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PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA 3D OGRODÓW
PRZYDOMOWYCH W PROGRAMIE AUTOCAD
Streszczenie. W pracy przedstawiono etapy tworzenia fotorealistycznych wirtualnych projektów ogrodów przydomowych przy wykorzystaniu programu AutoCAD. Opisano podstawowe etapy procesu projektowego pocz¹wszy od tworzenia planu na p³aszczynie, modelowania trójwymiarowych obiektów geometrycznych rolin, ma³ej architektury ogrodowej i
ci¹gów komunikacyjnych wraz z ogrodzeniem, mapowania teksturami, wstawiania ró¿nego
typu owietlenia oraz renderowania. Ca³oæ rozwa¿añ zosta³a uzupe³niona licznymi ilustracjami pokazuj¹cymi zastosowane procedury i narzêdzia.
S³owa kluczowe: modelowanie 3D, wizualizacja fotorealistyczna, AutoCAD, ogrody.

WSTÊP
Wspó³czesne programy i techniki komputerowe w obszarze grafiki komputerowej
pozwalaj¹ efektywnie modelowaæ wiele ró¿norodnych obiektów rzeczywistych. W pracy
podjêto próbê opisania i uporz¹dkowania wiedzy dotycz¹cej projektowania i wizualizacji ma³ych ogrodów znajduj¹cych siê wokó³ jednorodzinnych domów stosuj¹c jeden z
najpopularniejszych programów do projektowania i modelowania w 2D i 3D  program
AutoCAD firmy Autodesk.
Komputerowa wizualizacja trójwymiarowa jest technik¹, która ³¹czy w sobie wiele
elementów sk³adowych. Po pierwsze  modelowanie trójwymiarowej geometrii obiektów, po drugie  projektowanie materia³ów do mapowania powierzchni obiektów, po
trzecie  wprowadzanie owietlenia do trójwymiarowych scen, po czwarte  ustawianie kamer, przez które obserwujemy wirtualn¹ rzeczywistoæ, oraz po pi¹te  generowanie dwuwymiarowych obrazów bitmapowych lub filmów prezentuj¹cych spacer po
scenie. Wykonanie wszystkich etapów prowadzi do uzyskania wizualizacji fotorealistycznej. Dziêki zastosowaniu zaawansowanych technik grafiki komputerowej mo¿emy ogl¹daæ w realistycznej jakoci obiekty, które jeszcze w rzeczywistym wiecie nie
istniej¹.
Na rynku polskim dostêpne s¹ programy specjalistyczne do projektowania ogrodów. Wród programów komercyjnych nale¿y wymieniæ: Garden Composer 3D [21],
1
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Wymarzony Ogród [24], SAM ZAPROJEKTUJ Dom, Wnêtrze i Ogród [22]. Programy te pozwalaj¹ zazwyczaj na projektowanie terenów zielonych wykorzystuj¹c w³asn¹
bazê rolin. Ponadto umo¿liwia modelowanie topografii terenu oraz wstawianie i edytowanie budynków. Projekt mo¿na wyrenderowaæ i obejrzeæ jego fotorealistyczn¹
wersjê. Wród programów niekomercyjnych nale¿y wymieniæ anglojêzyczny program Virtual Garden produkcji BBC [23]. Analizuj¹c jednak zdjêcia prezentowane na
stronach internetowych wydajê siê, ¿e uzyskany stopieñ wizualizacji nie jest dobrej
jakoci. Na rynku istnieje równie¿ specjalistyczny program Xfrog [25] s³u¿¹cy do
tworzenia trójwymiarowych modeli ró¿nych typów rolin bardzo wierne odzwierciedlaj¹c ich budowê.
Historia projektowania ogrodów i ich realizacji jest bardzo d³uga i towarzyszy³a
ludziom od najdawniejszych czasów. W zasadzie ka¿da kultura i epoka wypracowa³a
swój niepowtarzalny styl. Na polskim rynku dostêpnych jest wiele pozycji literatury
[5, 16] opisuj¹cych ró¿ne style architektoniczne i ich odmiany. Na marginesie mo¿na
wspomnieæ o najbardziej znanych typach ogrodów: ogród w stylu wiejskim, angielskim, francuskim, chiñskim, czy japoñskim.
W czasach wspó³czesnych, dziêki nowoczesnym rodkom wymiany informacji,
komunikacji i zaawansowanym technologiom stosowanym w ogrodnictwie, nast¹pi³a era przenikania siê ró¿nych styli i trendów w projektowaniu ogrodów wokó³ naszych domów. Dotyczy to zarówno formy, jak i ich funkcji. Wspó³czesny ma³y prywatny ogród znajduj¹cy siê wokó³ jednorodzinnego domu jest jednoczenie miejscem
