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G e o M a G a z y n

Z a oknem lecą liś
cie, a mgły rano 

i wieczorem ścielą 
się po polach. Mo-
kro, szaro, brrr... Ale 
w technologii infor-
matycznej Bentley 
wiosna na całego! 
W Warszawie na corocznym 
spotkaniu z użytkownikami 
zaprezentowaliśmy najnowszą 
wersję oprogramowania Bent
ley CONNECT Edition (więcej 
na s. 45). Nie ma wątpliwości, 
że osiągnęliśmy kolejny waż-
ny etap rozwoju – narodziny 
nowej generacji technologii do 
realizowania przedsięwzięć in-
frastrukturalnych, która diame-
tralnie zmieni sposób, w jaki 

Jesień innowacji
opracowujemy pro-
jekty i nimi zarzą-
dzamy.
Z tymi narzędziami 
będziemy pracowali 
w bardziej inteligent-
ny sposób – włącza-
jąc wiele istotnych 

informacji do naszych mo-
deli, rysunków, specyfikacji, 
zdjęć, nagrań wideo, chmur 
punktów, symulacji i innych 
elementów składowych reali-
zowanych przedsięwzięć. Bę-
dziemy efektywniej zarządzać 
projektami infrastrukturalny-
mi, niezależnie od tego, czy 
robimy to przy biurkach czy 
na urządzeniach mobilnych 
w terenie. MicroStation, Pro-

jectWise i Navigator w wersji 
CONNECT Edition czekają już 
gotowe do zainstalowania, te-
stowania i przeniesienia reali-
zowanych przez Państwa prac 
w nowe, efektywne środowi-
sko łączące ludzi, organizacje 
i projekty.

K olejnym jesiennym wyda-
rzeniem pełnym innowa-

cji jest konferencja Year in In-
frastructure 2015 w Londynie 
(3 5 listopada). To właśnie na 
tym spotkaniu użytkownicy pre-
zentują swoje projekty zrealizo-
wane w technologii oferowanej 
przez Bentley Systems i są na-
gradzani za najbardziej inno-
wacyjne rozwiązania. W tym 

roku wśród finalistów jest tak-
że projekt zgłoszony przez pol-
ski oddział firmy AECOM – pro-
jekt tunelu w pasie obwodnicy 
E4 Sztokholmu. Gratulujemy!
O oprogramowaniu Acute3D 
szerzej już pisaliśmy, teraz tyl-
ko informujemy, że firma Le-
ica Geosystems wprowadziła 
właś nie to oprogramowanie 
do swoich zaawansowanych 
rozwiązań dotyczących lotni-
czego obrazowania ukośnego 
(zarówno dla bezzałogowych, 
jak i załogowych statków po-
wietrznych). Innowacyjność nie 
tylko na ziemi, ale i w chmu-
rach! Miłej lektury!

Mirosław Pawelec

F irma Leica Geo-
systems, czołowy 

producent rozwiązań 
służących do zbierania 
i przet warzania danych 
geoprzestrzennych, 
wybrała oprogramo-
wanie Acute3D do 
pozyskiwania w peł-
ni trójwymiarowego 
siatkowego odwzoro-
wania rzeczywistoś
ci na podstawie foto-
grametrycznych zdjęć 
lotniczych. Zamiast 
szczegółowej i ob-
szernej chmury od-
dzielnych punktów 
aplikacja tworzy trójwymiaro-
wą siatkę otoczenia.

Leica Geosystems wybrała Acute3D

– Przełomowe możliwości opro-
gramowania Acute3D pozwala-
ją teraz na tworzenie prawdzi-
wych modeli trójwymiarowych 
na podstawie zdjęć cyfrowych 
z nieograniczoną skalowalno-
ścią – powiedział Styli Cama-
teros, wiceprezes Bentley Sys-
tems. – Zastosowanie do tych 
zadań nowych systemów zbie-
rania obrazów ukośnych firmy 

Leica Geosystems prowadzi do 
powstania na rynku niezwykle 
wydajnej platformy precyzyjne-
go tworzenia modeli – od mo-
mentu zrobienia zdjęcia lotni-
czego do opracowania modelu 
3D – dodał.

