истинска 3D среда, формираща фона на визуализацията и това 
обезмисля използването на фон чрез панела Background. 

Вариантите за избор на фон от меню Background са 3: None (Без фон); Colors 
(Цветове) и Image (Картина). 

При избор на None (Без фон) и апарати за визуализация Internal (Вътрешен) 
или Sketch (Скица), фонът в полето е бял непрозрачен, а при CineRender – 
прозрачен. 

При избор Color (Цвят), фонът се състои от два цвята – цвят на небето и на 
терена (Фиг.19). ArchiCAD позиционира автоматично линията на хоризонта – 
граница между двата цвята. Избор на цвят се извършва от цветовата палитра, 
отворена чрез двукратно кликване с мишката върху правоъгълното цветно поле 
вляво от полето за преглед на фона. 

Фиг.19. Фон от два цвята 

Едноцветен фон може да се постигне чрез включване на веригата.  
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При избор Image (Картина) се използвате съществуваща картина като фон. 
Чрез бутона Browse… , от  библиотеката се зарежда желаното изображение 
(Фиг.20). За целта може да се използва и друго изображение, включително 
изображение на реалното място, в което ще бъде разположен проектирания 
обект.   

Фиг.20. Избор на картина за фон на визуализацията от библиотеката на ArchiCAD 

При използване на файл извън съдържанието на библиотеката на ArchiCAD, той не 
се съхранява във файла на проекта (*.pln). За да бъде записан е необходимо да бъде 
използван архивният формат на проектния файл (*.pla). При извършването на записа в 
този формат, чрез бутона Options (Опции) се отваря диалогов прозорец за уточняване 
на съдържанието на архивния файл. За добавяне на картината за фон се включва 
опцията Include Backround Picture (Включи картината за фон). 

След избор и зареждане на картината следва уточняване на обхвата от нея, който 
ще бъде използван като фон. В меню Positions (Позиции) има 3 опции, чието 
използване помага за позициониране на картината в прозореца: 

- Scale to Fit (Мащабиране по размер) – при което в правоъгълната рамка, 
представляваща зададения размер за визуализацията се побира изцяло 
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избраната картина с точно съвпадение на единия от размерите (в зависимост от 
пропорцията) (Фиг.21). 

Фиг.21. Избор и резултат от изпълнението на опцията Scale to Fit  

- Scale to Fill (Мащабирай до запълване) – при което избраната картина 
изцяло запълва рамката на зададения формат за визуализация. Като фон участва 
отрязъка от картината, определен от рамката (Фиг.22). 

Фиг.22. Избор и резултат от изпълнението на опцията Scale to Fill 

- Опцията Custom (По избор) – при което желания обхват се постига с ръчно 
придвижване на картината в прозорчето за преглед (курсор с формата „ръка”) с 
отчитане на рамката или с въвеждане на числови стойности в полетата Offset 
(Отместване) и Scale (Мащаб – за промяна на размерите на картината) (Фиг.23). 

Отметка в квадратчето Blend image with model using alpha (Смеси картината 
и модела с използване на алфа канала) има ефекта на смесване на фона и 
визуализацията на модела и се използва при апарат Scetch (Скица). Опцията е 
активна при избрана картина за фон с алфа канал. 
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Фиг.23. Избор на мащаб и обхват на картината за фон в режим Custom 

Генериране на Фотореалистичната визуализация 

Стартиране на процеса на генериране на Фотореалистичната визуализация, 
съобразно със зададените настройки, се извършва чрез иконката в долния край 
на палитрата PhotoRendering Settings (Фиг.24) или чрез командата от меню 
Document (Документ) Document > Creative Imaging > PhotoRender Projection. 

Фиг.24. Стартиране на процеса на генериране на Фотореалистична визуализация 
чрез бутона PhotoRendering 

В същото меню е алтернативната възможност за експорт на модела в 
програмата CINEMA 4D - водещ професионален софтуерен пакет за 
мултимедийни продукции, при което се генерира файл *.c4d.  

