




O RealFlowfal utilizado na produção
de grandes filmes, tais como: Primeval,
500, X-Men 3, A Família Robinson, Charlie
e d Fábrica de Chocolate, Senhor dos
Anéis, Era do Gelo 2, Poseidon e centenas
de outros títulos de destaque. Além disso,
é largamente utilizado em todo o mundo
na produção de diversos efeitos especiais
para comerciais de produtos.

A tecnologia disponível no software
permite um realismo sem paralelos na
simulação de fluidos, gases, volumetria,
superfícies líquidas, deformações, ações
e reações em dinâmicas para hardbodye
softbody, fibras, malhas poligonais e muito
mais.

Os cálculos das simulações usam
propriedades e parâmetros físicos reais
para controlar o comportamento de
infinitos elementos 3D, que interagem
entre si de acordo com impulsos, forças,
deformações, acelerações e efeitos. D
usuário pode interagir de forma intuitiva
para alterar centenas de propriedades
e parâmetros dos elementos, efeitos
e reações resultando em ilustrações e
animações impressionantes.

Na sua mais nova versão 4.3, o
Rea/Flow apresenta novas tecnologias
e um novo ambiente de trabalho,
proporcionando maior fidelidade e
qualidade em suas simulações. Houve
também dezenas de otimizações que
aperfeiçoaram todos os seus processos.
Atualmente, este software trabalha com

múltiplos processadores, resultando em
cálculos mais rápidos, precisos e estáveis.

Outra novidade é a adição de códigos
de scrípts, permitindo um maior controle
de cenas e simulações complexas. Também
foram incluídos objetos e câmera, nativos
que trazem maior agilidade na construção
de situações e cenários de testes.

Sua tecnologia proprietária permite
vantagens e real precisão, se comparados
aos outros sistemas de partículas tradicionais.
Vale lembrar que o realismo do RealF/owéde
tamanha precisão que é utilizado numa solução
chamada XFLOW, também da NextLimit, capaz
de realizar testes e simulações científicas e de
engenharia avançada, tais como:
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RealFlow

Shadng Toolkit for Renderman, que otimiza os
processos entre as milhões, as vezes bilhões,
de partículas geradas com reduzido tempo de
render. Fazem parte deste kit:

Desde setembro de 2007 a R3F
representa a NextLimit no Brasil,
oferecendo não só a comercialização
do RealFlow4 e o Maxwell Render,
mas também Render Farm, em ambos
os produtos, além de treinamento
especializado, prático e objetivo.
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Text Box
Fonte: Digital Designer, a. 11, n. 95, p. 54-57, 2008.




