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1.1. AC3D bevezetés

1.1. AC3D bevezetés Az AC3D programot modellek gyors és hatékony tervezésére
fejlesztették ki. A programot széles körben használják tudományos és általános
adatmegjelenítésre, valamint 3d-s játékok modelljeinek tervezésére. Az AC3D széles
spektrumú számítógépes hardverkörnyezetben mûködik, valamint a leggyakrabban
használt platformokon is elérhetõ.
Fájlok átvitele a 3dRooMaker-be:
Figyelem: az AC3D-ben egy egység=1 cm a 3dRooMakerben.
1. Az AC3D szerkesztõben jelöljön ki minden objektumot (Objektum->CtrlA).
2. Felület->Háromszögesít (CtrlShiftT).
3. Az összes objektumot mozgassa az X tengelyen a 0 pont fölé.
4. Mentés (CtrlS).
5. Fájl->Exportál->Wavefront obj.-> KÉP
6. Az AC3D-bõl indítsa el a RooMaker-t: 3dRooMaker->3dRooMaker.
7. A 3dRooMakerben Fájl->Import obj.->
Figyelem: ha nem helyes a modell megjelenítése, a következõket ellenõrizze: az
AC3D-ban duplikált pontok vannak, lásd 5.1.3. Pontok optimalizálása; egymást
keresztezõ felületek vannak; egyoldalú, átfordult merõlegessel rendelkezõ felületek
vannak. A megoldást lásd a Mûveletek objektumokkal és Mûveletek pontokkal
fejezetekben.

1.2. AC3D terminológia
1.2. AC3D terminológia
Pont
A pont egyetlen pontot jelöl a 3D-s térben. Három koordináta által meghatározható, az X,
Y és Z tengelyen. Több pont is elfoglalhatja ugyanazt a helyet a 3d-s térben. A pont csak
egyetlen objektumhoz tartozhat, nem osztható meg több objektum között. A pontok
általában, de nem kizárólagosan felületek részei.

Felület
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Az AC3D-ben a felület pontok listáját jelenti. 3 típusú felület van: sokszög, sokszögvonal
és vonal. A felület típusa azt határozza meg, hogy milyen módon rajzolható meg a felület
és nagyon könnyen megváltoztatható. Ha egy felület egyoldalúra van állítva, csak
elölnézetbõl lesz látható. A kétoldalas felület mindkét oldalról látható. Sokkal
hatékonyabb egyoldalú felüleletet létrehozni, amikor az egy objektum része, (például egy
gömb) ahol nem látható a felület másik oldala. A felületek tulajdonságai közé tartozik az
anyag (típus), amely megvilágításnál meghatározza a felület színét és minõségét. A felület
által használt minden pontnak van egy társított textúrakoordinátája. A pontok
megoszthatók egy felületen belül ugyanabban az objektumban.

Merõleges (felületmerõleges)
A merõleges a felület irányát jelenti. A merõlegeseknek fényszámítások esetében van
jelentõségük. Egy felület szemben van a nézõvel, ha a pontok az óramutató járásával
ellentétes irányban voltak meghatározva.

Objektum
Az AC3D objektum egy pontokból és olyan felületekbõl álló lista, amelyeket ezek a
pontok alkotnak. Az objektum elnevezhetõ és textúra adható hozzá.
.

Csoport
A csoport egy speciális objektum, amely nem pontokból és felületekbõl áll, hanem olyan
objektumokból, amelyeket utódokként határoztunk meg. Csoport létrehozása két vagy
több objektum kijelölésével lehetséges, majd ki kell választani a Csoportosít menüpontot a
Szerkesztés menübõl vagy az eszköztárból. Csoport bontását objektumokká a Szerkesztés
-> Csoport bontása menüpont kiválasztásával tudja elvégezni.

Kijelölés mód
A kijelölés móddal lehetõség van az AC3D szerkesztés minden szintjét használni. "Pont"
választásával pontokat válaszhat ki és szerkeszthet; "Felület" mûveletek esetében egy
vagy több felület szerkszthetõ. Az "Objektum" teljes objektumok kijelölését teszi
lehetõvé, abban az esetben is, ha az objektumok csoportok részei. A "Csoport"
kiválasztásával a csoport összes objektumát kiválasztjuk.

Anyag

Az anyag meghatározza egy felület színét és azokat a tulajdonságait, amelyek szerint
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reagál a fényekre, pl. csillogás.

Textúra

Grafikák, képek helyezhetõk a felületekre. A képek általában grafikus fájlokból - *.gif,
*.jpg, *.bmp stb. - állnak.

Textúrakoordináták
Amikor egy felület pontjait rajzoljuk, a textúrakoordináták meghatározzák a textúra
képének helyét azon a ponton. A textúrakoordináták 2 dimenziós értékek (u, v), amelyek
meghatároznak egy pontot a 2 d-s képen.

Határoló kocka

Felület, pont vagy objektum kijelölésekor egy zöld kocka határolja a kijelölést. Húzhatja,
átméretezheti és forgathatja ezt a kockát a kocka tartalmának beállításához.

1.3. Ablakok/nézetek
1.3. Ablakok/nézetek Az AC3D kezelõfelülete egy bal oldalon elhelyezkedõ control
panel-bõl áll, valamint négy ablakból: három 2d-s (ortografikus) nézet és egy 3d-s nézet.
Azonkívül a menüsor, az eszköztár felül és az információs tár alul helyezkedik el.

1.4. Control panel

1.4. Control panel Ez az a hely, ahol a legtöbb rajzoláshoz és kijelöléshez szükséges
kezelõ helyezkedik el. Ez tartalmazza a felület típusú kezelõket, a palettát, az anyag és
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objektum nevét mutató mezõt. A control panel tetején információt találunk az aktív
kijelölésrõl. Amikor az egeret használjuk a modellekkel való interaktivitásra ezen a
területen kapunk tájékoztatást annak helyérõl, a mozgatott távolságról, ill. egyéb
kapcsolódó információkról.

1.5. Eszköz
1.5. Eszköz Itt található a leggyakrabban használt funkciókat megjelenítõ gombsor.
Mindent - mindent kijelöl
Semmit - minden kijelölést megszüntet
Dup - duplikálja a kijelölést
Kivág, Másol, Beilleszt - az AC3D belsõ vágólapját használja
Csoport, Csoportbontás - a kijelölt objektumokat csoportosítja, ill. a csoportot a benne
levõ objektumokra bontja
Flip XYZ - a kijelölést a kijelölt tengelyen tükrözi
250+10-10 - nagyítás - kicsinyítés
XY/ZY/XZ/3D/mind - egy nézetet, ill. minden nézetet egy ablakban mutat.

1.6. 2d nézet

1.6. 2d nézet A kétdimenziós nézet 3 kétdimenziós ablakot tartalmaz.
Ezekben lehetõség nyílik kijelölések és modellek kezelésére (mozgatás és átméretezés).
Minden kétdimenziós nézet a 3d világ egyik vetülete (elöl. oldalt, felül). Annak ellenére,
hogy idõnként hasznos a munkát egyetlen nézetben végezni, a 3 ablak egyszerre való
használata hatékony segítséget jelent az objektumok
elhelyezésében. A négy nézet ablakainak osztása az egérrel mozgatható. Egyedi nézetek
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is kiválaszthatók a négy nézet közül a jobb felsõ sarokban levõ gombokra kattintva.
(Alternatív megoldás az F1-F5 billentyûk használata.)
A fõablak méretét, pozícióját és egyéb beállításait a program kilépéskor elmenti.
A 2d menü alpontjaival beállíthatóak az ablakok és az, hogy mi kerüljön megjelenítésre.

1.6.1. A rács
1.6.1. A rács A 2d ablakban két rács található: a rajzolási és az igazítási rács. Mindkettõ
beállítható a File -> Beállítások ablakban. A kettõ összekapcsolható a Control panel alsó
részén levõ kapcsolókra kattintva. A rajzolási rács vizuális segítség a 2d ablakokban. Ha
az igazítási rács be van kapcsolva, a mozgatás-átméretezés egérrel való használata esetén
a legközelebbi rácsponthoz igazítja az objektumot. Az igazítási rács vékony
rácsvonalakként jelenik meg, míg a rajzolási rács vastagabb vonalakat használ. A rács úgy
állítható be, hogy egyedi méreteket mutasson, pl.: egy inch nyolcadához a rajzolási
rács=1, az igazítási rács=0,125. (1/8-szoros).
3dRooMaker alapbeállításban az AC3D 1 egységre van állítva, a RooMaker-ben 1 egység
1 cm-nek felel meg.

1.6.2. Háttérkép használata

1.6.2. Háttérkép használata Minden 2d ablakban megjeleníthetõ egy háttérkép. Ennek
segítségével megrajzolható egy objektum körvonala pl. egy szkennelt képhez viszonyítva.
Háttérképek a Nézet menü -> Háttérkép -> Beillesztés /visszavonás parancsokkal
állíthatók be. Az AC3D textúrabetöltõ fájlformátumai a háttérképekre is érvényesek. A
háttérképek a nézettel együtt mozgathatók és nagyíthatók. A kép az eredõhöz képest
középpontba kerül. A háttérkép pozíciója és növelése/kicsinyítése beállítható az
Alt+kurzorbillentyûkkel.
Alt+kurzorbillentyû = a kép áthelyezése.
Alt+Shift+kurzorbillentyû fel/le = kép átméretezése.
Részletek a háttérképekrõl a program az AC3d-bõl való kilépéskor vagy a modellek
mentésekor nem ment el.

Page 7/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

1.7. 3d nézet
1.7. 3d nézet A 3d nézet ablak a modellt mutatja 3 dimenzióban, és azonnal mutatja a
modellen történt változtatásokat. A 3d ablak elsõsorban a modell bemutatására szolgál, de
lehetséges objektumok, felületek és pontok kijelölése is benne (a kijelölési mód
függvényében), ha lenyomva tartjuk a Ctrl billentyût. Két navigációs mód lehetséges: a
forgatás és a (kör)bejárás. Ezek a menü 3d oszlopából állíthatók be. A 3d rács is elérhetõ.
A rács az XZ síkban (padló) helyezkedik el. Kattintson a W-re, hogy átkapcsoljon
rácsszerkezetre vagy kitöltött rajzolásra. T = textúrák kapcsolása, L = fix fények
kapcsolása.

