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W jaki sposób renderować obiekty szklane? 
 

            
 
Szkło jest bardzo wymagającym materiałem ze względu na jego właściwości fizyczne. Umiejętne 
dobranie parametrów wyglądu oraz odpowiednie ustawienia programu gwarantują uzyskanie 
realistycznej wizualizacji. 
 
Szczególną uwagę chcę zwrócić na kilka parametrów. 
 
Jakość renderowania 
 

Jakość renderowania to miejsce, gdzie możesz wybrać jakość podglądu oraz Jakość ostatecznego 
renderowania. W każdym przypadku do wyboru są cztery opcje: Dobra, Lepsza, Najlepsza i 
Maksimum. Z każdym wariantem wiążą się ustawienia, których domyślnie nie widać, a z którymi 
powiązane są współczynniki odbicia i załamania. W jaki sposób zmieniają się przytoczone parametry 
widać poniżej (dla dwóch skrajnych wyborów z listy rozwijalnej). 
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Pozostałe parametry kształtują się następująco: 
 

Ustawienia Dobra Lepsza Najlepsza Maksimum 

Jakość Antyaliasing 8 próbek 16 próbek 32 próbek 128 próbek 

Ilość odbić 1 4 8 10 

Ilość refrakcji 4 8 8 10 

Promieniowanie pośrednie 128 512 1024 2048 

 
Zdecydowanie wybierając szkło należy najlepszej lub maksymalnej, a w szczególnych przypadkach 
nawet należy wprowadzić wyższe wartości.  
 
Liczba odbić definiuje ile razy promień odbija się od obiektu. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli 
obok siebie znajdują się połyskliwe przedmioty. Maksymalna wartość tego parametru wynosi 32, 
ale taki wybór będzie miał znaczący wpływ na wydajność. Stosuj więc wysoką liczbę odbić 
wyłącznie, jeśli chcesz uzyskać wyjątkowo wyraźne obiekty. 
 
Liczba refrakcji określa wielkość ugięcia przy przechodzeniu światła przez przezroczysty obiekt. Dla 
każdej kolejnej ściany, przez którą przechodzi światło, wymagana jest jedna refrakcja. Przykładowo, 
żeby światło przeszło przez szybę i trafiło w znajdujący się za nią obiekt, musi załamać się na dwóch 
ścianach. Jeśli nie ma wystarczającej liczby refrakcji, na przezroczystych obiektach mogą pojawić się 
czarne plamy. 
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Przykład z takim efektem poniżej. 
 

 
 

Dlatego przed ostatecznym renderowaniem należy wykonać renderingi próbne, bo można było 
ocenić ustawione parametry. W razie konieczności zwiększamy wartości. Niestety wiąże się to z 
wyraźnym wydłużeniem czasu renderowania. 
 
Wyglądy 
 

Poza ustawieniami programu kluczowe jest dobrania odpowiedniego wyglądu. Możesz oczywiście 
wybrać z gotowych plików, które instalują się wraz z programem i są dostępne na karcie Wyglądy, 
sceni i kalkomanie w okienku zadań. 
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Po zastosowaniu wyglądu na poziomie całej części (jest to obiekt jednolity dlatego wybieram 
filtrowanie części) należy edytować właściwości. 
 
Uwaga! Jeżeli przeciągajac wygląd przytrzymasz klawisz ALT, od razu następuje edycja wyglądu. 
 
W edycji skupiam się na zakładce Iluminacja. Tutaj znajdziesz takie ustawienia jak: ilość 
rozporoszenia i połysku, kolor i zasięg połysku, ilość odbicia i przezroczystości oraz współczynnik 
załamania i dostorsja refrakcji.  
Oczywiście każdy z powyższych ma wpływ na to, co zobaczymy po wykonaniu renderingu. Uważam 
jednak, że najważniejszymi parametrami będą: przeztoczystość, współczynnik załamania oraz 
dystorsja. 
 
Według moich doświadczeń wcale nie skupiam się na tym, co sugerowane w opisie. Zarówno 
przezroczystość czy współczynnik załamania dobieram według uznania. Oznacza to, że mogę użyć 
parametrów np. z transparentnego tworzywa, jeżeli lepiej oddadzą realistyczny wygląd. 
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Nie drukuj niepotrzebnie, pomyśl o środowisku! 
 