wypoczynku dla jej mieszkañców, pe³ni funkcje placu zabaw dla dzieci, czy wnuków, umo¿liwia zorganizowanie przyjêcia okolicznociowego dla wiêkszej liczby osób,
jest ogrodem zapewniaj¹cym jej w³acicielom trochê sezonowych owoców oraz kwiaty,
zapewnia mi³e otoczenie domu izoluj¹c go od ulicy i innych domów stoj¹cych w
s¹siedztwie.
Te rozliczne funkcje, jakie pe³ni wspó³czesny ogród przydomowy powoduje nagromadzenie w nim wielu ró¿nych obiektów ma³ej architektury. Tak wiêc w ogrodzie
takim mo¿emy wyró¿niæ takie elementy, jak: ogrodzenie wraz z bram¹ wjazdow¹ i
furtk¹, ci¹gi komunikacyjne (dojazd do domu i gara¿u oraz cie¿ki dla pieszych),
oczko wodne z wbudowan¹ fontann¹ lub ciekiem wodnym, skalniak z rolinnoci¹
górsk¹, altanê, pergole, miejsce na ognisko lub do grilowania (czêsto ze stacjonarnym wymurowanym grillem), piaskownicê, hutawki do zabawy, ³aweczki i miejsca
do siedzenia lub le¿akowania, stó³ ogrodowy, a tak¿e liczne elementy owietleniowe.
Oprócz tego w ogrodzie znajdziemy to, co najwa¿niejsze: drzewa, krzewy, krzewinki, roliny, rabaty oraz trawniki. Z tego krótkiego opisu widaæ, ¿e przy projektowaniu
ogrodów mamy do czynienia z wielk¹ ró¿norodnoci¹ form i kszta³tów obiektów
nieo¿ywionych oraz o¿ywionych.
W pracy zostan¹ przedstawione g³ówne etapy procesu projektowania i jego wizualizacji przy u¿yciu programu AutoCAD. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e sformu³owane
uwagi metodologiczne maj¹ charakter ogólny i nie s¹ ograniczone tylko do zastosowanego programu.
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KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE OGRODÓW  METODOLOGIA
Projektowanie ogrodu jest etapem wielofazowym, dlatego rozpoczêcie prac, które
ma doprowadziæ do uzyskania trójwymiarowej wizualizacji powinno zostaæ poprzedzone starann¹ analiz¹ jego funkcji, zastosowanego stylu (pasuj¹cego do charakteru
domu) oraz ukszta³towania terenu wraz z umiejscowieniem domu oraz gara¿u. W procesie wykonywania komputerowego projektu ogrodu oraz jego wizualizacji mo¿na
wyodrêbniæ nastêpuj¹ce etapy dzia³ania:
l wykonanie szkicu ogrodu w wersji 2D;
l modelowanie trójwymiarowej topografii terenu dzia³ki wraz z bry³ami domu i gara¿u;
l wykonanie ogrodzenia dzia³ki wraz z bram¹ i furtk¹;
l wykonanie trójwymiarowych modeli geometrycznych obiektów ma³ej architektury
ogrodowej;
l przygotowanie modeli rolin i drzew;
l mapowanie obiektów geometrycznych przygotowanymi teksturami i bitmapami;
l wprowadzenie owietlenia do trójwymiarowych scen;
l wykonanie zestawu renderingów zaprojektowanego ogrodu.
Aby efektywnie wykorzystaæ komputerowe wspomaganie w projektowaniu nale¿y
na pocz¹tku dobrze zrozumieæ specyfikê programu oraz dzia³anie dostêpnych w nim
narzêdzi. To zagadnienie przedstawia³em szerzej w pracach [1, 9, 12, 13, 14]. Podstaw¹ racjonalnego dzia³ania jest przygotowanie elektronicznego arkusza z predefiniowanymi warstwami, na których bêd¹ tworzone obiekty o tym samym charakterze lub
w³aciwociach. W programie AutoCAD warstwy s¹ szczególnie przydatne na etapie
przy³¹czania tekstur w celu uzyskania fotorealistycznego wygl¹du ogrodu. Na rysunku
2.1. pokazano zdefiniowane warstwy, które pos³u¿¹ do wykonania projektu. Gdy kompletujemy na jednym rysunku wszystkie elementy sk³adowe ogrodu i dzia³ki, zdefiniowane warstwy s¹ równie¿ przenoszone. Obiekty projektu mo¿na przenosiæ miêdzy
warstwami, a warstwy nie zawieraj¹ce ¿adnych obiektów usun¹æ.