1.8. Segítség

1.8. Segítség Az AC3D-ben a felhasználói felület része a "Buboréksúgó". Kis tooltip
ablak jelenik meg, ha az egeret egy gomb vagy mezõ fölött tartjuk.

2.1. AC3D Felületek

2.1. AC3D Felületek Az AC3D objektum pontok és a hozzájuk kapcsolódó felületek
összességét jelenti. A felületek 3 típusúak lehetnek: sokszög, sokszögvonal és vonal. A
sokszög (speciális hurok, amelyben azonos a kezdõ- és a végpont) kitöltött felület, a
sokszögvonal rácsszerkezetû körvonal, a vonalnak pedig kezdete és vége van.

A felületek típusa megváltoztatható a control panel gombjaira való kattintással. A
felülettípust változtató gombok a control panel alján helyezkednek el.

Ez a mezõ olyan gombokat is tartalmaz, amelyekkel be lehet állítani a felületek sík vagy
smmoth (puha) megjelenítését. Ez a felületek rajzolásának minõségére vonatkozik, a
vonalakat és sokszögeket nem befolyásolja. Ha egy felület sík (árnyékolású), a felület
színe konstans. Ha árnyékolt, a szín átmenetként jelntkezik a fénybeállítások
függvényében.

A pontok megoszthatók a felületek között (pl. két vagy több felület "használhatja"
ugyanazt a pontot. Ha a felület típusa smooth(puha)-ra van állítva, a hatás egy folyamatos
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puha felületet eredményez. A pontot MEG KELL OSZTANI a két felület között, hogy
mindkettõ smooth (puha) legyen. Ez az árnyékolási módszer lehetõvé teszi, hogy
viszonylag egyszerû felületekbõl puha (smooth) kinézetû objektumokat hozzunk létre.

2.1.1. Domborításszög

2.1.1. Domborításszög Minden AC3D objektumnak van egy domborításszög tulajdonsága.
Ez az Eszközök -> Objektum tulajdonságok -> Szerkesztõ ablakban állítható be. A
domborításszög fokokban határozható meg és arra szolgál, hogy az objektumban a
mellette fekvõ felület "puhán igazítható" legyen, a felületmerõlegesek átlagát számolva.
Azok a felületek lesznek puhák, amelyek a meghatározott domborításszögön kívül esnek.
Ha a domborításszög 0 fokra van állítva, a felületek megjelenítése sík lesz. A 180 fokos
domborítási szög minden felületet puhára állít.

Egy felülettípus "síkra" való állításakor a felület sík árnyékolású marad. A felület smooth
(puha) típusú beállítása lehetõvé teszi a domborításszög beállításának érvényesülését.

Például: ha egy henger összes felületét puhára állítjuk, a domborítási szöget pedig nullára,
minden felület síkként jelenik meg.

Ha a domborítási szög = 45°, a henger élei "egymás mellé kerülnek puhán", de a
végeredmény sík , mert a köztük levõ szög és az élek 45 foknál nagyobbak.
Domborítási szög = 91° A henger oldalai é síkjai most már puhák.
Az "1old", "2old" gombokkal beállítható, hogy a felületeknek egy vagy két oldaluk
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legyen. Ha egy felület 1 oldalú, csak egy oldalról látszik. Az alábbi kép ezt a
tulajdonságot mutatja be:

Ez a modell 3 objektumból áll: zöld négyzet, piros négyzet, kék ellipszis. A piros négyzet
1 oldalúra van állítva, vagyis csak szembõl látható. Olyan objektumok, mint a gömb és a
téglatest, amelyeknél nem fontos a belsõ felületek megjelenítése, a sebesség
optimalizálásának érdekében 1 oldalú felületekként jönnek létre.

2.1.2. Felületmerõlegesek

2.1.2. Felületmerõlegesek Egy felület szemközti irányát a "felületmerõleges" határozza
meg (a fenti képen levõ nyilak). A felületmerõleges egy 3d grafikában alkalmazott
fogalom. A felületmerõlegesek arra szolgálnak, hogy ki lehessen számítani egy felület
színét és árnyékolását annak megjelenítésekor. Smooth (puha) árnyékolás esetében a
pontmerõlegeseket automatikusan számolja, az összes csatolt felületmerõlegesének
átlagolásával.
A felületmerõlegesek a 2d és 3d nézet ablakokban is megjeleníthetõk. Az elölnézet
hasznos lehet például "1 oldal" típusú hiányzó felületeknél, vagy amikor a puhaság
egyenetlen elosztásban jelentkezik. A merõlegesek az extrudálás során is hasznosak,
amikor az extrudálás után segítenek meghatározni az új felület helyes irányának
beállítását.

A képen két gömb látható: a bal oldalin a merõlegesek helyesen vannak beállítva; a jobb
oldali képen néhány felület rossz irányba néz. FIGYELEM: az árnyékolás nem azonos. Az
Ac3D automatikusan számolja a merõlegeseket a felületekre és a pontokra egyaránt.

Egy felület irányának megváltoztatásához a Felület -> Merõlegesek forgatása menüpontot
használja. (Ezzel megváltoztatja a felülethez tartozó pontok sorrendjét, ezáltal a merõleges
automatikusan a másik oldalra tevõdik át.)
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2.2. Új objektum létrehozása

2.2. Új objektum létrehozása Az AC3D control panel segítségével számtalan 2d és 3d
objektum alakzatot hozhatunk létre. Új objektumok létrehozához kattintsunk e gombok
egyikére, majd valamelyik 2d ablakban az egérrel húzzuk be a kívánt alakzatot.

2.2.1. Sokszög/sokszögvonal/vonal

2.2.1. Sokszög/sokszögvonal/vonal Sokszög/sokszögvonal/vonal létrehozásához minden
pont meghatározását egy kattintással végezheti el, majd kettõs kattintással vagy jobb
egérgomb kattintással fejezheti be. A felület típusa késõbb a control panel alján
változtatható maeg.

Ezek az objektumok egy pontlistából és egyetlen felületbõl állnak. Azok a felületek,
amelyek több ilyen típusú objektumból állnak, összegyûjthetõk egyetlen objektumba az
Objektum -> Egyesítés paranccsal.

Sokszögeket 3 vagy több pontból is létrehozhatunk, ezeket háromszögekké alakíthatjuk a
Felület -> Háromszögesít paranccsal.

Vonal vagy sokszög rajzolása lehetséges különbözõ ablakokban is, ezáltal nem-sík
felületeket hozhatunk létre. Vonalak esetében ez hasznos, de nem helyes olyan
sokszögeknél, amelyek minden pontja azonos síkban helyezkedik el. Hibás sokszögek, pl.
olyan sokszögek, amelyeknek kevesebb mint 3 pontja van megadva, cyan színben
jelennek meg. Azok a felületek, amelyek egymást keresztezõ éleket tartalmaznak, piros
színûek lesznek.
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A képen egy gömbrészlet látható, amelybõl pontokat töröltünk. Csak kétpontos sokszög
felületek maradtak. Ezek eltávolíthatók az Objektum -> Felületoptimalizálás paranccsal.
A képen egy négy pontból álló sokszög látható, és a pontok úgy helyezkednek el, hogy két
él átfedi egymást. A pontok mozgatásával elkerülhetõ ez a probléma.
Olyan alakzatok rajzolásához, amelyeknek valamelyik pontja egy meglévõ alakzat
pontjával azonos pozícióban helyezkedik el használja a "közelihez" funkciót. A kapcsoló
az AC3D ablak bal alsó sarkában található. Ha ez be van kapcsolva, a következõ rajzolt
pontot a legközelebbi rajzolt ponthpz "igazítja" (abban az esetben, ha a pont a
meghatározott tartományon belül helyezkedik le).

2.2.2. Gömbök, kockák, stb.

2.2.2. Gömbök, kockák, stb. 3d objektumok létrehozása egérmozgatással az objektum 2d
megjelenítésére épül - a harmadik dimenzió az elsõ kettõ függvénye. Az objektum 3d-ben
való elhelyezkedése a 3d kurzor által jelölt.
Ezek az objektumok egyetlen kattintással is létrehozhatók a 2d ablakban. Így egy
szabályos objektum hozható létre, amely egy 1x1x1-es kockában helyezkedik el.
A 2d nézet ablakban a 3d kurzor kereszttel jelölt. A 3d kurzor áthelyezhetõ: Alt+az egér
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mozgatása. A legtöbben ritkán használja ezt, mert könnyen létrehozható és a
késõbbiekben könnyen átméretezhetõ az objektum
Bizonyos objektumtípusok lehetõvé teszik a paraméterezést az objektum létrehozása elõtt.
Pl.: gömbök és hálók létrehozhatók háromszögekbõl vagy négyzetekbõl. Lehetséges
paraméterek beállítása: közvetlenül a Control panel Rajz mód négyzet alatt.

Az AC3D objektumok létrehozásukkor automatikusan nevet kapnak. Az Objektum neve
négyzet a Control panel alján található, és lehetõvé teszi a nevek megváltoztatását.

Az objektumok neve abban az esetben szerkeszthetõ/megtekinthetõ, amikor a
"kijelölésmód" "Csoport"-ra vagy "Objektum"-ra van állítva. Ez hasznos lehet, amikor
szeretnénk kiválasztani vagy megtatálni egy meghatározott objektumot a Szerkesztés ->
Kijelöl/nem jelöl név alapján opcióval. (Pl.: az összes "szék" nevû objektum kijelölése.)
Néhány fájlformátum megõrzi az objektumok nevét, ezekbe exportálható az AC3D
fájlformátum.

Ha az AC3D-t VRML vagy Dive fájlok generálására használjuk, URL-ek vagy egyéb
szövegek társíthatók az objektumokhoz. Ezek a szövegek bizonyos AC3D által exportált
fájlokban megmaradnak. A neveket, szövegeket és URL-eket az AC3D fájlok elmentik.
Az objektumokhoz társított szövegek bevitele az Eszközök -> Objektumtulajdonság
szerkesztõben végezhetõ el, illetve az objektumok neve itt is beállítható.

2.3. Objektum mód zárolása

2.3. Objektum mód zárolása A Control panel Rajz mód ablakában egy Objektum gombra
való kettõs kattintással "zárolható", rögzíthetõ a Rajz mód. Ebben az esetben a rajzolási
mód zöld színûre vált. Ha a rajzolási mód zárolt, az objektum megrajzolása után az ablak
nem vált át automatikusan a Mozgat/Méretez mezõre. A Mozgatméret, Forgatás (vagy
Extrudálás) gombokra való kattintásra a zárolási mód kikapcsolható.