J ohn Welter, prezes Wy-
działu Rozwiązań Geo-

przestrzennych w Leica Geo-

systems, stwierdził 
natomiast, że jego 
firma chce zaofero-
wać klientom wy-
soce zintegrowane 
rozwiązanie umoż-
liwiające obieg in-
formacji geoprze-
strzennej. – Dzięki 
technologii Acute3D 
firmy Bentley będzie 
to możliwe za po-
mocą wewnętrznych 
zrekonstruowanych 
modeli trójwymiaro-
wych – oświadczył.
Technologia Acute3D 
w unikatowy sposób 

z fotografii cyfrowych tworzy 
skalowalne siatki trójwymiarowe 
będące idealnym środowiskiem 
do modelowania projektowego 
i konstrukcyjnego. Dzięki tech-
nologii Acute3D i samolotom 
bezzałogowym wykonywanie 
pomiarów i inspekcji może stać 
się procesem ciągłym.

Źródło: Bentley Polska
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F irma Eon software, lider 
w tworzeniu, symulowa-

niu i integrowaniu środowisk 
przyrodniczych 3D, cieszy się 
szerokim uznaniem na rynku 
treści cyfrowych, gdzie jej pro-
dukty stanowią podstawę dla 
specjalistów ds. grafiki kompu-
terowej w branżach medialnej, 
rozrywkowej, naukowej i edu-
kacyjnej.
Nowa subskrypcja obejmu-
je oprogramowanie LumenRT 
firmy Bentley oraz dostęp, za 
pośrednictwem usługi Azure-
cloud, do bogatych bibliotek, 

Wizualizacje
pełne życia
n LumenRT CONNECT Edition to nowy produkt, który pozyskano wraz z akwi-

zycją przez Bentley Systems francuskiej firmy E-on software we wrześniu br. 
Dzięki tej innowacyjnej aplikacji specjaliści ds. infrastruktury nie muszą być już 

jednocześnie ekspertami w grafice komputerowej, aby włączyć realistyczne cyfrowe 
odwzorowania natury do symulacji swoich projektów i stworzyć w ten sposób przeko-
nujące wizualizacje.

które zawierają rośliny, drze-
wa, ludzi, pojazdy, obiekty ar-
chitektoniczne oraz elementy 
budownictwa lądowego. Apli-
kacja uatrakcyjnia wizualizacje 
i zwiększa możliwości analiz 
poprzez animację otoczenia 
projektowanej infrastruktury 
przy użyciu symulacji ruchu 
drogowego, aktywnych pos
taci, roślin poruszanych po-
dmuchami wiatru, drzew wy-
glądających odpowiednio do 
danej pory roku, płynących po 
niebie chmur czy falującej wo-
dy. Z pomocą „filmowej” ja-

kości scen LumenRT i dzięki 
intuicyjnemu, praktycznemu 
interfejsowi każdy specjalista 
ds. infrastruktury może bez 
trudu wyobrazić sobie wszyst-
kie proponowane alternatywy 
projektowe, tak jakby były one 
widoczne na żywo.
Program pozwala również pro-
jektantom w krótkim czasie 
tworzyć obrazy fotograficzne, 
wideo wysokiej rozdzielczości 
i realistyczne, pokazywane 
w  czasie rzeczywistym pre-
zentacje projektów architek-
tonicznych, krajobrazowych, 

miejskich i infrastrukturalnych 
we wszystkich wersjach pro-
gramu MicroStation, w tym 
V8i SELECTseries oraz CON-
NECT Edition. Ponadto nowa 
aplikacja obsługuje wiodące 
systemy CAD/BIM/GIS i for-
maty 3D. Atrakcyjne produk-
cje programu LumenRT pozwa-
lają klientom i innym osobom 
zainteresowanym projektem 
doświadczyć, w jaki sposób 
planowane przedsięwzięcie 
będzie wyglądało w natural-
nym otoczeniu.

