
Darmowe modele 3D do 30 zdjęć

1) Opracowaniu  będą podlegały wyłączenie  zdjęcia  reprezentujące obiekty będące 

szeroko  rozumianym  dziedzictwem  kulturowym  –  decyzja  jest  uznaniowa 

i pozostaje w gestii ArchService;

2) Zdjęcia do opracowania będą przyjmowane wyłączenia za pośrednictwem serwisu 

WeTransfer na maila: free3d [at] archservice.pl;

3) W polu nadawcy należy umieścić adres e-mail, na który ma zostać odesłany wynik 

opracowania (również za pośrednictwem serwisu WeTransfer);

4) W polu wiadomości, należy wpisać  model 3D OBJ,  model 3D_GLB albo  chmura 

punktów, będzie to stanowiło informację co ma być efektem opracowania; można 

dopisać ewentualne dodatkowe uwagi;

5) Formaty opracowania:

➢ model 3D: *.OBJ

➢ model 3D: *GLB (format do udostępnienia na Facebook)

➢ chmura punktów: *.XYZ

6) ArchService zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych modeli;

7) Publikując model poinformuj o wykonaniu go przez ArchService :)

8) Jeśli spodobają Ci się rezultaty mojej pracy dobrowolnie i według własnego uznania 

możesz wynagrodzić trudy mojej pracy używając przycisku WSPIERAM TO!. Będę 

miał z czego opłacać rachunki za prąd :)

https://www.paypal.me/ArchService


Pozyskiwanie zdjęć:

1) Pozyskiwanie zdjęć dookoła obiektu:

a) zdjęcia powinny być pozyskane z różnych miejsc

b) zdjęcia powinny być pozyskane z podobnej odległości względem obiektu

c) najlepiej wykonać zdjęcia na tych samych ustawieniach aparatu

d) zalecane jest ustawienie dużej głębi ostrości i niskiej wartości ISO

e) dla lepszego rezultatu możesz użyć statywu

f) jeśli jednak nie posiadasz lustrzanki cyfrowej możesz wykorzystać swój smartfon

g) jeśli  chcesz,  aby  Twój  model  był  metryczny  umieść  przy  obiekcie  skalę,  która 

zostanie sfotografowana na co najmniej 4 zdjęciach

Pomnik Flory w Szczecinie – przykładowy model z 30 zdjęć wykonanych aparatem Sony 

alfa 6000

http://www.archservice.pl/models/flora.html


2) Pozyskiwanie zdjęć wzdłuż obiektu:

a) zdjęcia powinny być pozyskane z różnych miejsc

b) wzajemne pokrycie zdjęć powinno wynosić co najmniej 70%

c) zdjęcia powinny być pozyskane z podobnej odległości względem obiektu

d) najlepiej wykonać zdjęcia na tych samych ustawieniach aparatu

e) zalecane jest ustawienie dużej głębi ostrości i niskiej wartości ISO

f) dla lepszego rezultatu możesz użyć statywu

g) jeśli jednak nie posiadasz lustrzanki cyfrowej możesz wykorzystać swój smartfon

h) jeśli  chcesz,  aby  Twój  model  był  metryczny  umieść  przy  obiekcie  skalę,  która 

zostanie sfotografowana na co najmniej 4 zdjęciach

Fragment murów miejskich w Szczecinie – przykładowy model z 30 zdjęć wykonanych 

aparatem Sony alfa 6000

OPRACOWANIU NIE BĘDĄ PODDAWANE:

1) obiekty przezroczyste np. szklane

2) obiekty połyskliwe np. złoto, srebro

3) zdjęcia wykonane w złych warunkach oświetleniowych, lub z lampą błyskową

http://archservice.pl/models/wall.html