2.4. Egyéb objektumok létrehozása
2.4. Egyéb objektumok létrehozása Az AC3D-ben nagyon könnyû alap objektumból
bonyolult objektumot létrehozni. Pl.: tórusz alakzat létrehozásához rajzoljon egy ellipszist,
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majd válassza az Objektum -> Forgástest opciót.
Kúpot többféleképpen is létrehozhat: Készítsen egy hengert, majd jelölje ki az egyik
végén (Kijelölés mód); válassza a Pontok -> Egymáshoz igazítás opciót. Az így
létrehozott kúp textúrakoordinátái helyesek lesznek. Egyszerû kúp (kevesebb pontból)
létrehozásához optimalizálja a pontokat: Objektum -> pontoptimalizás opció. Ez azt
jelenti, hogy a kúp középpontja egyetlen pontból áll, amelyet az oldallapok megosztva
használnak.
Egyéb létrehozási módok : készítsen egy körlemezt, a középpontját emelje fel; vonalból is
létrehozhat kúpot: Objektum -> Forgástest. A kúp alapját úgy határozhatja meg, hogy
kiválasztja az alapnál levõ pontokat, majd a Pontok -> Konvex felület/objektum
létrehozása opciót. Az "Extrudálás" segítségével az objektumhoz extra részeket adhat, ill.
2d-s alakzat mélységét is megadhatjuk. Az objektumok részekre bonthatók, és a kijelölt
felületek törölhetõk.

2.5. Fények

2.5. Fények Nincs a fényekhez társított geometrikus forma, és az AC3D-ben a fények
"pontfényt" jelentenek. A képen látható jel mutatja a fényt.
A 3d ablakban nem jelennek meg a fény jelei, de az objektumokra való hatásuk
megfigyelhetõ.

A fények típusa: fix, fehér, csillogó. A fények kijelölhetõk és áthelyezhetõk a Csoport
vagy Objektum Kijelölés módban.

POV fájlok vagy RIB fájlok esetében a fényeket a program generálja. A generált fájlok
szerkeszthetõk a fények tulajdonságainak módosítása érdekében.

A képen egy zöld gömb látható két fénnyel (a fehér gömbök jelölik) - a fõfény ki van
kapcsolva. (A fõfény a 3d ablakban ki- és bekapcsolható az I billentyûvel vagy a "3d
menü"-bõl.) Ha a fõfény be van kapcsolva, a POV vagy RIB fájlok generálása során a
fények hozzáadódnak a fájlban levõ információhoz.

3. Kijelölés, méretezés, mozgatás
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3. Kijelölés, méretezés, mozgatás Az AC3D-ben a 3d objektumok kezelése nagyon
hasonlít egy 2d-s rajzolóprogramhoz. Pl: a kijelölést világos résszel mutatja és a "kezelõk"
mozgathatók a kijelölés átméretezéséhez.

A kijelölések és módosítások többsége a 2d ablakokban történik, de kijelölés a 3d
ablakban is lehetséges.
A kijelölt részek (felületek, pontok) más színben jelennek meg, és körülveszi õket egy
"határoló kocka" (általában zöld színû).
A kijelölés a Kijelölés módban MozgatMéret, Forgatás és Extrudálás módban történik.

3.1. Kijelölés

3.1. Kijelölés A Kijelölés mód meghatározza a kijelölés finomságát és azt, hogy a
változások objektumokra, csoportokra vagy pontokra vonatkozzanak. Az AC3D-ben a
kijelölés úgy végezhetõ el, hogy vagy a bal egérgombbal kattintunk, vagy a bal
egérgombbal egy négyzetet húzunk egy felület köré. Ha valami ki van jelölve, egy
határoló kocka jelenik meg, amely átméretezhetõ, mozgatható, ezáltal megváltozik a
kijelölt pont/felület/objektum.

Kijelölés/Pont módban a pontok egyetlen, a pontra való kattintással jelölhetõk ki, vagy
úgy, hogy egy négyzetet húzunk a kijelölendõ pontok köré. A Kijelölés/Felület módban a
felület kattintással vagy négyzethúzással jelölhetõ ki. Objektum módban az objektum
bármelyik részének kijelölése a teljes objektum kijelölését eredményezi. Kijelölés/Csoport
módban a teljes csoport kijelölhetõ, a csoporthoz tartozó egyetlen objektum bármelyik
részére kattintva.

A kattintással való kijelölés és a négyzethúzással való kijelölés között lényeges különbség
van. A kattintás-kijelöléssel egyetlen egység jelölhetõ ki, pl.: egy objektum, egy felület,
egy pont. A kattintás-kijelölés az egérhez legközelebbi egységet jelöli ki. A
négyzethúzással való kijelölés azt jelenti, hogy a meghúzott négyzeten belül mindent
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kijelöltünk. A kattintás- kijelölés pl. akkor hasznos, ha egyetlen felületet szeretnénk egy
gömbbõl kijelölni (a négyzethúzással való kijelölés ez esetben mindig több felület
kijelölését eredményezi).

A Kijelölés mód változtatása esetén is megmaradnak a kijelölések. A Pont módról a
Felület módra való váltás esetén minden felület, amelynek minden pontja ki volt jelölve
maga is kijelölve marad.

3.2. Mozgatás

3.2. Mozgatás A zöld határoló kocka a bal egérgombbal mozgatható, ezáltal a kijelölés
áthelyezhetõ. Ha a mozgatás alatt lenyomva tartja a Ctrl billentyût, a mozgás iránya csak
fel/le vagy jobbra/balra engedélyezett.

3.3. Méretezés

3.3. Méretezés A határoló kocka sarkait bal egérgombbal húzva a kijelölés átméretezhetõ.
A húzás alatt a Ctrl billentyû folymatos lenyomva tartásával a kijelölés szemben levõ
élének átméretezését is elvégezzük. A sarokkezelõre való kattintás és a Ctrl billentyû
lenyomva tartása esetén a kijelölés arányosan méretezhetõ át.

Megjegyzés: lehetõség van arra, hogy egy kijelölést 0 mélységre/magasságra méretezzünk
át. Ez akkor hasznos, ha a pontokat sorba kívánjuk rendezni.

3.4. Kijelölés kibõvítése/visszavonása
3.4. Kijelölés kibõvítése/visszavonása A Ctrl billentyû folyamatos lenyomva tartásával,
miközben a bal egérgombbal kijelölést végzünk, a kijelöléshez újabbak adhatók hozzá. A
Shift lenyomva tartásával a második vagy harmadik egérbillentyûvel kivonhatunk
(kijelölést visszavonhatunk) az aktuális kijelölésbõl.
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Kijelölés visszavonása és bõvítése minden "Kijelölési mód"-ban elvégezhetõ.

A képen egy gömb teteje és alja van kijelölve. Ezt úgy lehet megoldani, hogy elõször
kiválasztjuk a tetejét négyzet húzásával. A Shift billentyû lenyomva tartásával a gömb
aljára is húzunk egy négyzetet.

3.5. Kijelölés megszüntetése
3.5. Kijelölés megszüntetése A határoló kocka által kijelölt területen kívülre való
kattintással megszüntethetõ a kijelölés.

A kijelölés ugyancsak megszüntethetõ az Eszköztár Semmi gombjára való kattintással,
illetve a Szerkesztés -> Minden kijelölést töröl opcióval.

3.6. Kijelölés a 3D ablakban
3.6. Kijelölés a 3D ablakban 3D ablakban való kijelölés/kijelölés megszüntetése ugyanúgy
mûködik, mint a 2d ablakokban, azzal a különbséggel, hogy a Ctrl billentyût lenyomva
kell tartani.

3.7. Objektumok rejtése

3.7. Objektumok rejtése A rejtéssel megoldható, hogy objektumok ideiglenesen ne
legyenek láthatóak. Az aktuális kijelölés vagy azok az objektumok, amelyek nincsenek
kijelölve elrejthetõek. A Nem kijel. gomb lenyomásával minden objektum láthatóvá válik.
A "3d" kapcsolóval beállítható, hogy az objektum látható maradjon a 3d ablakban. A
rejtést akkor használhatjuk, ha olyan objektumokkal kell dolgoznunk, amelyek fedésben
vannak.

3.8. Objektumok zárolása

3.8. Objektumok zárolása Az objektumok zárolása arra használható, hogy ideiglenesen
fedésben levõ objketumokat ne tudjunk kijelölni. Ha az objektum zárolt, nem lehet
kijelölni.
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A zárolás a fejlesztés sebességének növelésében is hasznos, ha nagyméretû modelleket
szerkesztünk. A rejtéshez hasonlóan mûködik, azzal a különbséggel, hogy a zárolt
objektumok szürke rácsszerkezetben jelennek meg.
Megjegyzés: ha az objektum rejtett vagy zárolt és a modellt mentjük/exportáljuk, akkor a
rejtett/zárolt objektumot is mentjük a fájlban.

4.1. 2D ablak mozgatása zoomolása
4.1. 2D ablak mozgatása zoomolása A középsõ egérgomb lenyomva tartásával és
mozgatásával az ablak áthelyezhetõ. A jobb egérgomb segítségével az ablak
kicsinyíthetõ/nagyítható. Alternatív megoldásként a Ctrl billentyû+jobb egérgomb
mozgatja az ablakot.

A 2d ablak áthelyezhetõ a kurzorbillentyûkkel: Shift+kurzorbillentyûk.
Kicsinyítés/nagyítás a Z, X+Ctrl billentyûvel végezhetõ.

4.2. Mozgás a 3D ablakban
4.2. Mozgás a 3D ablakban Két elölnézeti mód használható, amelyek az 1 vagy 2
billentyû lenyomásával aktiválhatók. (A 3d menübõl is beállítható.)

4.2.1. Forgó mód
4.2.1. Forgó mód "Forgó mód"-ban a bal egérgomb lenyomva tartásával és az egér
mozgatásával a nézet forgatható. A jobb egérgomb lenyomva tartásával és mozgatásával a
nézet közelíthetõ vagy távolítható. A középsõ egérgombbal a nézet mozgatható. Alternatív
megoldásként a Ctrl billentyû lenyomásával és a jobb egérgomb használatával a nézet
mozgatható.

A kurzorbillentyûk is használhatók: a Ctrl+jobb és bal = forgatás; Ctrl fel/le =
kicsinyítés/nagyítás.

