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WSTĘP

Ten Dodatek pozwala konwertować pliki 3D Studio (.3ds) na pliki obiektów GDL.Parametry 
konwersji mogą być dostosowywane przez użytkownika.

Domyślnie do menu Plik > Współdziałanie > 3D Studio zostanie dodany nowy zestaw poleceń. 

JAK UŻYWAĆ DODATKU “3D Studio In”

W celu konwersji pliku 3DS na obiekt GDL należy:

1. Zaznacz plik 3ds używając polecenia Konwertuj 3ds do obiektu GDL znajdującego się  w menu 
Plik > Współdziałanie > 3D Studio . 

2. Dodatek wyświetli informacje o pliku 3DS (liczbę punktów, wieloboków oraz obiektów). Możesz 
zmodyfikować rozmiary obiektów (wymiar X (A), wymiar Y (B) oraz wysokość). 

• Opcja Wymuś wygładzanie: Dodatek dokona wygładzenia wszystkich powierzchni obiektu. 

• Importuj ukryte obiekty: Ukryte obiekty również zostaną zaimportowane z pliku 3DS. 

• Używaj kanału alfa tekstur: Informacja o przezroczystościach zostanie zaimportowana z 
pliku 3D Studio, o ile odpowiednie tekstury TGA/TIFF zawierają dane dotyczące kanału alfa. 

3. Kliknij OK. 

4. Dodatek sprawdzi, czy obiektowi przypisane są tekstury. Jeśli określony plik tekstury nie znajduje 
się w tym samym katalogu co plik 3DS, program poprosi o wskazanie innej lokalizacji. 

5. Podczas konwersji Dodatek kopiuje wszystkie tekstury do wskazanego folderu docelowego wraz 
z przekonwertowanym obiektem GSM. 

6. Dodatek stworzy nowy obiekt biblioteczny.Nazwa zostanie mu przypisana automatycznie na 
podstawie nazwy oryginalnego pliku 3DS (bez rozszerzenia .3ds. W ostatnim etapie konwersji 
zostanie wyświetlona informacja o ścieżce, w której został stworzony element biblioteczny. 

Uwaga: 

Dane wejściowe: Pliki .3ds (pliki programu 3DS Studio), a czasem także pliki jpg lub inne pliki 
zawierające tekstury. Pliki tekstur muszą być zapisane w formatach graficznych obsługiwanych 
przez program ARCHICAD. Obecnie są to formaty BMP, GIF, TIFF, TGA, JPG, PICT. 

Dane wyjściowe: Plik .gsm, a czasem także pliki zawierające tekstury (jpg, gif, ...) umieszczane w 
rejestrze Menedżera Obiektów Bibliotecznych ARCHICADa. 

OPCJE KONWERSJI

Proces konwersji może być dostosowany za pomocą polecenia które można znaleźć w menu Plik > 
Konwertuj 3ds do obiektu GDL znajdującego się w menu Plik > Współdziałanie > 3D Studio . 
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Transformacja współrzędnych:

Użytkownik może przypisać pożądaną organizację współrzędnym x,y lub z w miejsce oryginalnej 
(x=x, y=y, z=z). Dozwolone jest stosowanie znaku '-' przed x, y lub z. Na przykład, gdy plik 3ds jest 
konwertowany z programu Lightwave, zalecana jest następująca transformacja współrzędnych: x=x, 
y=z, z=y. 

Skala: Określa, ile milimetrów odpowiadać ma jednostce w pliku 3ds. 

Cyfry po przecinku: Określa dokładność wymiarów obiektu po konwersji. 

Transformacja dopasowująca: 

Dopasuj dół do z=0 Dopasowuje spód (podstawy) obiektów do współrzędnej z=0.

Dopasuj środek ciężkości do (x=0,y=0) Dopasowuje środki ciężkości obiektów do punktu (x=0, y=0) 
w ujęciu z góry.

Dopasuj środek ciężkości do 0 jeżeli to potrzebne. W tym przypadku funkcja “dopasuj środek 
ciężkości do x=0, y=0” działa tylko wtedy, gdy obiekt w płaskim ujęciu z góry nie zawiera punktu (x=, 
y=0), a więc początku układu 2D. 

Tworzenie punktów aktywnych:

Punkty aktywne w 2D: 

Prostopadłościan obrysu: Automatyczny prostokąt zaznaczania ARCHICADa (jest on tworzony 
również wtedy, gdy nie określono punktów aktywnych dla 2D) 

Punkt zero:x=0, y=0

Najbardziej zewnętrzne punkty: Górny lewy, Dolny lewy, Górny prawy, itd.... maks. 8 punktów 
aktywnych spośród punktów obiektu. 

Punkt środka ciężkości: Punkt środka ciężkości obiektów 
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Uwaga: Wybór dokonany spośród tych opcji powoduje w rezultacie utworzenie punktów 
aktywnych również w 3D! 

Punkty aktywne w 3D: 

Prostopadłościan obrysu: Maksymalnie 6 najbardziej zewnętrznych punktów.Każdy z nich jest 
punktem na obiekcie. 

Punkt zero:x=0, y=0, z=0 

Punkt środka ciężkości: Punkt środka ciężkości obiektów 

KATALOG PRZEZNACZENIA

Położenie obiektów GDL powstałych po dokonaniu konwersji jest określane poleceniem Ustal 
katalog przeznaczenia.

Informacja: 

Oprogramowanie jest dostarczane w postaci “JAKIE JEST” i użytkownik jest świadom, że może 
zawierać błędy. GRAPHISOFT odmawia wszelkiej gwarancji i odpowiedzialności za jego użycie. 
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