Rys. 2.1. Zdefiniowane warstwy w arkuszu do projektowania ogrodu 3D
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Dwuwymiarowy szkic ogrodu

Do szybkiego wykonania dwuwymiarowego szkicu ogrodu najlepiej wykorzystaæ
posiadan¹ mapê terenu do celów budowlanych przygotowan¹ przez geodetê. Tak¹ mapê
nale¿y oczywicie zeskanowaæ aby uzyskaæ jej obraz cyfrowy, a nastêpnie wprowadziæ do programu AutoCAD jako obraz rastrowy (rys. 2.2). To zagadnienie by³o szerzej
opisywane w pracach [3, 15]. Tak wprowadzony obraz bitmapowy bêdzie pe³ni³ funkcjê podk³adu (t³a), nad którym bêdziemy mogli, stosuj¹c ju¿ narzêdzia grafiki wektorowej, tworzyæ swoje obiekty (rys. 2.3). Widz¹c na podk³adzie to, co na nim jest, znacznie szybciej mo¿na przenieæ na arkusz komputerowy interesuj¹ce nas obiekty (pamiêtaæ przy tym musimy aby wprowadzony podk³ad odpowiednio przeskalowaæ, co zapewni nam projektowanie we w³aciwej skali).

Rys. 2.2. Przyk³adowy bitmapowy
podk³ad mapy dzia³ki

Rys. 2.3. Wrysowane obiekty wektorowe 2D
zgodnie z tym co widaæ na mapie

Obecnie opracowuje siê mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej.
Przyk³ad fragmentu takiej mapy pokazano na rysunku 2.4. Nie jest to jednak mapa
bitmapowa powstaj¹ca w procesie skanowania tradycyjnej mapy, lecz mapa wykonana
w technologii grafiki wektorowej w programie AutoCAD, co umo¿liwia projektantowi
bezporedni dostêp do wszystkich obiektów znajduj¹cych siê na niej.
Na rysunku 2.5 przedstawiono przyk³adowy plan zagospodarowania dzia³ki, który
zawiera miêdzy innymi takie obiekty, jak: dom, gara¿, ogrodzenie, oczko wodne, ci¹gi
komunikacyjne, skalniaki, roliny umieszczone wzd³u¿ ogrodzenia. Zastosowanie ró¿nych wzorów kreskowania pozwala rozró¿niæ przeznaczenie poszczególnych obszarów dzia³ki.
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Rys. 2.4. Przyk³ad fragmentu cyfrowej
mapy projektowej w programie
AutoCAD

Rys. 2.5. Przyk³adowy plan zagospodarowania dzia³ki [8]

TRÓJWYMIAROWE MODELOWANIE OBIEKTÓW OGRODOWYCH
I ROLIN
Przystêpuj¹c do modelowania obiektów trójwymiarowych znajduj¹cych siê na dzia³ce nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e na g³ównym arkuszu rysunkowym bêdziemy tworzyli jego
topografiê, ogrodzenie wraz z bram¹ wjazdow¹ oraz furtk¹, a tak¿e umiecimy miejsce
posadowienia g³ównych budynków (domu i gara¿u) oraz ci¹gi komunikacyjne. Elementy drobnej architektury ogrodowej nale¿y modelowaæ na osobnych arkuszach. Takie
rozwi¹zanie spowoduje, ¿e nasza praca bêdzie bardziej efektywna i nie bêdzie ponad
miarê obci¹¿aæ komputera.
Modelowanie trójwymiarowej topografii terenu dzia³ki