4.2.2. (Kör)Bejárás mód
4.2.2. (Kör)Bejárás mód (Kör)Bejárás módban a kurzorbillentyûk a "Doom/Quake"- hez
hasonlóan mûködnek. Ezt a módot a 2-es billentyû lenyomásával indíthatjuk, az 1-es
billentyû lenyomásával visszatérünk a Forgatás nézethez. A kurzor fel/le: mozgatja
elõre/hátra, kurzorbillentyû bal/jobb: forgatja. A Ctrl billentyû lenyomásával és a
kurzorbillentyû fel/le: a nézet dölthetõ, az Alt lenyomásával a nézet mozgatható: bal/jobb,
fel/le.

A (Kör)Bejárás az egérrel is irányítható - bal gomb billentés: mozgatás elõre/hátra, jobb
gomb: fel/le, jobbra/balra való mozgatás.
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4.3. Kijelölés megtekintése
4.3. Kijelölés megtekintése Az F billentyû lenyomásával az aktuális kijelölés az aktuális
ablakhoz igazítható. CtrlF lenyomásával a kijelölés minden nézetben az ablakhoz
igazítható. CtrlShiftF: a teljes modellt igazítja minden ablakhoz. Ezek az opciók a Nézet
menübõl is elérhetõek.

A Nézet menü kiegészítõ funkciói lehetõvé teszik, hogy a 3d nézetet a kijelölés vagy a
kurzor köré igazítsa (ez a 2d ablakban Alt + kattintással pozicionálható).

5.1. Mûveletek objektumokkal
5.1. Mûveletek objektumokkal Ezek a mûveletek az Objektum menübõl érhetõk el és egy
vagy több kijelölt objektumra alkalmazhatók.

5.1.1. Forgástest
A forgástest másolatokat készít a kijelölt objektumokról, miközben minden másolatot
elforgat és felületeket hoz létre az újonnan készített másolatok között. 2d-s sokszögvonal
alakzatokkal ajánlott ezt az opciót használni, kevésbé kitöltött sokszögekkel. Minden
forgástest mûveletben részt vevõ körvonal objektum automatikusan törlõdik a mûveletsor
után. A forgástest mûvelet tengelye megváltoztatható.
Tórusz létrehozásához rajzoljon egy kört a Front ablakban, válassza az Objektum ->
Forgástest opciót.

Válassza ki az Y tengelyt és kattintson a Forgástest gombra. A következõ képhez hasonló
alakzatot fog látni:
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Válassza ki a "Smooth" felülettípust a Control panel bal alsó sarkából, hogy gömbölyített
felületet kapjon.
A forgástest szögei is megváltoztathatók, pl. 270 fokra:

Ha a végsõ forgástest objektumban olyan pontok találhatóak, amelyek középen kell
legyenek (pl.: a kupa kezdõ- és végpontjai), akkor ezek a pontok kötelezõ módon
pontosan a tengelyen kell elhelyezkedjenek. A "Rácshoz" opció biztosíthatja ezt a
vonalrajzolás esetén. Alternatív megoldásként a pontokat rácshoz lehet igazítani (Pontok
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-> Rácshoz igazítás). A Mozgatás funkcióval biztosítható, hogy az értékek nullán
legyenek. Ha ezek a pontok nincsenek pontosan a tengelyen, akkor kis lyukak vagy átfedõ
felületek keletkeznek. Ha ez történik, használja a Pontok -> Egymáshoz igazítás funkciót
és a Pontoptimalizálás segít a duplikált pontok törlésében.
A Forgástest -> Eltolás opció segítségével a kijelölt objektum minden forgatás után
elmozdul a kijelölt tengelyen. Spirálok, rugók, csõvonalak hozhatók létre ezekkel az
opciókkal.
Példa rugó létrehozására:

Példa orsó létrehozására:

5.1.2. Tükrözés
A Tükrözés funkció minden objektumfelületet és pontot duplikál és átforgat új felületekbe
és pontokba a meghatározott tengelyen.
Példák:
Félgömb:
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Objektum-> Tükrözés -> +X

Objektum -> Tükrözés-> -X

Objektum -> Tükrözés -> X tengely

Lehetõség szerint a "Tükrözés" opció törli a duplikált pontokat. Ha egy alakzat felét
tükrözzük, használjuk a Pontok -> Tengelyhez igazítás opciót. Alternatív megoldásként
válassza ki a pontokat és méretezze át nullára, így a kijelölés egy tengely mentén
felsorakozik.
A tükrözés hasznos lehet az AC3D valós idejû tükrözés funkciója (Nézet menü) esetében,
amikor egy félszimmetrikus objektumon dolgoztunk.

5.1.3. Pontok optimalizálása
5.1.3. Pontok optimalizálása Ezzel a funkcióval törölni lehet a duplikált pontokat a kijelölt
objektumból. Ahhoz, hogy a pontok törlõdjenek, azoknak az objektumhoz kell tartozniuk
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és a pozíciójuk teljesen azonos kell legyen. A funkció megosztja a pontot az összes
csatlakozás között. Ez azt jelenti, hogy a felületmerõlegeseket kiszámítja, ha a felület
típusa Smooth árnyékolás. Ezzel a funkcóval törölhetõk azok a duplikált pontok a
felületbõl, amelyek hibás sokszög alakzatot eredményeznek. Ha a pontok nincsenek
azonos pozícióban, akkor a Pontok -> Egymáshoz igazítás vagy a Pontok -> Egymáshoz
igazítás távolság szerint opciók használhatók.

5.1.4. Felületek optimalizálása
5.1.4. Felületek optimalizálása Ezzel a funkcióval az összes duplikált felület törölhetõ,
illetve minden olyan sokszög, amely egy vagy két pontból áll (ilyen akkor történhet, ha
egy objektumból pontokat törlünk). Az AC+D kiemeli az érvénytelen sokszögeket úgy,
hogy Cyan vonalakat használ.

5.1.5. Csökkentés
Ezzel a funkcióval a pontok (felületek) számának csökkentése érhetõ el, miközben az
eredeti objektum formáját igyekszik megtartani. A bonyolult objektumok esetében
hasznos megoldás a renderelés gyorsítására, ill. helymegtakarításra. Ez a funkció abban az
esetben is használható, ha különféle objektumokat hozunk létre különbözõ távolságokról
(Lod = level of detail - részletezési szint). Pl. egy gépkocsiról készült objektum közelrõl
teljes részletességgel, minden felület felhasználásával mutatható be, míg távolról egy
sokkal egyszerûbb felületet célszerû használni, ezáltal értékes idõt takarítva meg.

Egy célzott százalékszámmal meghatározható a megmaradó pontok aránya, pl. ha egy
objektumnak 100 pontja van és 80%-ot határozunk meg, a végsõ objektum 80 pontot fog
tartalmazni.

Az eredeti objektum megtartható vagy felcserélhetõ az új objektumra. Ha az eredetit
megtartjuk, az új objektum azonos pozícióban készül el és a program kijelöli. PL:
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732 felület, 376 pont

40%-os csökkentéssel az eredmény:

276 felület, 150 pont. 456 felületet takarítottunk meg.
A Csökkentés ablak továbbra is látható marad annak érdekében, hogy különféle
csökkentésmértékekkel próbálkozhassunk. (Használja a Szerkesztés -> Visszavonás
parancsot az elõzõ állapothoz való visszalépéshez.)

5.1.6. Alosztás-végrehajtás
5.1.6. Alosztás-végrehajtás Ez a funkció olyan objektumokat érint, amelyek esetében az
alosztás elõnézeti szint nullánál nagyobb értékre van állítva.

Az alosztás elõnézetet a kiválasztott objektummban valós sokszögekké alakítja át.

Részletes leírás: Alosztás-végrehajtás.

5.1.7. Egyszeres alosztás
Egyszeres alosztást hajt végre: minden felületet kettéoszt, majd a teljes alakzat
tulajdonsága "Smooth"-ra (puha) van állítva.

Eredeti objektum
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Egyszeres alosztás

Kétszeres alosztás

Háromszoros alosztás

Felületek mutatása nélkül:
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5.1.8. Középhez igazít
5.1.8. Középhez igazít AZ AC3D objektumok középpontját keresi meg. Az objektumok
középpontját úgy nézhetjük meg, hogy a Control panel alján található "Plusz" gombra
kattint. Ez a funkció az eredõt a gravitációs központba helyezi.

5.1.9. Alapjához igazít
5.1.9. Alapjához igazít Ezzel a funkcióval az objektum eredõjét az X, Y, Z tengely
minimumához lehet igazítani. AZ AC3D Eszközök -> Szöveg létrehozása esetében
hasznos funkció.

5.1.10. Fragmentálás/részre bontás

5.1.10. Fragmentálás/részre bontás A fragmentálás menüponttal az objektum minden
felületébõl új objektum jön létre a szükséges pontokkal. A kép egy fragmentált gömböt
mutat. Az új objektumok eltávolodnak egymástól.
Megjegyzés: az új felületeknél nem érvényesül többé a puhítás (Smooth) beállítás, mivel a
különálló objektumoknak nincsenek megosztott pontjaik.

5.1.11. Egyesítés
5.1.11. Egyesítés Ezzel a funkcióval a kijelölt objektumok összes felületét egyetlen
objektumba egyesíti. A pontokat nem optimalizálja. Helyes objektum létrehozásához
használja a pontoptimalizálást, majd a Smooth árnyékolást az egymás melletti felületeken
keresztül.

5.1.12. Szétrobbantás

5.1.12. Szétrobbantás A fragmentáláshoz hasonló mûvelet, azzal a különbséggel, hogy az
új objektum a felületmerõlegesnek megfelelõ irányban a meghatározott értéknek
megfelelõen elmozdul. A képen egy szétrobbantott kocka látható.

5.2.1. Extrudálás
Az Extrudálás billentyû vagy az E betû lenyomásával indítható funkció. Az elsõ
extrudálást a kijelölt felület elsõ egérhúzásával végzi el.
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Az extrudálás sok célra használható, nagyon hatékony mûvelet. A kijelölt felület éleinél
hoz létre újabb felületeket. Az eredeti felületek megtarthatók vagy törölhetõk az új
felületek végeinél.

Válasszon ki egy vagy több felületet; az Extrudálás parancsra megnyílik az Extrudálás
paraméterek ablak.

Itt beállítható az alosztások száma, az új objektum végének befedése vagy szabadon
hagyása. Az új felületek esetében létrejövõ felületmerõlegesek iránya beállítható, valamint
az eredeti felületek törlése vagy meghagyása is.

