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Urok produktu  
Umiejętne pokazanie jakości to klucz do sukcesu w każdej branży 

  Image Courtesy by Aston Martin 



Wydajność Jakość Koszt 

 Wierne odzwierciedlenie 

powierzchni NURBS 

Fizyczne parametry 

oświetlenia i materiałów 

Wszystkie detale 

inżynierskie 

Potężna moc i wydajność 

procesu roboczego 

Wizualizacja na poziomie 

korporacji 

Najwyższa wydajność 

Autodesk® VREDTM – Unikalna wartość procesu roboczego 



Linia produktowa Autodesk VRED 

• Wyeksponowanie 

jakości produktu 

• Analiza oświetlenia 

• Badanie koloru i 

kształtu 

• Wirtualne 

fotografowanie 

• Przeglądanie 

zanurzeniowe 

• Dostosowywanie i 

tworzenie skryptów 

• Generowanie 

wizualizacji 

projektów 

• Obrazy 8k / filmy 

HD 

• Interaktywne 

eksplorowanie i 

prezentowanie 

projektów 

• Rozwiązanie 

zastępuje 

Autodesk® 

Showcase® 

Professional 

• Indywidualne 

projekty i 

rozwiązania 

• Witryny 

sprzedażowe  

• (UWAGA: 

wymaga usługi) 

• Konfiguratory 

online produktu 

• Rendering 

serwerowy 

• Wizualne centrum 

komunikacji 

• (UWAGA: wymaga 

usługi) 

Wyświetlanie 

klastrowe 

Rendering 

klastrowy off-line 

Rendering 

klastrowy off-line 

oraz w czasie 

rzeczywistym 
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Tabelka porównawcza VRED / VRED Design / VRED Professional 

Comparison of the Autodesk VRED products 2014.pdf


Agenda 

Poruszane zagadnienia 

 Przykładowa gotowa prezentacja produktu 

 Ścieżka tworzenia nowej prezentacji 

 Definiowanie przełączników 

 NURBS rendering 

 Decals 

 OpenGL vs. Raytracing 

 Photon Tracing 

 Ustawienia kamery i dodawanie efektów 

 Sensory dotykowe 

 

 

 



DEMO 



Przykładowy model prezentacyjny 

 

Włączenie trybu 

prezentacyjnego 

Środowiska 

Materiały 

Animacje 

Przełączniki 

Sensory 

 



Nowy model – podstawowe ustawienia i narzędzia 

 Import danych 

Edycja struktury 

Optymalizacja, teselacja, 

sprawdzenie orientacji powierzchni 

Materiały – konwersja, tworzenie, 

edycja 

Przełączniki – na przykładzie 

środowiska 

 „Wypiekanie” cieni w OpenGL 

Dodatkowe oświetlenie 

 



Decals 

Sposób nakładania 

Edycja położenia i 

materiałów 

Rozwiązywanie problemów 

 

 



Raytracing – rozwiązywanie problemów 

Modele szklane i bogato chromowane 

Białe tło w traytracingu = brak mapy odbić 

(Raytracing „bez życia”) 

 

AutoCAD shading VRED Raytracing VRED OpenGL 

*Modele: Andex-Pawłowscy Sp. J., A. Szarliński 



Photon Tracing 

Photon tracing to forma 

Raytracingu, polegająca 

na symulacji emisji 

fotonów 

Kontrola wielkości wiązki 

i ilości fotonów 

 

 

 

 

Tryb: Off 

Tryb: Caustics + 

Indirect 

*Modele: Andex-Pawłowscy Sp. J., A. Szarliński 



Ustawienia i efekty kamery 

Animacja: Timeliner, Curves, 

Clips  

Efekty: Motion blur, DoF, 

winietowanie, kontrast i wiele 

innych 
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