Tworzenie topografii terenu jest czynnoci¹ doæ ¿mudn¹ i wymaga precyzyjnego
dzia³ania projektanta. Podstawy teoretyczne dotycz¹ce modelowania powierzchni mo¿na
znaleæ w pozycji [10]. Program AutoCAD posiada rozbudowane narzêdzia do tworzenia ró¿nych typów powierzchni trójwymiarowych (prostokrelne, obrotowe, walcowe, krawêdziowe lub siatki), ponadto proces modelowania mo¿na rozpocz¹æ od wybrania jednego z prymitywu powierzchniowego (np. kopu³a). Przyjêta do modelowania
powierzchnia wyjciowa podlega oczywicie procesowi edycji, dziêki czemu poprzez
przemieszczanie wêz³ów modelerów opisuj¹cych analizowan¹ powierzchniê mo¿emy
uzyskaæ po¿¹dany kszta³t [2, 17]. Na rysunku 3.1a pokazano powierzchnie z ujawnio-
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nymi uchwytami, które mo¿na przemieszczaæ. Widoczne siatki nachodz¹ na siebie, ale
po wykonaniu ogl¹du z liniami ukrytymi uzyskana powierzchnia jest g³adka. Na rysunku 3.1b pokazano przemieszczenia wêz³ów siatki pierwotnej. Gêstoæ generowanej
siatki definiowana jest przez podanie parametrów Surftab1 oraz Surftab2.
a)

b)

Rys. 3.1. Przyk³ad modelowania powierzchni: a) poprzez edycjê powierzchni obrotowej,
ogl¹d krawêdziowy; b) poprzez edycjê wygenerowanych siatek, ogl¹d cieniowany z
ujawnionymi liniami siatki

Wybrane obiekty topografii dzia³ki mo¿na równie¿ tworzyæ u¿ywaj¹c modeli bry³owych. Modelowanie bry³ opiera siê na wykorzystaniu istniej¹cych prymitywów bry³owych (np. klin, kula), a przede wszystkim bry³ powstaj¹cych poprzez wyci¹gniêcie lub
przekrêcenie zamkniêtego konturu p³askiego zamienionego na obiekt typu region. Metoda wyci¹gania jest bardzo praktyczna przy modelowaniu ci¹gów komunikacyjnych,
pozwala bowiem na nadanie pewnej gruboci takiemu obiektowi i umieszczenie go
powy¿ej terenu odzwierciedlaj¹cego np. trawnik (tak jak jest to w rzeczywistoci),
(rys. 3.2). Istniej¹ce w programie AutoCAD narzêdzia do edytowania bry³ (np. fazowaa)

b)

Rys. 3.2. Przyk³ady modelowania poprzez procedurê wyci¹gania: a) skarpa i dó³ na staw 
wyci¹ganie ze zdefiniowan¹ zbie¿noci¹ [11], ogl¹d krawêdziowy; b) ci¹g komunikacyjny,
ogl¹d po renderingu [7]
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nie, zaokr¹glanie, przesuwanie i obrót powierzchni ograniczaj¹cych bry³y, czy metauchwyty) pozwalaj¹ na skuteczne przekszta³canie ich i nadanie im odpowiedniego kszta³tu.
Wykonanie ogrodzenia dzia³ki