Генерирането на визуализацията може да бъде спряно чрез бутона „Стоп” 
(намира се върху долната рамка на прозореца, в който се генерира 
фотореалистичната картина) (Фиг.25,а).  

Както беше отбелязано по-горе, полученият резултат – картина в прозорец 
Picture #.. не се записва с чертожния файл и при желание за съхраняване трябва 
да бъде записана отделно.  
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а       б 
Фиг. 25. Протичане на визуализацията в прозореца за създаване на картината (a) и 
краен резултат (б) 

Визуализиране на ограничена част от изгледа в 3D прозореца 
С помощта на 2D маркировка, ограничаваща в 3D прозореца определена 

част от изгледа в него, може да се реализира частична визуализация. Използват 
се следните последователни действия: 

- маркиране в 3D прозореца на желания участък с инструмента 2D 
Маркировка; 

- избор на командата от меню Document > Creative Imaging > Render 
Marquee Region anf Crop (Визуализирай зоната в Маркировката и отрежи). 
Алтернатива е използването на същата команда от менюто, отворено с бутона за 
Фотореалистична визуализация върху долния край на палитрата PhotoRendering 
Settings (Фиг.26). Резултат – визуализиране на отрязък от изгледа (Фиг.27). 

Фиг.26.Избор на командата Render Marquee Region от Командно меню или от Палитрата 
PhotoRendering Settings 
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 Фиг.27. Визуализиране на отрязък от 3D изгледа: 
а- Обозначаване на част от изгледа с инструмента 2D маркировка; б – фотореалистична 
визуализация без отчитане на Маркировката; в – с командата Render Marquee Region 
(Визуализирай зоната в Маркировката); г – с командата Render Marquee Region anf Crop 
(Визуализирай зоната в Маркировката и отрежи)    
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Detailed CineRender Settings (Детайлни настройки на CineRender) за 
създаване на Фотореалистична визуализация в ArchiCAD 

Настройките на модула за визуализация CineRender by Maxon са 
организирани в два варианта – базови и детайлни настройки.  

Базовите настройки предлагат опростен интерфейс, не изискващ специални 
познания и опит, с достатъчно опции за създаване на картини с високо качество.   

Detailed Settings (Детайлни настройки) са предназначени за опитни 
ползватели. Те включват себе си и всички базови настройки. 

Детайлните настройки (Detailed Settings) се включват с бутона Detailed 
Settings. Те съдържат десетки настройки, организирани в дървовидна структура 
(Фиг.28). 

ФФиигг..2288..  ООррггааннииззаацциияя  ннаа  ггррууппииттее  ннаассттррооййккии  вв  рреежжиимм  DDeettaaiilleedd  SSeettttiinnggss  ((ДДееттааййллннии  
ннаассттррооййккии))  

Използването на някои от детайлните настройки илюстрира съображенията 
за разширения обхват с оглед постигане на максимално високо качество на 
Фотореалистичната визуализация.  

Сравнение между Физическия и Стандартния режими на визуализация. 
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По подразбиране се използва Стандартният режим на визуализация, даващ 
добри резултати на картината. Алтернативата е използването на Physical 
Renderer (Физически режим на визуализация), наподобяващ работата с камера с 
присъщите й настройки (Фиг.29). 

Фиг.29. Включване на Physical Renderer (Физически режим на визуализация) 

При изключено положение на бутона Physical Renderer е активен режимът 
Standard Renderer (Стандартен режим). 

И двата режима имат своето поле на приложение: 

• При стандартна сграда без неясни отражения се използва Стандартният 
режим (Standard Renderer); 

• При голям, детайлен модел с разнообразни повърхнини  със сложни 
пааметри и множество неясни отражения преимуществено се използва 
Phisical Renderer; 

• При визуализиране на растерни обекти се използва Phisical Renderer. 