Miután ezeket a paramétereket beállítottuk, húzzuk a határoló kockát a kívánt irányba.
(Ha a Ctrl billentyût lenyomva tartjuk, az egeret csak vízszintes vagy függõleges irányba
húzhatjuk.)

Példák extrudálásra (ezt a csillagot egy tízoldalú lemezbõl hoztuk létre, majd minden
második pontot kijelöltünk, és néhányszor a -10% eszközkezelõ gombra kattintottunk):
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A magenta színû vonalak jelölik a felületmerõlegeseket. A felületmerõlegesek
mutatásához kattintson a 2d vagy 3d menük Merõleges opciójára. A merõlegesek
mutatására azért van szükség, hogy meg lehessen határozni az extrudálás irányát. Ha az
extrudálás a merõlegesekkel azonos irányban történik, a létrejövõ alakzat eltakarja az
eredeti felület frontját. Ha egy kocka egyetlen oldalát extrudáljuk, ez a megoldás jó, de az
eredeti felületet ki kell fordítani a végsõ alakzatból. Ez azt jelenti, hogy a felületeket a
merõlegessel ellentétes irányba kell húzni. Ez esetben viszont be kell kapcsolni az
Átforgatja az új felületeket opciót, hogy minden felület kifele nézzen.

Ha a kijelölést felfele mozgatjuk a Plan (felülnézeti) ablakban:
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Ha az Eredeti törlése opciót bekapcsoljuk, az eredeti csillagot törli:

Itt az eredeti felületet töröltük, hogy a csillagnak ne legyen alja; ha a Vége zárva opciót
kikapcsoljuk, a csillagon keresztül tudunk nézni.
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Ez a kép egy 4 db-számra állított extrudálást mutat be.

Egy meglévõ felületegyüttes kibõvítése esetében nem kívánatos megtartani az eredeti
felületeket az új objektum belsejében.

Az alábbi kockán egy egyszeri Felület - Osztást hajtottunk végre. Két felületet kijelöltünk.

Ezeket a felületeket úgy extrudáljuk, hogy az eredeti felületeket nem tartjuk meg, mert
azok amúgy sem látszanának az alakzat belsejében.
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A következõ beállításokat alkalmazzuk:

Az extrudálás végrehajtásához a kijelölés határoló kockáját húzzuk balra (vagy az elõvagy a felülnézeti ablakban), a Ctrl billentyû lenyomásával a húzás alatt biztosíthatjuk,
hogy az új felületek a régiekkel azonos szinten maradjanak.

Vonalak extrudálásánál az Eredeti törlését kapcsoljuk be és a Vége zárva opciót
kapcsoljuk ki, ezáltal nem marad vonal az új felületekben.
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Extrudálás közben hasznos bekapcsolni a Merõlegesek opciót, hogy biztosíthassuk a
létrejövõ felületek frontjának helyességét. Ha nem helyes a felületek frontja, használja a
Felület -> Merõlegesek forgatása opciót.

5.2.2. Merõleges forgatás
5.2.2. Merõleges forgatás A kijelölt felület pontjainak sorrendjét változtatja meg. Ezáltal
megváltozik a felület "szembenlevõsége". Egy felület "szemben" van ha a pontjait az
óramutató járásával ellentétes irányban hoztuk létre. Ha a sokszög egyoldalúra van állítva
(Egy old. lenyomása a Control panel alján), csak abból az irányból látható, amellyel a
felület szemben áll. A merõlegeseket a 2d-s és 3d-s ablakban kapcsolhatja be, ez segít
meghatározni, hogy milyen irányba néz a felület.

5.2.3. Pontok sorrendjének megváltoztatása
5.2.3. Pontok sorrendjének megváltoztatása Ezzel az opcióval megváltozik a pontok
sorrendje úgy, hogy az elsõ pontból utolsó lesz. arra használható, hogy megváltoztasson
egy vonalban való lehetséges törést. Egy helytelenül létrehozott sokszögben levõ
problémát is kiküszöbölhet, ha az elsõ 3 pont nem az óramutató járásával ellentétes
sorrendben helyezkedik le, ezáltal a hibás merõleges révén hibás fényeffektus jön létre.
Ha egy sokszög feketének látszik, ezt a funkciót célszerû akár ismételten is alkalmazni,
mindaddig, amíg helyesen jelenik meg.

5.2.4. Osztás
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5.2.4. Osztás Osztás révén új felületek jönnek létre úgy, hogy minden felület négyzetesen
osztódik (4 pont 4 oldalú felület).
Megjegyzés: mivel ezáltal az élek osztódnak, hatással van az egymás melletti felületekre.
A képen levõ kocka felsõ felületét osztottuk; a négy piros egymás melletti felülethez most
öt pont tartozik, mivel az osztás során egy extra pontot adtunk hozzá.

5.2.5. Egyesítés
Egyesítés során két vagy több egymás melletti felületbõl egyetlen felület jön létre.

A kijelölt felületeknek megosztott éle kell legyen a funkció mûködéséhez. Válassza a
menüsorból vagy nyomja meg a C billentyût az indításhoz.

Két felületet kijelöltünk; egyesítés után egy felület keletkezett.
Két nem azonos síkban elhelyezkedõ felület egyesítése is lehetséges. Ajánlott a pontok
azonos síkban való elhelyezése ahhoz, hogy a felület egyetlen síkban helyezkedjen el.

Ha az egyesített felület minden szögbõl feketének látszik, a felület elsõ három pontja 180
foknál nagyobb szöget zár be. Ennek elkerülésére meg kell változtatni a pontok sorrendjét
(Felület -> Pontok sorrendjének megváltoztatása).

5.2.6. Hegyesítés
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5.2.6. Hegyesítés A funkció révén minden kijelölt felület hegyessé alakul. A csúcs
távolsága az eredeti felülettõl beállítható.

5.2.7. Bevágás

5.2.7. Bevágás Ez a funkció új felületet hoz létre az eredeti felületek éle körül.

Ha a kijelölési mód Felület vagy Pont, az új "központi" felület a mûvelet után kijelölve
jelenik meg.

5.2.8. Sarkítás

5.2.8. Sarkítás A sarkítás hasonló a bevágáshoz, azzal a különbséggel, hogy az új
"központi" felület kiemelt. Kér paraméter adható meg, az éltõl való távolság és az új
gyûrõfelület visszalépési távolsága.

Ha a kijelölési mód Felület vagy Pont, az új "központi" felület kijelölve jelenik meg.

5.2.9. Üregesít
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5.2.9. Üregesít E funkció révén minden kijelölt felületben üreg képezhetõ.

A képen négy objektum felületében létrehozott üregeket láthatunk.
Megjegyzés: a gömb és a kocka belsõ felületei nem láthatóak a lyukakon keresztül, mivel
az alapfelület beállítása "egyoldalú". Ha a belsõ felületeket látni szeretnénk, állítsuk
kétoldalúra a Control panel alján levõ 2 old. billentyû lenyomásával.

Bizonyos konkáv sokszögek esetében üregesítés után átfedés jöhet létre. Az átfedés
elkerülése érdekében a pontokat meg kell igazítanunk.

Az üreg méretét százalékban határozhatjuk meg, és a File -> Beállítások -> Általános ->
Üregesítés menüpontban állíthatjuk be.

5.2.10. Háromszögesít

5.2.10. Háromszögesít Ezzel a funkcióval nem háromszögek (pl. nem háromoldalú
sokszögek) oszhatók újabb felületekre úgy, hogy minden felület háromszög legyen. Ez a
mûvelet meghiúsulhat ha egy nem szabályos sokszögre alkalmazzuk, pl. átfedésben levõ
élek vagy duplikált pontok.

5.2.11. Hornyol
5.2.11. Hornyol Akkor használjuk, ha egy "vonal" típusú objektumot szeretnénk simítani
vagy sokszög alakzatot lekerekíteni. Új pontokat helyez be a meglévõ pontok közé.

5.2.12. Objektumot kivág
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5.2.12. Objektumot kivág Ezzel a funkcióval minden kijelölt felület és a hozzá tartozó
pontok új objektumba kerülnek. Használjuk objektum kivonására egy másik objektumból,
pl. egy gömb kettéosztására.

5.2.13. Csak a felületek törlése
5.2.13. Csak a felületek törlése Ezzel az opcióval teljes felületeket törölhetünk, miközben
a hozzájuk tartozó pontok megmaradnak.

5.2.14. Textúrakoordináták újraképzése
5.2.14. Textúrakoordináták újraképzése Lásd a Texturálás fejezetet.

5.2.15. Felület területszámítása
5.2.15. Felület területszámítása Ezzel a funkcióval a kijelölt felület teljes területét
számíthatjuk ki.
Megjegyzés: a teljes terület minden felület egy oldalát számolja.

5.3. Mûveletek pontokkal
5.3. Mûveletek pontokkal Ez a funkció akkor elérhetõ, amikor a Felület vagy Pont
kijelölés aktív és egy vagy több pont ki van jelölve.

5.3.1. Egymáshoz igazítás
5.3.1. Egymáshoz igazítás Ezzel az opcióval minden kijelölt pontot azonos helyre
mozgatunk. A pontok azonos vagy különbözõ objektumokban is lehetnek. Az a hely,
ahova a pontokat igazítja az összes kijelölt pont számtani középarányosa lesz.

5.3.2. Egymáshoz igazítás távolság szerint
Ezzela funkcióval meghatározott távolságon belüli pontokat igazíthatunk egymáshoz. Pl.
akkor hasznos, ha két fél objektumot szeretnénk egymáshoz igazítani.
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Pl. ezen a képen két fél objektumot zártunk össze. Látható a teteje mentén végighaladó
szegély, ami azért van, mert a két fél két különálló objektum. Ha a két felet az Objektum
-> Egyesítés opcióval egyesítjük, a pontokat meg kell osztani, hogy az él eltûnjön. Ha az
Objektum -> Optimalizálás nem törli a duplikált pontokat, azt jelenti, hogy a pontok
között távolság lehetséges, bármilyen kicsi is legyen az. A megoldás az, hogy kijelöljük a
pontokat az illesztés mentén és a Pontok -> Egymáshoz igazítás távolság szerint opciót
használjuk. Az Objektum -> Pontoptimalizálás kitörli a duplikált pontokat és a felületeket
folyamatosnak mutatja.