Ogrodzenie jest elementem budowlanym o modu³owej konstrukcji. Dotyczy to zarówno skali makro, gdzie wyodrêbniamy s³upki o ró¿nej konstrukcji i przês³a mocowane miêdzy nimi, a tak¿e w skali mikro, poniewa¿ przês³a maj¹ wiele elementów identycznych (ró¿ni¹cych siê czasami d³ugoci¹), a s³upki czêsto sk³adaj¹ siê z powtarzaj¹cych siê bloków. Jedynie brama i furtka wyranie odznaczaj¹ siê wizualnie od reszty
ogrodzenia. Ale i w nich mo¿na znaleæ powtarzalnoæ w skali mikro. Dziêki modu³owej konstrukcji ogrodzenia jego modelowanie trójwymiarowe nie jest zbyt pracoch³onne. Nale¿y starannie wymodelowaæ jeden s³upek oraz jedno przês³o, a nastêpnie korzystaj¹c ju¿ z gotowych obiektów wykonaæ model skrzyde³ bramy i furtki. Sytuacja
modelowania ogrodzenia zmienia siê nieznacznie gdy teren nie jest p³aski, lecz pochy³y.
Wtedy w niektórych przypadkach przês³a ogrodzenia nale¿y indywidualnie dopasowaæ
do pochylenia terenu. Program AutoCAD ma odpowiednie narzêdzia, które pomog¹
przekszta³ciæ istniej¹ce przês³o (np. szyk prostok¹tny z definicj¹ k¹ta pochylenia linii
kopiowania).
a)

b)

c)

Rys. 3.3. Przyk³adowe modele 3D elementów ogrodzenia: a) murki i przês³a, ogl¹d z liniami
ukrytymi [8], b) s³upki i siatka, ogl¹d cieniowany [6], c) murki i przês³a, ogl¹d krawêdziowy [18]

W procesie projektowania ogrodzenia nale¿y sobie zdawaæ sprawê z faktu, ¿e wstawienie wszystkich przêse³ do tworzonego rysunku mo¿e spowodowaæ skokowy wzrost
objêtoci pliku co w znacz¹cy sposób spowolni pracê projektanta. Wynika to z faktu,
¿e pe³ne ogrodzenie zawiera bardzo du¿¹ liczbê geometrycznych obiektów i przeliczanie ich bazy wektorowej wymaga szybkich procesorów i du¿ych pamiêci operacyjnych. Dobrym praktycznym rozwi¹zaniem w tej sytuacji jest utworzenie dwóch warstw
do przechowywania ogrodzenia dzia³ki, pierwszej do umieszczenia bramy, furtki i jednego przês³a ze s³upkiem, za drugiej do przechowywania wszystkich pozosta³ych elementów ogrodzenia. Narzêdzia s³u¿¹ce do zarz¹dzania warstwami arkusza rysunkowego pozwala na wygaszenie niepotrzebnej warstwy oraz do jej zamro¿enia. Zamro¿enie
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warstwy powoduje, ¿e baza wektorowa obiektów znajduj¹cych siê na tej warstwie nie
jest przeliczania przez procesor komputera, co znacz¹co odci¹¿a jego obci¹¿enie.
Wykonanie modeli 3D obiektów ma³ej architektury ogrodowej

W procesie projektowania poszczególnych obiektów ma³ej architektury ogrodowej
nale¿y uwzglêdniæ ich specyfikê geometryczn¹. Staranna analiza ich kszta³tu pozwala
odkryæ elementy powtarzaj¹ce, wystêpuj¹ce osie symetrii, a na koniec optymalnie dobraæ narzêdzia do ich modelowania.
Z praktycznego punktu widzenia wygodnie jest utworzyæ nowe arkusze rysunkowe do projektowania poszczególnych obiektów definiuj¹c jednak odpowiednie warstwy, na których bêd¹ one przechowywane. Dziêki temu praca bêdzie szybsza i ³atwiejsza.
a)

b)

c)

Rys. 3.4. Przyk³adowe modele 3D obiektów ma³ej architektury ogrodowej, a) zestaw
wypoczynkowy CUBA [20], ogl¹d krawêdziowy; b) pergola, schody i ciek wodny [11],
c) piaskownica [7]; ogl¹dy po renderingu

Gotowe wymodelowane obiekty bêd¹ nastêpnie przeniesione na rysunek g³ówny
projektowanego ogrodu. Mo¿na to uczyniæ na dwa sposoby. Pierwszy polega na definiowaniu z obiektu tzw. bloku zewnêtrznego i umieszczaniu go w odpowiednim miejscu ogrodu wykorzystuj¹c zdefiniowany punkt bazowy oraz punkty wskazywane przez
lokalizacjê precyzyjn¹. Polecenie wstaw blok pozwala przy umieszczaniu obiektów
dokonywaæ jego skalowania oraz obrotu. Takie dzia³ania znacznie upraszczaj¹ proces
tworzenia kompletnego projektu. Drugi sposób polega na przeniesieniu zaznaczonych
obiektów przez schowek. Obie metody powoduj¹, ¿e w g³ównym rysunku oprócz
wstawiania obiektów przenoszone s¹ równie¿ zdefiniowane w nich warstwy. Jeli istnieje taka potrzeba, na koniec monta¿u ogrodu, mo¿na poprzenosiæ obiekty na wybrane
warstwy, a warstwy puste usun¹æ z rysunku.
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Rys. 3.5. Przyk³ad trójwymiarowego zmontowanego zagospodarowania dzia³ki [11],
ogl¹d po renderingu