Physical Renderer притежава редица характеристики и фотографски ефекти, 
които могат да бъдат използвани при подходящи условия: 

- Дълбочина на изгледа със съответните ефекти на замъгляване; 

- Потъмняване към краищата на картината (Vignetting); 

- Хроматична аберация (цвят по ръбовете); 

- При изчисляване на множество комбинирани размити ефекти (неясни 
отражения/размазана прозрачност, Physical Renderer е по-бърз; 
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- По-лесен за настройки. Physical Renderer не използва Минимум/Максимум 
проби и Точност при настройката на светлини и повърхнини; 

- Не трябва да се използва Antialiasing (Изглаждане на контурите); 

- Включва различни механизми RayTracing (Трасиране на лъчи): Physical 
(legacy), Embree (Turboboost) и Embree; 

- Включва различни алгоритми за визуализация с възможност за избор 
между тях: Fixed/Adaptive and Progressive mode. При използване на Progressive 
mode се получава зърнисто, но реалистично изображение почти веднага и 
картината прогресивно става все по-малко зърниста; 

- Дълбочина на полето (Depth of Field) работи като F-stop на камера (при 
режим Standard Depth of Field е пост-ефект). Това прави Physical Renderer 
предпочитан в случаите при: 

- Използване на текстури с алфа ефекти и желание за комбинирането им 
с Depth of Field; 

- Модел, съдържащ много прозрачни повърхнини. 

Physical Renderer има и някои недостатъци: 
- Реалистичната симулация на физически ефекти изисква от хардуера 

повече изчислителна мощ и продължава по-дълго време. В същото време 
предлага повече настройки със значим потенциал за оптимизиране; 

- Не работи в съчетание с огледални светлини или цилиндрични лещи. 
Тревата се изчислява много по-бавно.  

Оптимизиране на времето за визуализация с “General Options” („Общи 
опции”) (Фиг.31). 

Опциите в списъка оказват влияние като цяло: при изключване на опция 
тук, тя се изключва за целия модел, независимо от зададеното другаде. При 
изключване на част от тях може да се намали времето за генериране на 
визуализацията. 

Transparency (Прозрачност) – при изчисляване на картината се взимат 
предвид свойствата „прозрачност” и „алфа повърхнина”. 

Refraction (Пречупване) – при изчисляване на осветлението на прозрачни 
повърхнини се отчита пречупването на светлината при преминаване на 
светлинните лъчи. 

Reflection (Отражение) – включва отчитането на отражения при 
изчислението на картината. При изключено положение няма смесване на 
цветовете при отражения от различните по цвят повърхнини. 
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Limit Reflections to Floor/Sky (Ограничи отраженията до под/небе) – 
отчитат се единствено отраженията от пода и небето върху повърхностите на 
модела. Този метод не е изчислително интензивен и се препоръчва за 
облекчаване на изчислителната работа при сложни задачи. 

Blurriness (Размазаност) – включване/изключване на ефекта от размазване 
при отражателни и прозрачни повърхнини. 

Textures (Текстури) – Включва /изключва отчитането на текстурите. При 
включено положение растерните текстури се отчитат, а при изключено се 
заменят от черен цвят. 

Visible Light (Видима светлина) – Чрез тази опция всички видими светлини 
могат глобално да бъдат деактивирани (слънце, лампи, общи светлини). 

Sub-Polygon Displacement (SPD) (Изместване на под-полигони) – глобално 
включване/изключване на опцията за цялата сцена, без необходимост от 
процедиране за всяка SPD повърхнина поотделно. 

Свойството на SPD повърхнините дава възможност за изобразяване на 
сложни структури на повърхнини с използване на 2D текстури, вместо реално 3D 
моделиране (Фиг.30). 

Фиг.30. Повърхнини с приложение на SPD 

Identical Noise Distribution (Идентично разпределение на шума) – при 
различни ефекти на CineRender се получават „зърнисти” изображения и тази 
зърнистост често се оприличава на „Шум” (Noise)  със случаен за всяко 
изображение принцип на разпределение. За да се избегне в максимална степен 
този ефект за последователни визуализации, се включва тази настройка. 