5.3.3. Rácshoz igazítás
5.3.3. Rácshoz igazítás A kijelölt pontokat a legközelebbi rácsponthoz igazítja. Ez lehet
látható vagy láthatatlan rácspont. A rácshoz igazítást a beállításoknál határozhatjuk meg
és különbözhet a rácsrajzolattól (ami a látható rács).

5.3.4. Objektumok igazítása pontok szerint
5.3.4. Objektumok igazítása pontok szerint Két objektum egymáshoz való igazítását
elvégzõ mûvelet. A két különbözõ objektumban ki kell jelölni egy-egy pontot a
mûveletsor indítása elõtt. Az objektumok egymáshoz igazítása után a két kijelölt pontnak
ugyanaz lesz a pozíciója.

5.3.5. Alakzatok simítása
5.3.5. Alakzatok simítása Ezzel a mûvelettel a kijelölt pontok újrapozicionálása végezhetõ
el annak érdekében, hogy a felület sima, egyenletes (Smooth) legyen.

Page 37/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

5.3.6. Tengelyhez igazítás
5.3.6. Tengelyhez igazítás Ezzel a mûvelettel a kijelölt pontokat a meghatározott
tengelyhez lehet igazítani.

5.3.7. Nincs megosztás
5.3.7. Nincs megosztás Ezzel a mûvelettel új pontokat hozunk létre úgy, hogy minden
felületnek a kijelölt objektumon belül saját egyedi pontjai legyenek. Az új pontok az
eredetiekkel azonos pozícióban jönnek létre.

5.3.8. Pont beszúrása

5.3.8. Pont beszúrása Minden kijelölt pontpár közé új pontot tudunk beszúrni, pl. egy
vonalhoz extra pontot adhatunk hozzá. Példa: hozzon létre egy rács objektumot, ami 2-nek
valamely hatványa (pl. 8). Kattintson a Pont beszúrása opcióra 3-szor (kettõ a harmadikon
= nyolc). Az így létrejött rács bármelyik pontját megemelheti, és létrehozott egy 3d-s
grafikont.

5.3.9. Háromszög élének elosztása
5.3.9. Háromszög élének elosztása Ezzel a mûvelettel két kijelölt pont között elosztja két
háromszög élét. Így mindegyik háromszög két újabbra osztódik.

1. Kijelöltünk két pontot. 2. Miután a háromszög élének elosztása megtörtént.

5.3.10. Konvex objektum/felület létrehozása
Ez a mûvelet a "konvextest" technikát alkalmazza új objektumok létrehozására, amelyek
körülveszik a kijelölt pontokat. Nagyon hasznos komplex objektumok összeillesztésében
vagy bonyolult alakzatok egyszerû létrehozásában.
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A fenti két képen mûködés közben láthatjuk a funkciót úgy, hogy egy hengert illeszt össze
egy téglatesttel. Az új objektum minden esetben "sík" árnyékolású, de megváltoztatható a
Control panel Smooth billentyûjére való kattintással. Annak következtében, hogy ezzel a
mûvelettel mindig új objektum jön létre a pontok a régi objektumokkal nem megosztottak.
Ha a teljes alakzatot simára (smooth) szeretnénk állítani, az objektumot egyesíteni kell
(Objektumegyesítés), majd a duplikált pontokat törölni (Objektum -> Pontoptimalizálás).

A második példa több egyszerû objektumot mutat be. Ebben az esetben egy repülõgép
törzsét hozzuk létre az egyszerû alakzatokból. Az objektumok ellipszisek és egy egyszerû
piros színû téglatest. Bármilyen AC3D objektum használható ilyen módon, legyen az
vonal vagy sokszög.
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Pontosabb körvonalakat úgy kaphatunk, hogy ezeket az alakzatokat háttér kép elõtt
hozzuk létre.

Miután létrehoztuk a konvex felület/objektumot:

A képen a törzsobjektum látható, amelyet az egyszerû alakzatokból hoztunk létre. Az
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eredeti objektumok oldalához igazított a program, miközben az eredeti objektumok
továbbra is megmaradtak.

Fontos: az így létrehozott test teljesen konvex. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben "belül
van" a körülvevõ testben, és az új test objektum és nem lesz egyetlen pontja sem, amely
az elõzõ objektummal azonos lenne.

Ezzel a mûvelettel 2d-s konvex testek is létrehozhatók, így az összes kijelölt pont azonos
síkban helyezkedik el. Ha nem, 3d-s objektum jön létre.

5.3.11. Felület létrehozása sorrendben
5.3.11. Felület létrehozása sorrendben Ezzel a mûvelettel egyedi pontok közt hozható létre
felület. A pontokat helyes sorrendben és az óramutató járásával ellenkezõ irányban kell
kijelölni. A mûvelet új felület létrehozása révén mûködik és a kijelölésnek megfelelõen
adja hozzá a pontokat. Ha a pontokat nem helyes sorrendben jelöli ki, helytelen (hibás)
felület jön létre.

5.3.12. 2d-s háló/mesh létrehozása

5.3.12. 2d-s háló/mesh létrehozása Ez a mûvelet a "delaunay triangulation" technikát
alkalmazva kiszámítja a háromszögeket egy pontsorozat között. E funkció választásával
egy sík határozható meg; mivel 2d-ban kezeli a pontokat, a létrehozott háló 3d-ban
kiterülhet. Pl. az elõnézeti ablakban létrehozott pontsoron alkalmazott 2d háló létrehozása.

Page 41/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

E mûvelet elvégzéséhez úgy hozhatunk létre pontokat, hogy rajzolunk egy vonalat, a
pontokat a kívánt helyre húzzuk, kijelöljük a vonalat, majd a vonalobjektumot, Felület ->
Csak a felületek törlése. Így töröltük a felületet és a pontok megmaradtak.

Megjegyzés: ez a mûvelet konvexként mûködik.

5.4. Felületek alosztása
Alosztott felületekkel való modellezés révén könnyen tudunk puha felületû objektumokat
létrehozni egyszerû sokszögû objektumokból.

Az AC3D-ben alosztott felületek létrehozhatók bármilyen sokszög objektumból:
Eszközök -> Objektum tulajdonság szerkesztõ.

Az alosztás elõnézet 0 vagy 3-as szintû lehet.

Page 42/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

Miután beállítottuk a csúszó billentyût kattintsunk a Be billentyûre.

Az alosztás a felületek osztása révén mûködik, majd az alakzatot simítja.

Péla: egy egyszerû kocka.

0 alosztás szint

1 alosztás szint

2 alosztás szint

3 alosztás szint
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Megjegyzés: a kocka felülettípusa sík. ha ezt "smmoth"-ra állítjuk, majd az objektum
tulajdonságaiban a "domborításszöget" 180 fokra, az objektum teljes mértékben "puha"
lesz. (A képen látható objektum felület a 3d menüpontban ki van kapcsolva.)

Minden mûvelet, amely normális felületekre vonatkozik erre az esetre is érvényes. Az
eredeti felület összes beállítása az alosztott objektumot is érinti.
A téglatest jó kiindulópont sokféle modell létrehozásához, mivel bármelyik felület
extrudálható, a pontok mozgathatók, miközben mindig egyetlen zárt és üregmentes
objektumunk marad.

Az alosztások legjobban négyzet felületekkel mûködnek (4 pont/oldal felület), mivel
szimmetrikusan oszthatók. Az alosztások megjelenítése kikapcsolható a 2d vagy 3d
menüpontban (vagy a D billentyû lenyomásával).

A képen egy olyan modell látható, amely esetében a 2d-s ablakok az eredeti objektumot
mutatják, miközben a 3d ablakban az alosztott verzió látható. Az eredeti alakzat körvonala
ugyancsak látható a 3d-s ablakban. Ez ki- vagy bekapcsolható a Menü 3d -> Mutat eredeti
alosztásokat opcióval.

Az objektumok megtartják az alosztás tulajdonságait, amikor az AC3D fájlokat elmentjük.
Ha más fájlformátumokban exportáljuk a modelleket, annak érdekében, hogy
megmaradjanak a simított alosztott felületek az objektumokat alakítsuk át teljes sokszög
objektumokká az Objektum -> Alosztás végrehajtás opcióval. Ennek révén az objektum
sokszögekké alakul át és az alosztás szintet újra nullára állítja.

Az eredeti objektum
110 felületbõl
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Objektum -> Alosztás végrehajtás
1778 felület

Egy objektum egyszintû alosztása a felületeket megnöveli az objektumban minimum az
eredeti felületek négyszeresére, illetve a 4 négyzetére.

Egy alosztott objektum felületeinek és pontjainak száma az Eszközök menüpont ->
Modellinfo opcióval kérdezhetõ le.

A beállítások a Fájl -> Beállítások -> Haladó -> Maximális alosztási felület opcióval
beállítható az alosztott felületek legnagyobb értéke. Az alapbeállítás átlagos számítógépet
vesz figyelembe. Nagy teljesítményû gépek esetében az érték növelhetõ.

A képek egy egyszerû kupa alakzatot mutatnak, amelyet az Objektum -> Forgástest
opcióval hoztunk létre. A szelvények számát hatra állítottuk. A jobb oldali kép ugyanazt

Page 45/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

az objektumot mutatja alosztásokkal.

Amikor alosztott felületeket hozunk létre egy négyzet vagy egy extrudált AC3D háló
objektum jó kiindulópont. Egy kocka oldalainak extrudálása révén olyan objektumok
hozhatók létre, amelyek nem tartalmaznak üregeket.
A felületek oszthatók, hegyesíthetõk, sarkíthatók stb., kimagasló részletességet biztosítva
az alakzatoknak.

Texturálás

Texturálás Minden AC3D objektumnak lehet egy textúrája. Ezt az Objektum->Textúrák
menüpontban lehet beállítani.

6.1. Textúra beállítása

6.1. Textúra beállítása Minden AC3D objektum felületeire alkalmazhatunk textúrát.
Miután kiválasztunk egy objektumot (objektumokat) az Objektum->Textúrák->Textúra
betöltése opciókkal választhatunk textúrát.

Az AC3D számos fájlformátumot használ textúraként, pl .gif, .jpeg. A formátumok
megtekintéséhez a Textúra betöltése párbeszéd ablakot indítsa el.

Figyelem: bizonyos exportálási formátumok (vagy azok a programok, amelyek ezeket a
fájlokat használják) nem képesek a textúra fájltípusok használatára. Gyõzõdjön meg arról,
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hogy a helyes fájlformátumot használja exportáláskor, pl: .jpg vagy .gif a VRML fájlhoz.

