Renderizador para SketchUp

1. Introdução
O objetivo deste curso é fornecer conhecimento necessário para pessoas que
modelam com o SketchUp façam renderizações foto-realísticas utilizando o
software SuPodium.

O SuPodium é sem dúvida um dos melhores softwares para renderização do
SketchUp que há no mercado.
As renderizações são feitas quase em tempo real, dentro do próprio SketchUp.

Não é necessário fazer exportações ou ter que gastar horas com configurações
e teste de render.

Com isso, o usuário pode assim concentrar-se na concepção e na criação do
desenho, evitando perda de tempo ou aborrecimento no momento da
renderização.
Com o SuPodium é possível fazer renderizações internas e externas,
enriquecendo, assim, a sua apresentação.

2. Curso SuPodium - Renderizando com o SuPodium
Quando o SuPodium for instalado será adicion
adicionada
ada uma barra de ferramentas
no SketchUp
etchUp para facilitar o seu uso:

Cada ícone nesta barra de ferramentas tem uma função muito importante no
SuPodium, como veremo
veremos a seguir:
(Render current scene), esta ferramenta renderiza a cena que está
aberta no SketchUp.
(Generate Current Scene) Cria uma pasta contendo uma lista das
texturas utilizadas no seu modelo

(Material properties), é utilizado para alterar difusão, transparência,
reflexões, refração, relevo e iluminação do material.
(Options), local onde é feita as configurações gerais do software.
(Analyse Model),, mostra propriedades do Su Podium.
(Podium browser),
onde se encontra a bibl
biblioteca
ioteca de texturas,
luminárias e objetos para paisagismo.

spot.

(Place point light), é utiliz
utilizado
ado para alocar um ponto de luz ou uma luz

Para começarmos o treinamento iremos escolher um projeto já pronto do
SketchUp para ganharmos tempo.

Para inserirr o projeto clique em Arquivo>Abrir>
> e selecione o projeto
escolhido.
Com o projeto aberto começaremos dando propriedades diferentes para cada
tipo de material. Clicando
licando no ícone Material Properties abrirá esta janela:

MATERIAL TYPE (Tipo de material)
Neste menu, você pode selecionar dois tipos de configuração para o
material selecionado, são elas:
Default: configuração padrão de material.
Metálico: Isto produzirá um acabamento metálico realista no seu
material.
Obs: quando você muda de Padrão para Metallic ou vice-versa, você vai
perder todas as propriedades configuradas anteriormente.
BASIC PROPERTIES (propriedades básicas)

100 % Esta característica informa-lhe ou não as propriedades Difusão,
Transparência, Reflexão (DTR) têm uma soma de 100%. A soma de 100%
do DTR é a porcentagem ideal que você deseja alcançar, embora
qualquer coisa de 97% ele irá aceitar.
Diffuse: Difusão é a reflexão que não reflete diretamente para a câmera ou a
fonte de luz, mas reflete de um modulo angular à camera.
Refração: É o lugar onde as ondas de luz "curvam" ao passar através de um
material com um índice de refração. Um bom exemplo disto é um canudo
colocado em ângulo dentro de um copo d’água. A água tem um índice
refrativo de 1,33. A gota d'água parece curvada na superfície da água.
Tranparência: É a propriedade de ser transparente, isto é, que permite passar
luz.
Reflexão: Consiste na mudança da direção de propagação da Luz

Light Power: Dará iluminação propria para a textura selecionada. Essas luzes
são um tipo de fonte de luz artificial, no SU Podium, cria texturas que emitem
luz em uma direção para longe da face da textura. Luzes LEM são fáceis de
criar e são rápidas para processar.

Nota 1: as opções Difusão, Transparência e Reflexões estão ligados uns aos
outros e o valor combinado das três barras deve ser igual a 100% quando,
aplicados a uma textura.
Nota 2: As opções reflexão e refração têm uma opção blur. A velocidade de
renderização irá devagar, se você escolher a opção de blur, mas os reflexos
serão muito mais realistas.