>Liczne możliwości
Dzięki subskrypcji nowego 
oprogramowania użytkowni-
cy mogą:
>poszerzyć projekty o bo-
gate, w pełni animowane ele-
menty środowiska; 
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>z łatwością generować przy-
kuwające uwagę obrazy i wy-
sokiej jakości filmy;
>udostępniać interaktywne 
prezentacje 3D każdej zainte-
resowanej osobie przy użyciu 
LumenRT LiveCubes;
>wykorzystać ProjectWise 
Catalog Services CONNECT 
Edition firmy Bentley do wy-
bierania, regularnego posze-
rzania i udostępniania swoich 
preferowanych bibliotek na-
turalnych i sztucznie stworzo-
nych treści cyfrowych (w przy-
gotowaniu).
– W połączeniu z innowacyj-
nymi rozwiązaniami dla infra-
struktury oferowanymi przez 
firmę Bentley nasza nowa sub-
skrypcja programu daje archi-
tektom, inżynierom i innym 
specjalistom ds. infrastruktu-
ry możliwość tworzenia bar-
dziej spójnych środowiskowo 
projektów – powiedział Da-

vid Burdick, dyrektor branżo-
wy firmy Bent ley ds. wizuali-
zacji. – Zapewnia im również 
łatwe w użytkowaniu narzę-
dzia do skutecznego i  wy-
dajnego przekazywania tych 
projektów osobom zaintereso-
wanym, zwiększając szanse na 
pozyskanie ich wsparcia. Dzięki 
tej niedrogiej i łatwo dostęp-
nej subskrypcji każdy inżynier 
może usprawnić, zaprezento-
wać i udostępnić swoją pracę 
– dodał.

>„Ożywione” 
modelowanie 
rzeczywistości
Nowa subskrypcja programu 
LumenRT CONNECT Edition, 
używana w połączeniu z opro-
gramowaniem firmy Bentley 
Acute3D, dodatkowo zapewni 
specjalistom ds. infrastruktury 
korzyści płynące z modelowa-
nia rzeczywistości „ożywione-

go” przez cyfrowe środowiska 
przyrodnicze. Jak wyjaśnił wi-
ceprezes spółki Bentley Systems 
Ray Bentley, dzięki włączeniu 
Acute3D i LumenRT do plat-
formy MicroStation już teraz 
można przedstawić istniejące 
warunki w  taki sam sposób, 
w jaki ludzie rzeczywiście ich 
doświadczają. – Możemy ze-
stawić symulowany projekt in-
frastruktury z rzeczywistą siat-
ką 3D statycznych, istniejących 
warunków, idealnie uchwyco-
ną dzięki zwykłym fotografiom 
cyfrowym i umożliwiającą cią-
głe pomiary, ożywioną dzię-
ki dynamicznemu otoczeniu 
przyrodniczemu zapewniane-
mu przez LumenRT. Otoczenie 
to może zawierać żywe istoty 
i organizmy (m.in. ludzi i rośli-
ny) czy elementy w ruchu, ta-
kie jak rzeki i strumienie, pojaz-
dy wszelkiego typu czy chmury 
– tłumaczył.

>opinie 
użytkowników 
na temat LumenRT
>Kurt Stiles, kierownik pro-
jektu w ramach Visual Engi-
neering Resource Group, De-
partamentu Transportu stanu 
Waszyngton: „LumenRT to 
nasze preferowane narzędzie 
komunikacji. Program ten 
pozwala z łatwością tworzyć 
profesjonalne materiały wideo 
i interaktywne doświadczenia, 
które umożliwiają widzom do-
głębne zrozumienie naszych 
projektów”.
>J.D. D’Arville, administrator 
GIS, Departament Transpor-
tu stanu Alabama, o wykorzy-
staniu aplikacji przy projekcie 
mostu nad rzeką Mobile: „Lu-
menRT jest doskonałym na-
rzędziem do oceny wizualnej 
i komunikacji, które jest łatwe 
w użyciu i tworzy realistyczne 
sceny LiveCubes, które można 
wykorzystać przy prezentacji 
projektów lub generowaniu 
wsparcia dla przedsięwzięć. 
Dzięki programowi LumenRT 
byliśmy w stanie szybko wy-
generować złożone interak-
tywne wizualizacje 3D mostu 
i  jego otoczenia przy użyciu 
wielu źródeł danych i mode-
li, w tym CityEngine firmy Esri, 
MicroStation firmy Bentley 
oraz Trimble SketchUp wraz 
z animacjami ruchu pojazdów 
VisSim i MicroStation”.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems
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