Przygotowanie modeli rolin i drzew

Roliny s¹ obiektami, które najbardziej wp³ywaj¹ na koñcowy charakter projektowanego ogrodu. W ich budowie mo¿na wyodrêbniæ wiele powtarzaj¹cych siê elementów,
wystêpuj¹ grupy elementów o przybli¿onym samopodobieñstwie. Te cechy ich budowy
spowodowa³y, ¿e do ich tworzenia zastosowano obiekty grafiki fraktalnel. Obiekty fraktalne w pamiêci komputera zapisane s¹ w postaci procedury rekurencyjnej. Procesor
przelicza procedurê wielokrotnie generuj¹c nowe elementy tworzonego obiektu.
Poni¿ej pokazano ideê generowania fraktalnych drzew poprzez wykorzystanie
tzw. system Lindemayera polegaj¹cego na zastosowaniu zestawu regu³ produkcji gramatyki formalnej s³u¿¹cy do tworzenia graficznych tworów o fraktalnej budowie [15].
Pocz¹tkiem tworzenia fraktalnego drzewa jest nastêpuj¹cy przepis:
l we igreka,
l zast¹p jego górne kreski trochê mniejszymi igrekami,
l w otrzymanym rysunku zrób to samo, zast¹p ka¿d¹ górn¹ kreskê proporcjonalnie
pomniejszonym igrekiem.
Efekt tych dzia³añ mo¿na obejrzeæ na rysunku 3.6. Drzewo tak wygenerowane
wygl¹da bardzo prymitywnie i przypomina bardziej rysunki wykonane przez przedszkolaków ni¿ obrazy wygenerowane przez zaawansowany technologicznie system
komputerowy. Je¿eli jednak wprowadzimy zdefiniowan¹ losowoæ na d³ugoæ krelonej ga³êzi, k¹t rozwarcia ga³êzi (roz³o¿ystoæ ga³êzi), liczbê rozga³êzieñ to uzyskujemy
wrêcz zaskakuj¹cy rezultat (rys. 3.7).
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a)

b)

c)

d)

Rys. 3.6. Etapy tworzenia drzewa przy zastosowaniu systemu Lindemayera
a)

b)

c)

Rys. 3.7. Drzewa wygenerowane przy wprowadzeniu losowości do systemu Lindemayera:
a) zmienna długość kreślonej krawędzi, b) dodatkowo zmienny kąt rozwarcia, c) dodatkowo zmienna liczba rozgałęzień

Programy komputerowe potraﬁą również sprawnie generować przestrzenne rośliny będące obiektami graﬁki fraktalnej (rys. 3.8a), lub rośliny płaskie, które można
wstawiać w dwu przecinających się prostopadle płaszczyznach (rys. 3.8b). Drzewa
i rośliny fraktalne w procesie renderowania sceny rzucają cień oraz odbijają się w
powierzchniach lustrzanych.
a)

b)

Rys. 3.8. Wygenerowane komputerowo obiekty fraktalne: a) drzewo przestrzenne [20],
b) drzewo wstawione w dwu przecinających się płaszczyznach w programie AutoCAD
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Inny sposób tworzenia rolin to modelowanie ich jako obiekty wektorowe poprzez
zastosowania modelowania bry³owego, b¹d powierzchniowego. Mo¿na tak¿e wykorzystaæ istniej¹ce modele rolin znajduj¹ce siê w zasobach internetowych [20]. Znajduj¹ce siê tam obiekty czêsto wystêpuj¹ jako bloki zewnêtrzne (pliki z rozszerzeniem
.dwg), które nale¿y rozbiæ aby mo¿na by³o je przekszta³caæ, a przede wszystkim przenieæ ich elementy na stosowne warstwy, np. ³odygi, licie, kwiaty (rys. 3.9).
a)

b)

c)