Subsurface Scattering (SSS) (Подповърхностно разсейване) – характеризира 
разпространението на светлината в полупрозрачни тела (например, кожа, 
мрамор, парафин, мляко и т.н.). Светлината прониква частично в 
полупрозрачните тела, част се поглъща, част се отразява и разсейва, част напуска 
повърхността, но под друг ъгъл, с друга интензивност и от друго място. 
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Ray Threshold (Праг на лъчите) – служи за оптимизиране на времето за 
визуализация. За отражения/прозрачности най-общо при по-голяма стойност е 
по- висока степента, при която  много малки отражения/прозрачности ще бъдат 
взети предвид, което води до времето за изчисление на картината. 

Ray Depth (Дълбочина на лъчите) – определя броя на прозрачните обекти в 
които лъчите могат да проникнат. По-висока стойност означава проследяване на 
отраженията на лъча в сцената при последващи отражения, което води до 
увеличава времето за изчисление. 

Reflection Depth (Дълбочина на отражение) – при по-голяма дълбочина 
лъчите се проследяват по-дълго при движението си в сцената и резултатите се 
изчисляват. Чрез този параметър може да се ограничат изчисленията – често 
само първата генерация отражения е важна, следващите лъчи допринасят малко 
към качеството на картината, увеличавайки значимо времето за генериране на 
визуализацията. 

Дълбочина 2 означава, че след като лъчът срещне повърхнина, втори лъч се 
изчислява за отражение. 

Global Brightness (Обща яркост) – позволява едновременно увеличаване/ 
намаляване на яркостта за всички светлинни източници в сцената. При стойност 
100% се отчита индивидуално зададената интензивност на всеки източник, при 
150% например, интензивността на всеки източник се увеличава 
пропорционално. 

Generate Alpha Mask for Environment (Генериране на Алфа маска за 
околната среда) – отчитане на алфа канал при пресмятане на изображенията. 
Алфа каналът е изображение в полутонове на сивото със същата резолюция като 
цветната картина. Белите пиксели означават наличието на обект в тази позиция, 
черните обозначават отсъствие на обект. 

Global Illumination (GI) (Глобално осветление) е сложен метод за постигане 
на реалистични светлинни ефекти в модела (Фиг.32). Алгоритъмът симулира 
ефекта не само от преките светлинни източници, но отчита и косвени светлинни 
ефекти, предизвикани от многобройните отражения на светлинните лъчи от 
повърхностите на елементите на модела.  

Използвайки глобалното осветление можете да се постигне много високо 
качество на картината (Фиг.33). В същото време може значително да се увеличи 
времето за генерирането й. Могат да се използват два взаимосвързани метода: 
Първичен и Вторичен методи (Фиг.34). 
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Фиг.31. Списък на Общите опции (General Options) 

Фиг.32. Global Illumination (Глобално осветление) в детайлните настройки на Maxon CineRender 
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Фиг. 33. Визуализации при изключено и при включено Глобално осветление (GI) 

Първичният метод (Primary Method) пресмята ефекта от полигонални 
светлини или светлини, излъчвани от осветени повърхнини (от реални източници 
или Физическото небе (Physical Sky)) без отчитане на последващи отражения. 

Вторичният метод (Secondary Method) изчислява яркостта на 
повърхнините, осветени от многобройни отражения на светлината. 

Съвместното използване на двата метода дава търсения ефект, при което 
Първичният метод само осветява повърхностите, които са директно осветени, а 
Вторичният метод изчислява допълнителните отразени светлини. Двата метода 
заедно спомагат за постигане на реалистично индиректно осветление. 

Първичният метод е с по-голямо влияние върху качеството на 
визуализацията. Използването при него на висококачествени методи като QMC 
или IR е оправдано, но води до увеличение на времето за генериране на 
визуализацията (Фиг.35). Опциите, предвидени за Първичния метод са: 

- QMC (Quasi-Monte Carlo): най-прецизен но и най-бавен метод; 

- Irradiance Cache: опростен и бърз метод за определяне на най-важните 
области на даден проект, изчисляване GI в тези места и интерполиране. 

- Irradiance Cache (Legacy): Това е Irradiance Cache от CineRender от версиите 
на ArchiCAD преди 20-та. Предназначен е за визуализиране на по-стари проекти с 
цел постигане на същия резултат. 