6.2. Feltérképezés megváltoztatása
6.2. Feltérképezés megváltoztatása A textúra koordinátái határozzák meg azt, hogy a
textúra milyen módon jelenjen meg a felületen. Minden AC3D objektumnak megvan az
alap textúra koordinátarendszere. Pl. egy kocka koordinátarendszere azt teszi lehetõvé,
hogy minden oldalon jelenjen meg a textúra.

Bizonyos fájlformátumok nem tartalmaznak textúra koordinátarendszereket, vagy
bizonyos AC3D fájlmûveletek hatására ezek a koordináták megváltoznak, ilyen esetben
szükséges a textúra koordinátarendszer újbóli beállítása.

6.2.1. A textúra koordináták újraképzése
6.2.1. A textúra koordináták újraképzése Felület->Textúra koordináták
újraképzése->(Elöl, oldal, felül) újraképezi a koordinátákat a kiválasztott tengelynek
megfelelõen. Megkeresi a határolókocka által kijelölt részt és elvégzi az újraképzést. A
szférikus képzés gömb köré zárja a textúrát és így zsugorítja a kijelölt részre. A
textúrabeállításokhoz lásd az AC3D textúra koordinátor szerkesztõt (F10).

6.2.2. Textúra ismétlés/kikapcsolás
A Textúraismétlés/kikapcsolás egy objektum esetében az
Objektum->Textúrák->Textúraismétlés/kikapcsolás funkcióval állítható be. A
textúraismétlés szám azt fejezi ki, hogy a megadott méreten belül hányszor ismétlõdjön.
Pl. egy kocka, amelyiken a textúraismétlés 1,1-re van állítva (alapbeállítás).

Objektum->Textúra->Textúraismétlés beállítás 2,2:
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A textúraeltolással meghatározható, hogy milyen távolságra kezdõdjön a textúra
koordinátarendszer.

Textúraismétlés: 1,1, Textúraeltolás: 0,5, 0,5.

Ha több mint egy textúra szükséges egy objektumon belül (pl. különbözõ képek a kocka
minden oldalán), az objektumot részekre kell bontani (Felület->Kivág objektumot CtrlShiftX), és különbözõ textúrákat alkalmazni minden alobjektum esetében.

Alternatív megoldás: hatékonyabb egy textúrakép létrehozása (egyetlen kép, amely
tartalmazza az összes képet) és használja az AC3D textúra koordinátor szerkesztõt.

Eszközök
Eszközök Ez a rész az AC3D integrált eszközkészletét mutatja be. Egyéb eszközök
beépülõ modulként használhatók. Az eszközök az Eszközök menüsorból érhetõk el.

7.1. Modell Információ

7.1. Modell Információ Az aktuális modell adatairól tájékoztat.
A fenti példa egyetlen kockáról közöl információt. Figyelem: az objektumok száma azért
2, mert a world - világ objektumot is számolja, amely az alap tárolóobjektum. Az ablak
látható marad miközben egyéb munka folyik, és ahhoz hogy a változtatások
megjelenjenek, kattintson a Frissít gombra.
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7.2. Renderelés

7.2. Renderelés Ez az eszköz külsõ renderelõ (pl. Raytracer, PovRay) alkalmazásához
kiindulópont. Bõvebb információért lásd a Renderelés részt.

7.3. Objektum hierarchia

7.3. Objektum hierarchia Ez az ablak az aktuális modell struktúráját mutatja, de lehetõvé
teszi a teljes hierarchikus struktúra ellenõrzését.

A lista sorára kattintva kijelölhetünk vagy megszüntethetjük egy objektum kijelölését. Ez
a kijelölési mód a Kijelölés panel beállításait is figyelembe veszi, pl. ha a Csoport vagy
Objektum kijelölési mód van bekapcsolva, csoportot vagy objektumot tudunk kijelölni
(lásd a Control panel használatát).

Hasonló lehetõséget biztosít ha jobb egérgombbal kattint a kijelölt sorra:

Így lehetõsége van tulajdonságokat mutatni, rejt/rejtést felold/felülre mozgat vagy
objektumadatok szerkesztésére.
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7.4. Objektum tulajdonság szerkesztõ
7.4. Objektum tulajdonság szerkesztõ Az objektumoknak lehetnek olyan tulajdonságai,
amelyek az Objektum tulajdonság szerkesztõvel állíthatók. A domborításszög és az
alosztás elõnézet csúszkával állítható, majd kattintson a Be gombra. Minden AC3D
objektumnak lehet egy URL-je (weblink), valamint csatolt szövegadata. Ezeket az
adatokat az AC3D fájllal együtt mentjük.

A VRML-be mentett objektumoknak így generált linkje lesz és a PovRay objektumok
tartalmazni fogják a szövegadatot minden objektum leírásaként. Az X, Y, Z pozíciók az
objektum központját határozzák meg, ez az objektum helyi eredõje.

7.5. Textúra koordinátor szerkesztõ
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7.5. Textúra koordinátor szerkesztõ Az AC3D integrált textúra koordinátor szerkesztõje
lehetõvé teszi az AC3D-objektumok textúráinak teljes körû szerkesztését.
Eszközök->Textúrakoordinátor szerkesztõ (TCE).

A textúrakoordináták szerkesztéséhez válasszon ki egyetlen objektumot vagy egy
objektumhoz tartozó felületeket. A TCE az AC3D fõ programablakával párhuzamosan fut,
tehát ön válthat az ablakok között, kijelölhet, szerkeszthet újabb felületeket. Figyelem: ha
több objektumot vagy objektumcsoportot jelöl ki, a TCE-ben semmi sem látszik. Ebben az
esetben használja az Objektumkijelölés módot és válasszon egyetlen objektumot.
Az AC3D-ben kijelölt felületek megjelennek a TCE-ben a textúrakoordinátáknak
megfelelõen. Minden AC3D alapmodellnek (Control panel-bõl) megvan az alap
textúrakoordináta rendszere.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi képek olyan koordinátarendszert mutatnak, ahol
mindegyik pontnak van referenciafelülete.

Figyelem: az alábbi képek az objektumok textúraszerkezetét mutatják anélkül, hogy
textúrát alkalmaztunk volna. Ha textúrát adunk hozzá, az megjelenik az ablakban.

7.5.1. Kiválasztás szerkesztés
Amikor az AC3D-ben felületeket jelölünk ki, és a TCE látható, a kijelölt felületek
textúrakoordinátái láthatóak.
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A TCE-ben a kijelöléseket kétféleképpen végezhetjük: kijelölhetünk pontokat vagy
felületeket. Ha felületkijelölési módot választunk, a textúrakoordináták az egyedi
felületeknek megfelelõen mozgathatóak és átméretezhetõk. Ha pontokat jelölünk ki, az
egyedi textúrakoordináták változtathatók.

A TCE-ben való szerkesztés hasonló az AC3D 2d-s nézetéhez. Miután a kijelölés
megtörtént, a zöld határolókocka mozgatható, átméretezhetõ, forgatható. Ha az
egérmutató a határolókocka sarkához közelít, a körkurzor válik láthatóvá, amellyel a
kijelölt felület forgatható lesz.

Az Átforgat gombok a kijelölt részt függõlegesen vagy vízszintesen tükrözik.
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7.5.2. Kijelölés újraképzés

7.5.2. Kijelölés újraképzés Az Eredetire vissza gombok ugyanazt eredményezik, mint a
Felület->Textúra koordináták újraképzése opciók.

Megtörténhet, hogy a TCE indítása után annak ellenére, hogy kiválasztottunk egy
objektumot, az ablak üres marad. Ennek az az oka, hogy az objektum textúrakoordinátái
0-ra vannak állítva.
Ez esetben jelölje ki a megfelelõ felületeket az AC3D ablakban és használja az Eredetire
vissza gombot. Ezek után újrapozicionálhatja a felületeket.
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7.6. Másoló/replikátor

A replikátor lehetõvé teszi a kijelölések sokszoros másolását. Minden másolat
elmozdítható, forgatható és átméretezhetõ, és lehetõvé teszi az objektumok extrudálását is.

A replikátor úgy mûködik, hogy elõször másolatot vagy extrudálást készít a kijelölt
objektumról, a következõ lépésben a másolatot elmozdítja az X, Y, Z koordináták
adatainak megfelelõen. A továbbiakban ha a Forgatás is ki van jelölve, elforgatja az
objektumot a beállításnak megfelelõen. Utolsó lépésként az arányos mezõk adatainak
megfelelõen arányosítja a duplikált objektumot.

Példák:

Egy 5 elembõl álló sorozat létrehozása úgy, hogy minden egység külön az X tengelyen:

4 másolat létrehozása arányosan növekvõ sorrendben:
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Kürt extrudálása egy egyszerû ellipszisbõl:

Spirális csigalépcsõ négyzet extrudálásával:

A replikátor használata a lépcsõ spirális alakban való duplikálásához:
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7.7. Szöveg létrehozása

Szöveg létrehozására használja az Eszközök->2d/3d szöveg létrehozása opciót, amellyel
True Type fontokból hozhat létre 2d vagy 3d objektumokat.
Az alábbi képen körvonal, tömör, extrudálás, sarkítás típusú szövegek láthatók:

Page 56/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

A fontméret a szöveg maximális magasságát jelöli. A fontrészletek (1-10-ig) a betûnkénti
pontok számát jelölik. A nagyobb szám több felületet jelent az AC3D objektumban.

8.1. A paletta
8.1. A paletta Az ablak bal alsó sarkában a Control panel alján levõ gördíthetõ gombsorral
állítható az anyag- és színpaletta. Alapbeállításban az alapszín 1 (általában fehér).
Ahhoz, hohy a kiválasztott objektum vagy felület anyagtípusát megváltoztassuk,
kattintsunk a gombsorban levõ színes gombok valamelyikére. Minden kijelölési módban
be lehet állítani a felületek anyagtípusát. Pont módban az összes pontot ki kell jelölni.
Figyelem: a palettán levõ gomb színe az anyagtípus szórt színét jelöli.
Amikor új anyagot használunk, a gombsor új palettagombbal egészül ki.
Ha egy felülethez textúrát és anyagot is beállítunk, az anyagbeállítások meghatározzák a
textúra megjelenítését. Ha azt szeretné, hogy a textúra úgy jelenjen meg, mint az eredeti
színes kép, a felület színét fehérre kell állítani.
Ahhoz, hogy megtaláljuk egy sokszög felületéhez hozzáadott anyag indexszámát, jelöljük
ki a felületet, és az AC3D ablak alján látható üzenetsorban megjelenik az anyag száma.