3. Aplicando propriedades nos materiais
3.1 Diffuse, transparency e reflection

Como as barras diffuse, transparency e reflection são unidas e seus números
somados devem ser de 100%, é correto pensar que um vidro tenha 100% de
transparência, que uma parede sólida seja 100% difusa e que um espelho
tenha 100% de reflexão.
Abra as caixas de diálogo de materiais do Su Podium, clique no ícone escolher
amostra
e em seguida clique no material desejado perceba que o material
selecionado irá automaticamente ao editor de materiais do Su Podium,
podemos assim, manipulá
manipulá-lo
lo e fazer com que fique 100% transparente.
Na janela materiais do Su Podium assim que você clicar com o ícone
ícon de
escolher amostra, altere a barra de rolagem para a esquerda até que o
marcador fique em 100%. Faça a mesma coisa com o diffuse e com reflection.
Para ver o resultado clique no
renderização.

ícone

e

aguarde

terminar

a

Renderização com 100% de transparência

Renderização com 100% de Diffuse.

3.2 Refraction

Renderização com 100% de reflection.

Veremos agora as configurações de refração que é onde os raios de luz batem
e mudam de direção como veremos a seguir.
Configure à mesa com 100% de transparência, e com a refração de glass que é
selecionada na caixa abaixo:

Agora, veja a diferença entre uma imagem com refraction e uma sem
refraction.

Sem refraction

Com refraction

Antes de irmos a próxima ferramenta vamos aplicar em alguns objetos do
nosso ambiente o que aprendemos até aqui. Por exemplo: colocaremos um
pouco de reflection no piso de madeira, um pouco de reflection na mesa de
centro e assim por diante...
Resultado:

Veja as configurações utilizadas:

Piso de madeira

Vidro da janela e da porta

Vidro da mesa de centro

3.3 Bumpdepth

Bump é a configuração que dá impressão de aspereza ou relevo no modelo,
como por exemplo o relevo no sofá do nosso projeto ou a aspereza no pé da
mesa de centro e na madeira do lado de fora da casa.
Colocaremos um número de bump razoável para cada tipo de textura onde
existe aspereza ou relevo.

Selecione a parte de fora do projeto que é a parte de madeira fora do piso e
coloque bump 30.

Após isso, renderize com a câmera foca
focada
da nessa parte do modelo para
visualizarmos a mudança.

Renderização com bump

Renderização sem bump

Quando se renderiza com Bump a mudança é muito suave e somente é
percebida se o ambiente inteiro for quando tem um ambiente inteiro
modificado. Então, aplique o BUMP na parte interna do sofá, nas paredes e etc.

Configurações usadas:

parede

madeira do armário

balcão e pia

sofá

3.4 Light Power (LEM)
Ligthpower é a função que faz texturas assumirem uma luminosidade
luminos
artificial,
servindo para iluminar um ambiente como um ponto de iluminação ou para
clarear um material.
Como veremos, colocarei o mínimo de luminosidade na parede e no piso para
deixar o ambiente mais claro.

Com a iluminação nas pared
paredes e piso

Sem iluminação nas paredes e piso

É fácil perceber a mudança na claridade do ambiente. Esse tipo de iluminação
chamado de LEM, também pode ser utilizado como um ponto de iluminação,
como veremos nas imagens a seguir. Colocarei um pequeno retângu
retângulo no teto
do nosso modelo e mudarei o light Power para 7.

Imagem renderizada com light Power:

Depois dessa renderização percebemos que nem sempre é necessário que haja
um ponto de iluminação omni

, que demora mais para renderizar.

High Intensity
Quando selecionado aplica uma alta intensidade de Luz LEM. Ao usar está
opção não se deve ter mais de dois dígitos no valor da luz LEM, caso contrário
a luz LEM será extremamente brilhante. Na maioria dos casos não será
necessário o uso do High Intensity.
Hidden LEM

Ao clicar nesta opção, Su Podium automaticamente deixa o objeto que foi
aplicado luz LEM 100% transparente. Deixando o Hidden LEM 100% elimina a
maioria da sombra do sol refletido pelo LEM oculto. Então a luz será
processada, mas o material em que a luz LEM é aplicada não saíra no render,
permanecendo oculto.

3.5 Blur
Agora faremos a mesma renderização, porém com a opção blur selecionada
em todos os materiais que tenham refração ou reflexão, isso deixará os
reflexos muito mais realis
realistas,
tas, só não nos esqueçamos que isso também
tornará a renderização mais demorada.