Опциите, предвидени за Втория метод са: 
- QMC (Quasi-Monte Carlo): използването като втори метод е най-добро в 

съчетание IR+QMC за екстериорни сцени и QMC+QMC най-прецизен и най-бавен 
метод; 
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- Irradiance Cache: като Вторичен метод работи добре за интериорни сцени с 
малки светлини. Трябва да се държи сметка за броя на пробите (Sampling), в 
съчетание QMC+IR и голям брой проби, времето за генериране на 
визуализацията драматично нараства. 

- Radiosity Maps: използването като вторичен метод е подходящо за бързи 
визуализации за преглед поради ниската стойност на Diffuse Depth (по-малко 
отразени светлини) 

Параметърът Intensity (Интензивност) присъства и при двата метода 
(Първичен и Вторичен). Използва се за прецизиране на яркостта на GI, базирана 
на броя на отраженията на светлината. Интензивността при Първичният метод 
влияе на директно осветените области, а при Вторичният засяга отразената 
светлина. 

Параметърът Saturation (Наситеност) Дефинира наситеността на цвета, 
използвани в изчислението на GI отделно за първичен и вторичен Метод. Ако 
някои методи произвеждат твърде малко насищане (както понякога е случаят с 
IR/QMC като вторичен метод), може да се увеличи стойността на насищане. 
Обърнете внимание, че ако основен метод насищане настройка е зададена на 0 
%, няма цветове ще бъде наличен за определителен член вторичен метод. 

Diffuse Depth (Дифузна дълбочина) може да бъде зададена при избран 
режим за Вторичния метод Irradiance Cache или QMC и оказва значимо влияние 
върху качеството на визуализация. Дефинира броя на отраженията на 
светлинния лъч от повърхнините. По-голяма стойност на параметъра удължава 
времето за визуализация, но разпределението на светлината става все по-
хомогенно, картината по-ярка и по-реалистична. В действителност, стойности по-
големи от 3 в нормална сцена става все по-незабележими като влияние, а 
крайният резултат става единствено по-светъл. Минимума на Diffuse Depth 
(Дифузна дълбочина) е 1 – само директно оветление. За постигане на 
индиректно осветление е необходима стойност 3, а минимум 2 се изисква за 
интериорни сцени. 

Gamma (Гама) засяга само индиректното осветление GI. Дефинира 
прогресията от най-тъмното до най-яркото (от черно до бяло). Високите 
стойности за Gamma намалява контраста и „изравнява” картината. Стойности по-
малки от 1 потъмняват картината, а по-големите я правят по-ярка. 
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Фиг. 34. Визуализиране при различни режими за Първичния метод 
Primary QMS, Intencity 500 Primary GI, Intencity 500 
Secondary GI, Intencity 200,Diff.Depth 3 Secondary GI, Intencity 200,Diff.Depth 3 

Progressive Rendering Mode (Режим Прогресивно визуализиране) 

При използване на Физическия модул за генериране на картината, в групата 
настройки Phisical Renderer Options (Опции на Физическия модул за 
визуализация) и при избор на настройката за вземане на проби Sampler – 
Progressive, се активира изборът за визуализиране Progressive Mode 
(Прогресивен режим) (Фиг.35).  

Фиг.35. Ибор на Progressive Mode (Прогресивен режим) 

При избор на режима се получава мигновено базова визуализация, която с 
нарастване на отделеното време става все по-качествена. Трите опции за избор 
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дават следните възможности за избор на ограничения във времето за процеса на 
визуализация. 

● Безкраен (Infinite): изчисленията на картината продължават до натискане 
на бутона Stop; 

● Лимит за време (Time limit): Процесът на визуализация ще спре при 
достигане на зададеното гранично време; 

● Pass count (Брояч): Процесът на генериране на визуализацията ще спре 
след определен брой фази. 

Визуализираната картина при Progressive Rendering преминава през 
последователни фази, ставайки все по-малко зърниста. При опцията Infinite 
(Безкраен) генерирането на визуализацията може да бъде спряно чрез бутона 
Stop при достигане на удовлетворително качество на картината. 