Rys. 3.9. Drzewo [20]: a) jako blok, b) i c) po rozbiciu i przeniesieniu na warstwy Roliny-l
oraz Roliny-g

Dziêki temu bêdzie mo¿na poprzez do³¹czenie materia³ów uzyskiwaæ fotorealistyczny
wygl¹d rolin  stosownie do ich charakteru i pory roku (np. zielone lub ¿ó³te licie,
czerwone lub ¿ó³te kwiaty).
a)

b)

Rys. 3.10. Przyk³adowe roliny 3D po renderingu a) azalia, b) trawa ozdobna [8]
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Projektowanie ogrodów w technice komputerowej pozwala równie¿ na wirtualne
przycinanie drzew i rolin, aby uzyskaæ po¿¹dany kszta³t. Na rysunku 3.11 pokazano
przyk³ad kszta³towania drzewa w stylu japoñskim. W przypadku modelowania drzew
jako obiekty bry³owe mo¿na procedurê przycinania rolin zautomatyzowaæ poprzez
zastosowanie dzia³añ na zbiorach wykorzystuj¹c arytmetykê Boolea.
a)

b)

c)

Rys. 3.11. Przyk³ad wirtualnego przycinania drzewa a) drzewo podstawowe,
b) drzewo i forma przycinania, c) koñcowy rezultat

WIZUALIZACJA OGRODÓW
Uzyskanie fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej wymaga do³¹czenia do
powierzchni obiektów geometrycznych tekstur oraz materia³ów imituj¹cych rzeczywiste pokrycia, a tak¿e wprowadzenia do sceny owietlenia, które pozwoli na wyeksponowanie szczegó³ów architektonicznych oraz rolin. Koñcowym etapem jest wykonanie renderingu opracowanych scen, w wyniku którego otrzymamy obrazy dwuwymiarowe bêd¹ce odpowiednikiem cyfrowych zdjêæ.
Opracowanie tekstur i bitmap

Program AutoCAD posiada bogat¹ w³asn¹ bibliotekê materia³ów do pokrywania
obiektów 3D. Materia³y z biblioteki nale¿y przy³¹czyæ do tworzonego projektu, a nastêpnie mo¿na je edytowaæ nadaj¹c odpowiednie wartoci ich atrybutom, np. mo¿na
zmieniaæ ich przezroczystoæ, g³adkoæ i chropowatoæ (co decyduje o sposobie odbijania i rozpraszania padaj¹cych promieni owietlenia). Oprócz tego program pozwala
na wykorzystywanie innych materia³ów: projektowanych indywidualnie w rodowisku
programu AutoCAD, tworzonych w programach do obróbki obiektów grafiki bitmapowej oraz pozyskiwanych ze zdjêæ cyfrowych. Ta ró¿norodnoæ przy³¹czanych mate-
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ria³ów do wirtualnych obiektów znajduj¹cych siê na scenie programu zapewnia wiernoæ w odzwierciedleniu ich rzeczywistego charakteru. Na rysunku 4.1 pokazano przyk³ady materia³ów pochodz¹cych z ró¿nych róde³.
a)

b)

c)
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Rys. 4.1. Przyk³adowe materia³y, a) kolory, parametry kana³u czerwonego, zielonego oraz
niebieskiego; b) materia³y z biblioteki AutoCAD; c) zdjêcia w formacie .jpg, rozmiary plików
w pikselach

Wprowadzenie owietlenia do wirtualnej sceny

Uzyskanie w³aciwego poziomu fotorealistycznoci renderowanej sceny mo¿emy
osi¹gn¹æ dopiero po wprowadzeniu odpowiedniego owietlenia[4, 19]. Najczêciej
w scenie umieszczamy wiat³o odleg³e, które wysy³aj¹c równoleg³¹ wi¹zkê promieni
imituje owietlenie pochodz¹ce od s³oñca. Ponadto wprowadzamy wiat³o punktowe 
w tym przypadku promienie rozchodz¹ siê we wszystkich kierunkach (podobnie jak w
przypadku klasycznej ¿arówki) oraz wiat³o typu reflektor emituj¹ce sto¿ek wietlny.