Agora

veremos

o

resultado

dessa

última

renderização

com

blur:

3.6 Advanced – Edge Smoothing - Anti-Aliasing
Anti-aliasing ou Edge Smoothing é um proces
processo
so de imagem que é usado
em SU Podium que sutilmente suaviza os contornos irregulares de objetos na
imagem. Pode nos ajudar na criação de imagens foto
foto-realistas.
realistas. O efeito edge
smoothing é calculado conforme o presente utilizado, por exemplo o preset
exterior
or high e interior high aplicará um maior grau de edge smoothing que
outros presets. No entanto, em alguns casos, teremos materiais que não será
necessário muito anti-aliasing;
aliasing; por exemplo numa planta que tem muitas
folhas, você talvez queira diminuir o an
anti-aliasing
aliasing aplicado ao material da folha.
Isto irá reduzir o tempo de renderização de tantas folhas, mas não modificará
o efeito anti-aliasing
aliasing do restante do modelo.
Teste usar em alguns materiais o efeito e note a diferença no seu projeto.

4 Analyse Model
Aqui encontramos informações das propriedades do Su Podium, como quantas
luzes points lights estão sendo utilizadas no modelo, quantas faces LEM há, e
também informações como materiais reflexivos.

5 Iluminação
SU Podium V2 tem dois tipos de iluminação natural. A iluminação ambiente e a
iluminação do sol. Estes são os dois tipos de luzes exteriores, que podem ter
grande influência sobre renderizaçoes interiores se seus modelos tiverem
aberturas, tais como janelas e portas. A iluminação ambiente é uniforme. É
uma luz que é emitida a partir do "céu". No entanto para interiores escuros,
você precisará aplicar iluminação artificial. Brilho da “luz do céu” é controlada
por uma série de variáveis. Um deles é pré-escolhido a partir da lista
predefinida no menu Opções; outra é se você usar a opção “default” ou a
opção Podium Physical Sky, também selecionado no menu de opções na seção
de Meio Ambiente (environment).
Se você tiver selecionado a opção default (set in Sketchup) de fundo no
enviroment, as cores de fundo SketchUp irão controlar o brilho da luz do céu.
Se você tiver selecionado a opção Podium Physical Sky, as cores de fundo do
SketchUp será ignorado. Ao contrário o horário do dia selecionado no sketchup
será um fator importante na cor do céu e brilho.

5.1 Iluminação natural
Sol
Como podemos observar anteriormente temos a ação do sol praticamente em
todas as nossas renderizações, compareremos agora uma renderização com o
efeito do sol e outra sem o efeito do sol.

Com Sol

Sem sol

Até mesmo em uma renderização interna, como podemos ver, o sol é muito
importante para dar mais realismo ao modelo.

Essa iluminação é controlada a partir das seguintes variáveis.
•A
intensidade
do
Sol
e
exposição
nas
barras
de
rolagem
•Hora do dia, local e posição em relação ao Norte-Sul-Leste-Oeste
• Opções default ou Podium Physical Sky

Iluminação ambiente
É uma luz exterior e uniforme. Podemos perceber que mesmo com o sol
“desligado” o ambiente ainda assim esta claro, isso é chamado de iluminação
ambiente, que é controlada por uma série de variáveis que veremos agora.
Uma delas é o preset, escolhido a partir da lista predefinida no menu Opções.
Outra é se você usar a opção default (SketchUpSky) ou Physical Podium Sky,
também selecionadono menu de opçõe sna seção de Meio Ambiente. Se você
tiver selecionado a opção default, as cores de fundo do SketchUp irão controlar
o brilho da iluminação ambiente.

Variáveis:
Exposição e intensidade:

Como podemos perceber a exposição e a intensidade controlam grande parte
da renderização.

Defautl (SketchUpSky) ou Phisical Podium Sky

Default

Phisical Podium Sky

Para testarmos deixaremos a configuração parecidas só mudaremos os
presets.

Preset interno.pps

Preset externo.pps

A mudança no preset quase não é sentida, mas da para se perceber a alteração
no sol, por exemplo, ou nas texturas, sombras e paredes.