Antialiasing (Изглаждане на контурите) (Фиг.36) – Изглажда назъбванията, 
премахва назъбени ръбове. Работи чрез разбиване на всеки пиксел в суб-
пиксели, изчисляват се няколко цветови стойности вместо една и усреднената е 
крайния цвят за пиксела. Antialiasing се използва при активен режим Standard 
(Use Physical Rendering e изключено). 

Фиг. 36. Опции при настройката Antialiasing 
Mode (Режим) – достъпни за избор на режим са три опции: None, Geometry 

или Best. 
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None изключва използването на Antialiasing. 

Geometry (Геометрия) – изборът по подразбиране – изглажда автоматично 
ръбовете на всички обекти  с 16 х 16 под-пиксела. 

Best (Най-добър) – включва адаптивно изглаждане на контурите, 
допълнителни под-пиксели се прилагат само в критичните области – там, където 
цветът на пикселите значително се различава от околните пиксели. При избор на 
Best  се активират три допълнителни опции: 

- Min Level (Минимално ниво) – определя минималния брой под-пиксели, 
които винаги ще бъдат изчислени и визуализирани. Подразбиращата се стойност 
1.1 е достатъчна за повечето случаи, но при много детайлирани области и сенки 
са необходими по-високи стойности. 

- Max Level (Максимално ниво) – е дисперсията от под-пиксели в критичните 
области (високо контрастни области, като ръбове на обекти зад прозрачни 
повърхности). 

- Threshold (Праг) - Праговата стойност определя степента на различие на 
цветове, при която следва да се прилага максимално ниво за даден пиксел. 
Малките стойности ще позволят да няма различие, а големите - по-голям 
контраст, преди започване на изглаждането. При стойност 10% на Threshold 
около 40% от всички пиксели ще бъдат засегнати, при 5% - 90 % от пикселите, а 
при 0% - всички пиксели на изображението.  

И трите настройки увеличават значително времето за визуализация, 
особено при по-високи стойности на Threshold, при това без особен резултат в 
качеството на картината. Препоръчително за повечето случаи е използването на 
подразбиращите се стойности. 

Filter (Филтър) – контролира остротата и отчетливостта на ръбовете. 
Филтърът работи с antialiasing режими Geometry (Геометрия) и Best (Най-добър). 
В повечето случаи филтърът избор има малък ефект върху скоростта на 
визуализиране. 

Филтърът има 8 различни варианта (Фиг.37): Box (Кутия), Catmull (Кетмел), 
Cubic (Кубичен), Gaus (Гаус), Mitchel (Митчел), PAL/NTSC, Sinc, Triangle 
(Триъгълник).  

Всеки избор на тип филтър може да се представи с различна крива, 
определяща степента на влияние, която всеки подпиксел трябва да има (Фиг.38). 
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Фиг.37. Избор на тип филтър от панела Antialiasing 
 

Фиг.38. Графично представяне на степента на влияние на подпикселите при 
различните видове филтри 

Filter Width/Filter Height (Филтър ширина/Филтър височина) - определя 
колко суб-пиксела (изчислени от центъра на пиксел навън) ще се вземат под 
внимание, когато се изчислява стойността на цвета на пикселите.  

Custom Size (Специфичен размер) – когато опцията е включена, стойностите 
широчина и височина на филтъра се активират. При задаване на по-високи 
стойности се разширява зоната на въздействие до околните пиксели, което води 
до по-малка рязкост на цветните ръбове. 

Clip Negative Component (Подрязване на негативни компоненти) – с 
помощта на тази опция могат да бъдат подрязани отрицателни региони (Фиг.39).  

 
Фиг.39. Крива на филтъра Sinc с участък под 0 



 
 

35 
 

MIP Scale - MIP идва от латински - multum in parvo , означаващо множество в 
малко пространство.  

Стойността се увеличава, когато се използват много подробни текстури, 
които са пряко пред камерата. Това води до по-добро показване на 
непрекъснати линии – без прекъсване  от изглаждане на назъбванията. 