Rys. 4.2. Przyk³ady wygl¹du ogrodów w porze nocnej [18], ogl¹d po renderingu
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Wprowadzonym ród³om wiat³a mo¿emy nadaæ indywidualne wartoci ich atrybutom, np. kolor, natê¿enie, t³umienie, generowanie cienia. Te wszystkie dzia³ania umo¿liwiaj¹ uzyskanie niepowtarzalnego charakteru wygenerowanego obrazu ze sceny.
Na rysunku 4.2 pokazano wygl¹d domu i ogrodu w porze nocnej przy w³¹czeniu zaprojektowanego owietlenia.
Wykonanie renderingów ogrodu

Proces renderowania ogrodu jest ostatnim etapem tworzenia fotorealistycznych
wizualizacji. Renderowanie jest czasoch³onnym procesem obliczeniowym, dziêki któremu uzyskujemy cyfrow¹ fotografiê z zaprojektowanej sceny trójwymiarowej. W procesie renderowania uwzglêdniane s¹ wszystkie typy obiektów umieszczone na scenie:
obiekty geometryczne, tekstury, bitmapy, obiekty fraktalne, t³o oraz wiat³a. Ponadto
uwzglêdniane s¹ takie zjawiska, jak: t³umienie wiat³a, przezroczystoæ, efekty wolumetryczne (np. mg³a), rzucanie cieni. Na uzyskan¹ jakoæ obrazu koñcowego maj¹
wp³yw liczne czynniki, miêdzy innymi: metoda renderowania, sposób generowania cienia, metoda próbkowania, metoda antyaliasingu, sposób wyg³adzania obiektów, parametry tekstur oraz rozmiar generowanej bitmapy. Na rysunku 4.3 i 4.4 przedstawiono
wirtualne przyk³adowe fragmenty projektów ogrodów wokó³ domu.

Rys. 4.3. Projekt czêci rekreacyjnej ogrodu [18], ogl¹d po renderingu
a)

b)

Rys. 4.4. Projekty ogrodów: a) czêæ rekreacyjna [11], ogl¹d po renderingu; b) czêæ
rolinna przy owietleniu lamp¹ [7]
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Rys. 4.5. Projekt czêci rolinnej ogrodu, ogl¹d po renderingu

PODSUMOWANIE
Projektowanie trójwymiarowych ogrodów przydomowych jest powa¿nym wyzwaniem dla grafika komputerowego ze wzglêdu na z³o¿onoæ procesu modelowania, ró¿norodnoæ obiektów oraz du¿¹ liczbê szczegó³ów. To wszystko wymaga od projektanta
gruntownego poznania zarówno poleceñ do modelowania obiektów 3D, jak i sprawnego
operowania narzêdziami do tworzenia tekstur, mapowania, projektowania owietlenia
i renderowania.
Zastosowany program AutoCAD jest programem uniwersalnym i doskonale nadaje
siê do tworzenia fotorealistycznych projektów trójwymiarowych. Od kiedy firma
Autodesk wykupi³a takie programy jak Softimage oraz 3ds max narzêdzia oraz zastosowany interface s¹ coraz bardziej przychylne u¿ytkownikowi. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e
ze wzglêdu na du¿¹ liczbê obliczeñ obiektów opisanych w grafice wektorowej sprawnoæ procesu projektowania jest w du¿ej mierze uzale¿niona od posiadanego zestawu
komputerowego.
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DESIGN AND 3D VISUALISATION OF HOME GARDEN USING THE AUTOCAD
PROGRAM
Summary
The study shows the stages of creating photorealistic virtual projects of home gardens by
means of the AutoCAD program. The basic stages of the design process are shown, beginning with the creation of a layout on a plain, modelling 3D geometrical objects of plants,
small-scale garden architecture and communicational routes together with fencing, as well as
mapping with texture, including various types of lighting and rendering. The discussion is
accompanied by numerous illustrations showing the applied procedures and tools.
Keywords: 3D modeling, photo-realistic visualisation, AutoCAD, garden.
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