5.2 Iluminação artificial
A iluminação artificial é normalmente utilizada para iluminar ambientes
internos ou externos que estejam com pouca luminosidade, devido a falta ou
ausência do sol.
As iluminações artificiais do Su Podium são: luzes LEM, omni light ou ponto de
luz como chamaremos e a luz Spot.

As luzes LEM nós já vimos anteriormente e o ponto de luz veremos agora.

5.3 Omni Light (ponto de luz)
Diferente das luzes LEM, onde aplicamos iluminação numa textura, o ponto de
luz é uma entidade própria que possui uma intensidade e uma cor determina
por uma janela, a caixa de diálogo será abe
aberta após clicar no botão
da
barra de ferramentas do Su Podium.

O ponto de luz é utilizado como se realmente fosse uma lâmpada para
iluminar o ambiente, como veremos agora.
Deixaremos o nosso ambiente com sol, porém será necessário utilizarmo
utilizarmos
alguns pontos de luz para que possamos clarear o ambiente.
Pegaremos no armazém 3D da Google uma luminária para que possamos
inserir dentro dela um ponto de luz, lembrando que é necessário que essa
luminária seja transparente ou que tenha abertura para que a luz possa passar.

Foram colocados 6 pontos de luz como podemos ver todos com a configuração
abaixo:

5.4 Spot Light
Spot significa foco. Ao criar uma luz com foco consideremos:
A potência da luz (power): varia de 1 a 100. Uma intensidade de valor 1 será
bem fraca porque a intensidade da luz é relativa à quantidade de luz ambiente
e luz natural que
e temos na imagem e ao ângulo da câmera, você terá que
experimentar mudando os níveis de potência para ver o que se adequa
ade
melhor
a seu ambiente.
Seletor de Cores (Color):
): mudamos as cores da nossa luz. A cor branca é a
configurada por padrão.

BeamAngle: A luz Spot emite uma forma de cone na face que você selecionar
para atingir o foque da luz.
Cone Interior (Inner
Inner Cone
Cone): Controla o tamanho
anho ou diâmetro da luz spot

Cone Exterior (Outer
Outer Cone
Cone): É O diâmetro da luz spot da área de sombra que é
emitida.

Se desejar uma luz spot com bordas marcantes, faça o diâmetro do cone
exterior igual ou menor que o cone interior. E se desejar que a luz spot
sp tenha
uma área de sombra mais suave em volta da luz spot faça um diâmetro do
cone exterior maior do que o cone interior.

Colocação da luz Spot: Clicar em criar (create) e clique onde dese
deseja colocar a
sua luz, aparecerão os eixos x,y e z para ajudar a aj
ajustar
ustar e posicionar melhor
sua luz, dê o segundo ponto para fixar a luz spot e por fim o terceiro clique
para focar a área que
ue refletirá a luz.

6. Podium browser

Podium Browser faz parte do SuPodium ou pode ser feito um download à parte
para ser utilizado como um plugin do Google SketchUp, permitindo a
utilização de luminárias, plantas em 2D e texturas de um servidor na internet
diretamente para o seu modelo do SketchUp.
O conteúdo disponível inclui mais de 300 luminárias, uma grande coleção de
plantas e árvores e, centenas de texturas em alta resolução.

Quando as luminárias do Podium browser são utilizadas, os pontos de luz são
automaticamente colocados nas luminárias. Os modelos de plantas podem ser
utilizados para renderizações no SU Podium, bem como para a modelagem no
SketchUp. A biblioteca de textura de alta resolução foi incluída para melhorar
as renderizações foto-realistas, mas podem ser utilizadas nos modelos de
SketchUp também.

7 Options
7.1 Output

Na aba Output da janela options podemos escolher tamanho de imagem, o
formato que era será salva ( no caso do PNG pode-se selecionar a opção
transparent para ser utilizada como plano de fundo) e o local onde a imagem
será salva.

7.2 Presets (Ambiente Global)
Presets são pré configurações que vem com o software para facilitar a
renderização. Há muitas configurações (presets) que foram criadas para
determinados ambientes de renderização. Presets foram criados para controlar
variáveis ocultas que afeta como o Physical Sky, turbidade, brilho do sol e
contraste, o traço ray, mapeamento do tom do material, o efeito edge
smoothing, etc. Ao usar os presets do SuPodium, você pode rapidamente

configurar um ambiente de renderização que se adéqua melhor para cenas ou
exteriores ou interiores.