Small Fragments (Малки фрагменти) – има функцията да направи 
визуализирането на малките региони по-ефективно. 

Grass (Трева) – групата настройки се използва за задаване на параметрите 
за визуализация на тревни повърхнини в сцената (Фиг.40, 41). 

Фиг.40. Настройки Grass (Трева) 

Фиг.41. Използване на материал от CineRender за повърхнина Grass (Трева) с 
различни свойства на параметрите 

Sampling (Взимане на проби) – при визуализиране на трева се изчисляват 
лека сянка и цвят на различни места на тревата и впоследствие се интерполират. 
Изборът е между два варианта: Vertex (Връх) и Pixel (Пиксел). 

- Vertex (Връх) - началните и крайни точки на сегменти са изследвани и 
интерполирани. Тази настройка предлага добър компромис между качество и 
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време за изчисление на визуализацията и дава добри резултати в повечето 
случаи. 

- Pixel (Пиксел) – не се извършва интерполация – всеки пиксел се изчислява 
поотделно. Този метод предоставя добри резултати, но отнема много време. 

Cache – опциите са активни при включен Phisycal Renderer (Фиг.12). Те са 
предназначени да осигурят по-бързо генериране на картината, но това става при 
съответна загуба на качество.   

При използване на опциите на кеша временно се записват светлинните 
свойства на повърхността на тревата – дифузно, директно и индиректно 
осветление (GI). Тези записани стойности се използват няколко пъти по време на 
изчисленията, което спестява време. Въпреки това изчисляването е опростено, 
което може да имат отрицателно въздействие върху качеството на картината. 
Тези ефекти са много минимални и едва забележими. 

Cache Primary Rays (Кеширай първичните лъчи) – това са лъчите от 
камерата или окото. И са първите, изчисляване и за сцената.  Ефектът на тези 
лъчи е видим от ъгъла на изглед на камерата. 

Cache Secondary Rays (Кеширай вторичните лъчи) – Вторичните лъчи се 
използват за изчисляване на отражения, пречупване на светлината, ефекти на 
размазване и Глобално осветление. 

Cache Blurry Rays (Кеширане на размазани лъчи) - Размазани лъчи са 
необходими за да се изчисли изобразяването на размазани зони.  

Cache GI Rays (Кеширане на лъчи на Глобално осветление) – тази опция 
кешира ефекта на проби на ГО и се използва във връзка с ГО. Видимото влияние 
на това действие е минимално и тази опция може да остава включена. 

GI Quality (ГО качество) - Тази стойност представлява коефициент за 
параметъра на пробите. Тя е предназначена за употреба с QMC, което изисква 
повече проби при трева. Когато се използват горепосочените кеш опции, тази 
настройка ще бъдат взети под внимание. Ако е включена опцията кеширане на 
GI лъчи, тази настройка няма да има ефект. 

Фази на процеса на генериране на Фотореалистична визуализация със 
CineRender 

CineRender e вграден в ArchiCAD обособен програмен модул и в процеса на 
генериране на фотореалистичната визуализация протича обмен на данни между 
него и 3D модела в ArchiCAD. Част от процеса протича във фонов режим и 
позволява паралелна работа в програмата. 
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Могат да бъдат разграничени следните основни фази: 

1. Конвертиране на 3D моделът в ArchiCAD  – трае кратко време, през което 
не може да се работи в ArchiCAD. В долната рамка на чертожното поле 
индикатор показва процеса на протичане на визуализацията. Вдясно от него е 
разположен кръглия червен бутон Stop Rendering за спиране на визуализацията; 

2. Моделът се изпраща до CineRender, което трае само няколко секунди. С 
цел оптимизиране на процеса се изпращат за изчисление само промените, 
настъпили след последната изчислена визуализация; 

3. Започват изчисленията на картината, през което време може паралелно да 
продължи работата в ArchiCAD. В това време се извършват следните процеси: 

- Изчислява се глобалното осветление (ако се прилага); 
- Извършва се самото визуализиране, протичащо чрез последователно 

разкриване на правоъгълни участъци от изображението отвътре навън, в кръгова 
схема. Бързината зависи от броя на ядрата на компютъра; 

- Накрая се изчисляват пост ефектите (ако са приложени). 