8.2. Palettaszerkesztés

Page 57/65

AC3D kézikönyv

tartalomjegyzék

8.2. Palettaszerkesztés A paletta gombsorban jobb egérgomb kattintásra elõugró menü
jelenik meg. Választhatunk az Anyag szerkesztése, a Kiválasztás vagy az Új anyag
hozzáadása opciók közül ( a kiválasztott anyag másolata hozzáadódik a lista végéhez).
Ha a Visszacsatolás opció be van kapcsolva, a 3d nézet ablak automatikusan az új
anyagtípussal frissített képet mutatja.
Az átlátszóság beállítható a palettán, de a program megfelelõ mûködési sebessége
érdekében a program a felületeket nem osztályozza a nézet renderelésekor.

Filemûveletek
Filemûveletek Az AC3D fájl (*.ac) olyan szövegfájl, ami leírja a modell geometriáját. Az
AC3D fájl tartalmazza a modellre vonatkozó összes információt, pl. textúrák, felületi
beállítások, anyagtípusok, objektumadatok stb. Más fájlformátumok, amelyekbe az
AC3D-bõl lehet exportálni, nem minden esetben õrzik meg az összes információt. A
modelleket minden esetben AC3D formátumban is el kell menteni az adatok megõrzése
érdekében.
Fejlesztõk számára: a fájl részletes leírását lásd az AC3D weblapján.
AC3D fájlok betöltése: Fájl->Megnyit. Az aktuális modellhez mentett modellek
hozzáadása esetében használhatja a Fájl-> Rákever opciót.
Az utóbbi alkalmakkor megnyitott fájlok listája a Fájl->Aktuális modellek menüpontból
tölthetõ be.

9.1. Más formátumok importálása
9.1. Más formátumok importálása A Fájl->Importál menüpontra való kattintás után
megjelenõ ablakban megtekinthetõk azok a fájltípusok, amelyeket az AC3D impotálni
képes.
Extra importáló/exportáló modulok az AC3D website-járól tölthetõk le.
more file formats. Check the AC3D website for details of available
plugins.

The following formats may be useful for importing your own model
data.

9.1.1. Háromszög fileok
9.1.1. Háromszög fileok Ennek a formátumnak minden sora kilenc lebegõpontos (floating
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point) számot és egy hex értéket tartalmaz, pl.: 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
0xffffff, amely a háromszög három pontját határozzák meg. A hex érték 0xRRGGBB
szín.
Ebben az esetben fehér duplikált pontok halmaza töltõdik be.

9.1.2. Vector fileok
9.1.2. Vector fileok Ugyancsak egyszerû formátumú 2d-s vektoradatok importálására
használt fájltípus; minden sorban pontok számát követik a koordinátapontpárok. Pl.:
3 0.5 0.5 2.5 2.5 10 5
Ebben a sorban három pontot határoztunk meg (0.5, 0.5)(2.5, 2.5)(10, 5).

9.2. Fileok exportálása
9.2. Fileok exportálása Az AC3D számos fájlformátumot képes generálni, és extra
fájlformátumok is adhatók hozzá modulok letöltésével, lásd: Fájl->Export lista.

9.2.1. VRML 1
9.2.1. VRML 1 Az objektum URL-je (az Objektumadat ablakban állítható be) azt a célt
szolgálja, hogy az objektumot lehessen kiválasztani a böngészõben. A merõlegesek és
textúrák kimenete a Fájl->Beállítások ablakban kapcsolható be-ki.

9.2.2. VRML 2
9.2.2. VRML 2 A merõlegesek és textúrák kimenete a Fájl->Beállítások ablakban
kapcsolható be-ki.

9.2.3. DIVE
9.2.3. DIVE A DIVE fájlok képesek a textúrák kezelésére. A DIVE generálása
tartalmazza a DIVE adatokat, ez általában a TCL-kód. Ha egy objektumnak URL kódja
van, az objektum DIVE Gateway lesz, lásd: www.sics.se/dive.

9.2.4. MASSIVE
9.2.4. MASSIVE A Massive egy VR telekonferencia rendszer, amelyet Chris Greenhalgh,
a Nottingham University munkatársa írt. SGI és Sun platformon mûködik, lásd:
http://www.crg.cs.nott.ac.uk/~csm/massive.html.

9.2.5. RENDERMAN
9.2.5. RENDERMAN Ezeket a fájlokat a Raytracer használja, lehetõvé téve részletes
képek létrehozását a 3d modellrõl. Számos RENDERMAN-kompatibilis renderelõ létezik.
A nézõpont a 3d ablak nézõpontját jelenti. Megjegyzés: a vonalakat nem rajzolja ki.
Minden sokszög, amelyet háromszögesíteni kell, háromszöggé válik.

9.2.6. POVRAY
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9.2.6. POVRAY A Povray nagyon népszerû Raytracer formátum, lásd: www.povray.org.
A kimeneteli fájlban benne lesz a színpaletta, a fények, a fények pozíciója. Mivel a
Povray háromszög alapú fájl, kimaradnak a vonalak, a három pontnál több pontot
tartalmazó sokszögeket a program automatikusan háromszögesíti.
A tulajdonságszerkesztõben az objektumhoz csatolt szöveginformáció is benne lesz a
Povray fájlban: Fájl->Beállítások.
Lásd a Renderelés fejezetet.

9.2.7. Háromszög fileok
9.2.7. Háromszög fileok Lásd: 9.1.1.Háromszög file-ok leírását.

Renderelés

Renderelés The "Render" tool in the tools menu can be configured to
automatically launch an external renderer.

The output file type is set from the ‘Output file type’ pulldown menu.
The file types listed here are all of the file-types that AC3D can
export (extra file-types may have been added using plugins).

The ‘Output filename’ specifies the name of a file that the model will
be generated into.

The ‘Render program’ specifies the program that will start after the
file is written.

The ‘Render Parameters’ are appended to the command line that it
executed to start the render program. If a ‘%s’ is specified in the
render command, it will be replaced by the render filename.

10.1. A POVray példa
Povray is a very popular raytracer-see www povray.org.
This example shows a very simple model consisting of a mesh, a
sphere and a cube that has been divided a couple of times (with
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Surface->divide), then had a Surface->make-hole operation. There
is also an extra light present in the model.

The sphere has had a pov texture specified using the Tools->edit
object data (the appearance of the object in AC3D will be unaffected
by this):

The settings in file->settings were:
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Pressing the Render button in the Render Tool gives:

The Povray exporter supports bitmap-textured objects. Ensure that
the formats of the texture picture files used are compatible with
POV-ray.

11.1. Hatékonyság tipp
11.1. Hatékonyság tipp Rendering more polygons takes more time. As a larger number
and
more detailed objects are edited, the rendering will take longer.
Here are some tips to help edit larger models more effectively.

<li> Switch to wireframe viewing. This can be faster to render.
<li> Use object hiding and locking. This reduces the graphics
load.
<li> Edit in only one maximised view. This prevents all views
from being updated every time a change is made.
<li> If surfaces can only be viewed from one side (e.g. they are
outer surfaces of a closed object such as a box), set them
to single-sided. This is slightly faster to draw.
<li> Switch on ‘interactive-wireframe’ in both the Orth and 3d
menus. This temporarily sets the view to wireframe when
being panned or zoomed using the mouse. Wireframe
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usually renders faster tha filled polygons.
<li> The ‘Feedback’ switch near the bottom of the AC3D window
controls the realtime-feedback when dragging the mouse to
resize or move the selection. Switching this setting off
causes an outline of the selection to be draw, rather than
the full geometry every time the mouse if dragged. This is
much faster.
<li> Use Object->reduce to reduce the number of
vertices/polygons in an object.

11.2. Kulcsok, gyorsbillentyûk
11.2. Kulcsok, gyorsbillentyûk Key shortcuts for menu items are shown on the menus.
Other keys
can be used:
In orthographic (2D) windows:
Key Function
Cursor-keys move view
Shift-Cursor move view faster
Control-up zoom in
Control-down zoom out
Shift-Control-up zoom in with larger step

Shift-Control-down zoom out with larger step
Alt-Cursor move background image
Alt-shift-cursor
up/down Scale background image
Backspace/Delete delete current selection
Space Maximise or minimise the current view
t Toggle textures
o set select mode to OBJECT
v set select mode to VERTEX
s Set select mode to SURFACE
m set drag mode to MOVE
r Set drag mode to ROTATE
e set drag mode to EXTRUDE
f fit selection to window
control-f fit selection to all views
g Toggle grid
h hide selected objects
z zoom in
x zoom out
Space Maximise/minimise view
Some of the keys for the 3D window have equiv. menu item in the
3D menu.
In the 3D view:
Key Function
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w Wireframe/filled toggle
t toggle textures
l toggle headlight
g toggle 3d grid
f fit to window/centre spin view around the
selection
Space Maximise/minimise view
In the 3D window, the cursor-keys spin the model in 'spin-mode'. In
Walk mode, they control the viewpoint in a similar way to 'Quake'
and other similar games. e.g. left, right, forward, back, alt-up/down
move up/down, control-up/down tilt.

11.3. Beállítások
11.3. Beállítások The settings in File->settings are saved automatically when you exit
AC3D.

This automatic saving can be switched off from the settings window.
(Settings must be saved with this set to ‘off’ for the change to be
remembered.)

Under Unix, the settings are saved to $HOME/.ac3dprefs. Under
Windows, they are saved to the users home directory as
ac3dprefs.txt.

11.3. Copyright
11.3. Copyright © 2003 Inivis Ltd.

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording or storing in a retrieval system, or
translated into any language in any form without the prior written
permission of Inivis Ltd.

Software licence
The software described in this document is furnished under a
Licence Agreement, which is included with the product. This
agreement specifies the permitted and prohibited uses of the
product.

Licenses and trademarks
Inivis ltd., the Inivis logo, AC3D and the AC3D logo are trademarks
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of Inivis ltd. All other product names and any registered and
unregistered trademarks mentioned in this manual are used for
identification purposes only and remain the exclusive property of
their respective owners.

Inivis
www.inivis.com
info @ inivis.com

AC3D
www.ac3d.org
support @ ac3d.org
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