Obs: Quando falamos em ambiente global, se
trata da luz direta e indireta que temos num
ambiente, como as sombras, a iluminação
artificial ou do sol sobre um objeto, e o reflexo
que estas luzes geram no ambiente.

7.3 Enviroment - Options
Na aba environment há um sub menu chamado options onde são encontradas
algumas configurações que podem ser úteis no momento da renderização:

7.3.1 Soft omni lights

“Soft OmniLights” Como padrão os pontos de luzes podem ter sombras fortes.
Essa opção permite suavizar as sombras que fazem com que a aparência do
ponto de luz seja mais natural. Há um custo significativo da velocidade no
render ao usar esta opção.

7.3.2 Caustic

“Caustics” irá aplicar um efeito cáustico para materiais transparentes.

7.3.3 Clay

“Clay” é onde as texturas aplicadas no Sketchup são ignoradas e o modelo
inteiro é renderizado nas cores das faces do Sketchup. Se você por exemplo
tiver alguma face com a cor verde, seu modelo renderizará com esta cor.

7.3.4 Geometry Catching

Geometry Catching. Esta opção serve para acelerar o tempo de render quando
por exemplo está se renderizando uma mesma cena repetidas vezes e os
materiais são os mesmos, mas você mudou alguns parâmetros como as
configurações de ambiente, de sombras ou posição da cena a ser renderizada;
o geometrycatching fará a captura da configuração de materiais utilizadas no
render anterior e reduzirá o tempo do próximo render.

7.3.5 Information bar

Information Bar: Ao ativar esta opção, na imagem renderizada surgirá no
inferior da imagem uma barra de informações como a versão do Supodium, a

numeração da versão do motor de render, o preset que foi utilizado, o tempo
de render que levou a imagem e tamanho da imagem. Esta opção é útil quando
se está testando os renders e pode servir de comparativo.

7.3.6 Translucent Color:

I) TranslucentColor: Esta opção faz com que uma luz transpasse através
de um material translúcido colorido. Esta opção é notada quando o
material tem cores e não texturas:

Isso é mais evidente no material que só tem cor, mas não texturas. Por
exemplo, nas figuras anteriores temos cores aplicadas ao vidro que tem
transparência, diminuindo a opacidade desta cor, imitando assim um vidro. Se
estes materiais tivessem texturas em vez de uma cor, a cor da reflexão não
seria notada.

7.3.7 Automatic Materials

Automatic Materials: Aplica automaticamente aos materiais utilizados as
configurações de textura. Se por exemplo, ao aplicar um material de madeira
da biblioteca do Sketchup e renderizarmos sem o AutomaticMaterials estar
ativo o material não terá as características de bump, reflection, etc. Está é uma
ótima opção para usar no render quando aplicamos texturas do Sketchup, uma
vez que não teremos o trabalho de configurar o material.
Obs: esta opção só se aplica a materiais da biblioteca original do Sketchup, ao
incrementarmos outros materiais externos eles não aceitam a configuração de
AutomaticMaterials.

7.4 Enviroment – Background
7.5 Default (set in Sketchup)

Default (set in Sketchup) usará as cores do fundo de Sketchup
(configuradas no seus Estilos). Usará a cor do fundo do Sketchup e ou
as configurações do Céu (configurações dos Estilos no Sketchup) e
renderizará o fundo baseado nas cores de fundo do Estilo utilizado.

7.6 Podium Physical Sky 1

Sky or Physical Sky. Physical Sky é uma configuração onde SuPodium
calcula e atmosfera e profundidade. Physical Sky irá ignorar as cores do
fundo de Sketchup, mas manterá a hora, dia e ano, localização. Physical
Sky irá apenas funcionar quando as sombras de Sketchup estiverem
ativas.

7.7 Podium Physical Sky 2

A diferença desta opção para a Sky 1é que além de usar outro motor de
render para calcular os efeitos do céu, com o Sky 2 se consegue mais
realismo em horário de manhã ou noite, ou seja, ele realça um horário
de fim de tarde ou de manhã e destaca isso na tonalidade do céu.