4. Изчисляваната картина се изпраща обратно ‐ това е непрекъснат процес, 
чийто напредък, можете да се наблюдава в прозореца. 
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Проучване на ослънчаването през време на деня (Sun Study) 
Това проучване позволява да се наблюдава промяната на осветеността и 

ослънчаването и съответно засенчването на моделирания в ArchiCAD проект в 
течение на зададен перод от време през деня, с географски ориентирано 
местоположение, за конкретен месец и ден от годината – фактори, определящи 
реалното положение на слънцето за този фиксиран период. 

Механизмът на изследването се  състои в генерирането на серия от 
последователни визуализации от 3D или PhotoRendering Прозореца през 
определен интервал от време в рамките на зададен часов интервал.  

Резултатът от изследването може да бъде наблюдаван веднага или записан 
във файл във формат за анимация и визуализиран в избран плейър. 

Важни изходни данни са георграфското местоположение и точната посока 
на севера, съобразно ориентацията на модела. Задаването на географското 
местоположение на обекта става с командата Options > Project Preferences > 
Project Location (Опции > Предпочитани проектни настройки > Местоположение 
на проекта).  

За добавяне на нова локация в списъка Cities (Градове) се използва Attribute 
Manager - OOppttiioonnss\\EElleemmeenntt  AAttttrriibbuutteess\\AAttttrriibbuuttee  MMaannaaggeerr……    ((ООппииссаанноо  ннаа  ссттр.15 и 
илюстрирано на фиг.18). 

Настройките на процеса на генериране на Sun Study е в диалоговия 
прозорец Create Sun Study (Създай изследване на ослънчаването), отворен с 
идентичната команда Document > Creative Imaging > Create Sun Study (Фиг.42). 

Фиг.42. Диалогов прозорец на командата Create Sun Study (Създай проучване на 
ослънчаването) 
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Източник за визуализацията може да бъде изгледа в 3D прозореца или 
PhotoRendering прозореца. Въвежда се точната дата, избира се часовия интервал 
– From…  To…. (От…  До…) или From Sunrise to Sunset (От изгрев до залез).  Задава 
се интервала от време, през който ще се изчисляват поредните визуализации. 

Следва указание кои кадри да бъдат генерирани: All Frames (Всички кадри) 
или Frames from… to… (Кадри от… до…).  

Наборът от типове файлове, в чийто формат може да се запише 
генерираната анимация, зависи от избрания източник (Source:) на 
визуализацията- 3D Window (3D прозореца) или  PhotoRendering Window 
(Прозореца за Фотореалистична визуализация) (Фиг.43). 

Фиг.43. Избор на типа на файла за анимация в зависимост от източника на 
генериране 

От диалоговия прозорец Color (Цвят) се избира типа на получената 
анимация (Фиг.44):  
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Фиг.44. Избор на  цвeтовата резолюция  

Изборът е между четири опции: 
- Черно-бял (Black & White); 
- Полутонове на сивото (Greyscale); 
- Цвят(Color); 
- Цвят с Алфа канал (Color with Alpha Channel) 
Картините с по-висока дълбочина на цвета изискват по-голямо дисково 

пространство при генериране. 
Rebuild Model for Each Frame (Актуализирай модела за всеки кадър): при 

наличие в проекта на библиотечни обекти, имащи свойството да се променят 
след всеки кадър. Това може да стане чрез задаване на промяна на параметрите 
на библиотечния обект с промяна на номера на кадъра. 

Remove Redundant Lines: за премахване на припокриващи се линии от 
съхранената картина – при определен тип визуализация и определени условия: 
активен апарат в 3D прозореца е Векторния (Vectorial Engine, не OpenGL), 
избраният файлов формат е ARCHICAD 2D Lines или PMK и експорт на 
определени кадри. 

Frame Rate: честота на кадрите; 
Show: показване на кадрите директно на екрана без запис. Може да се 

използва за предварителен преглед.  
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