7.8 Sun/Sky Brightness Sun

Barra de Sun Intensity e Exposure nas configurações de Ambiente
(Enviroment). Deslizar a barra para a esquerda fará com que as imagens
renderizadas fiquem menos expostas ao sol ou à sua intensidade. O

efeito contrário obtemos ao deslizar a barra para a direita. “Reset” irá
repor os valores para o estado original (meio).
Os Estilos que fazem parte do Sketchup também podem ser utilizados como
fundo para nossa imagem no Su Podium. Se você ir em no Menu Janela >
Estilos, verá que ao mudar seu estilo no Sketchup isso também reflete na
nossa imagem. Também temos um Estilo chamado Podium, onde podemos
simular um ambiente noturno na nossa cena.

Iremos colocar uma imagem de fundo para a renderização ficar completa.
Pode-se também mudar o estilo e usar uma imagem externa simultaneamente.
Basta pegar uma imagem da internet com formato compatível e colocar ela
dentro do software. Não Esqueça que para que a imagem apareça no render é
necessário clicar em cima da imagem e desassociar, do contrário ficará
invisível.

8. Image Editor

Podium Image Editor (PIE) permite que você edite a imagem final renderizada
dentro do SketchUp. A edição de imagens é muitas vezes chamado de pósprocessamento. Normalmente, o pós-processamento precisa ser feito no
Photoshop ou algum outro programa de edição de imagem. O Editor de
Imagem do Podium tem recursos de edição de imagem suficiente para editar,
melhorar a iluminação, o tom, adicionar fundos para imagens transparentes,
sobreposições e imagens de mistura de imagens.
Para acessar o PIE ir em Plugins>SuPodium> Tools>Image Editor ou clique em
cima da imagem dentro do Gerenciador de Imagens do Podium e clicar em
Edit.
Agora pode mexer nos parâmetros como brilho, contraste, saturação,
tonalidade,etc.
Exemplo:

Imagem original

Editado no Podium Image

Nota: a opção Load Background permite trocar o fundo da imagem. Para
conseguir mudá-la renderize uma imagem no formato .png e selecione a opção
transparent, assim no podium editor pode-se clicar e escolher outro fundo
para a imagem já renderizada.

9. Podium panorama

A partir das imagens equiretangulares renderizadas no Su Podium é
possível criar vistas panorâmicas esféricas, ou seja, a câmera gira em
seu eixo 360 graus, possibilitando a completa visualização do ambiente.
É possível observar na imagem abaixo:

Para renderizar uma imagem no padrão equiretangular, clique no botão
options

e selecione a opção panorama:

A largura da imagem será sempre o dobro da altura, portanto, ao
selecionar a opção panorama e preencher uma das duas opções, a outra
preencherá automaticamente.
O tamanho da imagem resultará a qualidade do panorama final. Uma
imagem maior trará um resultado melhor, porém o processo de
renderização será mais demorado e consequentemente o tamanho do
arquivo também.
Os arquivos podem ser salvos tanto em .jpg, quanto em .png estas

opções são encontradas botão options
, como pode ser observado
na imagem acima. As imagens salvas em .png terão a qualidade
superior aos arquivos salvos em .jpg, porém resultarão em arquivos
mais pesados.
Esta imagem será enviada para uma esfera 3D a partir de um arquivo
HTML gerado do Editor de Imagens do Su Podium.

Para que a visualização da imagem esteja enquadrada na tela de
maneira adequada, é necessário realizar uma configuração (Reset Tilt).
O reset tilt irá corrigir a perspectiva nos eixos X,Y e Z. Veja como
configurar:

Para gerar o arquivo HTML da imagem já renderizada, basta abrir o
Editor de Imagens do Su Podium:

Ao abrir o Editor, basta localizar a imagem renderizada:

Clique na opção panorama:

Agora é só clicar na opção Create Panorama:

Uma página da internet será aberta com a esfera 3D onde você pode
orbitar 360° a imagem renderizada:

O arquivo HTML será gerado com o mesmo nome no local onde a
imagem renderizada está salva:

