
Raytracer

Semináře

• pro začátečníky

• pro pokročilé

• na místě (dle požadavků zákazníka) 

Hotline

• telefonická podpora +420 571 894 335

• vzdálená správa

• informační email carat@technodat.cz
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Raytracer

Poznámka

Úvod
Od verze 2014 jsou k dispozici změny týkající se jak nastavení světel tak možností prezentace. 
Speciálně k těmto účelům byl vytvořen Raytracer. Díky tomu je zajištěna vlastní možnost 
renderování v Caratu pro vytváření lepší kvality vizualizací.

Výsledná vizualizace a rychlost závisí jak na použitém hardware, tak i na nastavení.

Obecný úvod

Při vytváření nového plánování se 
automaticky zobrazí plošný zdroj světla.
Ten je po vytvoření konstrukce prostoru nutno 
přizpůsobit celé velikosti místnosti. (1)

Klikněte nejdříve levým tlačítkem myši na zdroj světla. 
Ten se označí červeně. Poté klikněte pravým tlačítkem 
myši a vyberte Plošný zdroj světla nastavit na velikost 
místnosti. (2)

Zdroj světla se rozmístí do celého prostoru a tím zajistí rovnoměrné osvětlení Vašeho 
plánování.
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OK

Raytracer

Nastavení materiálu

K optimálnímu využití Raytracer byly všechny katalogy doplněny o nové efekty materiálu. Není 
nutná žádná změna nastavení. 

Materiály, které nejsou obsaženy v katalogu, můžete sami upravit.

Jako příklad uvedeme úpravu podlahy.

                Klikněte pravým tlačítkem myší na podlahu a zvolte
               Podlaha Materiál/Zobrazení změnit.

Nyní se nacházíte v dialogovém okně Výběr materiálu.

               Zvolte si materiál.

Poté si vyberte vlastnosti materiálu. 
K tomu klikněte na výběrový seznam
vpravo dole.

Zobrazí se rozsáhlá nabídka vlastností materiálu, 
čímž si můžete nastavit požadované vlastnosti.

K opuštění menu klikněte na OK.

Zobrazení podlahy v lesku.

strana 4 z 10



Raytracer

Nastavení světla

V místnosti zobrazené na obrázku je základní osvětlení (Plošné světlo), okno a bodové světlo. Okna
jsou zdroje světla, které nejsou často zohledněny.

Chcete-li nastavit osvětlení, máte k dispozici několik různých možností.

              
Jas Základní osvětlení.

           
Nepřímé světlo

Světlo, které funguje jako 
přídavné.

Kontrast

Určíte ostrost.

Pohybujte posuvným jezdcem, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

Editovat světlo

Menu, kde máte možnost upravit nastavení v režimu Foto.
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Editovat 

světlo

Ano

Použít

Raytracer

Editace světla

Klikněte na tlačítko Editovat světlo.

Pokud není perspektiva v režimu Foto, objeví 
se v Caratu hlášení, že musí být aktivován 
vhodnější mód.

Abyste mohli pokračovat dále, klikněte na ANO.

Menu Editace skupiny světel

Zde zvolte světlo, které chcete nastavit.
V perspektivě se zvolené světlo označí červeně.

Zde zvolte zapnout nebo vypnout světlo.

Nastavte jas.

Nastavte barvu světla.

Nastavte úhel sklonu halogenu.

Nastavte šířku světelných paprsků.

Další nastavení pro halogenová světla.

Každou změnu můžete sledovat ihned v okně Perspektiva. Tím máte pod kontrolou konečný 
výsledek vizualizace.

K uzavření dialogu klikněte na tlačítko Použít.
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Prezentace

Start

OK

Raytracer

Raytracer

Raytracer je funkce k vytváření vysoce kvalitních vizualizací. Díky 
tomu máte mnoho možností, jak zobrazit Váš návrh.

Sami si můžete zvolit kvalitu, rozlišení, formát, ostré nebo měkké stíny.

Klikněte na šipku vpravo vedle tlačítka Raytracer a zvolte možnost Prezentace.

Poprvé se dostanete přímo do dialogu Raytracer – Nastavení.

Nastavte rozlišení pro tisk Vašeho návrhu.

Klikněte na výběrový seznam a vyberte jednu z 
možností.

Vybraná možnost určuje také 
velikost obrazovky. Pokud jste 
změnili velikost obrazovky, můžete 
přesto upravit pozici návrhu.

Nastavte způsob renderování.

Otestujte, která varianta je nejvhodnější.

V režimu Výpočet po čtvercích se výpočet Vašeho návrhu provádí postupně po malých 
úsecích ve výsledné kvalitě. Tento výpočet musí být ukončen dříve, než může být 
výsledek uložen. Pomocí jezdce nastavíte kvalitu konečného výsledku.

Pokud zrušíte zaškrtnutí režimu Výpočet po čtvercích, vypočte se po jednotlivých krocích vždy celý 
návrh najednou. Při každém novém kroku výpočtu se zlepšuje kvalita. Jakmile výsledný návrh 
odpovídá Vašim představám, můžete výpočet ukončit a uložit.

Stisknutím tlačítka Start spustíte výpočet obrázku.

Po ukončení výpočtu se objeví hlášení o ukončení.

Abyste mohli pokračovat dále, klikněte na tlačítko OK.
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Uložit

Ukončit

Raytracer

Nový

Tisk

Exportovat

Smazat

Ukončit

Raytracer

V menu Raytracer -Výpočet můžete nastavit ještě jas, kontrast a sytost.

Pokud návrh odpovídá Vašim představám, klikněte na Uložit.

K uzavření dialogu klikněte na tlačítko Ukončit.

Správa perspektivních obrázků.
Klikněte na šipku vpravo vedle tlačítka Raytracer a zvolte možnost Prezentace.

Nyní se nacházíte v dialogu Správa perspektivních obrázků

Zde máte následující možnosti výběru:

Nový Vytvoří nový obrázek.
Tisk Vytiskne právě vytvořený obrázek.
Exportovat Uloží perspektivu ve vybraném formátu.
Smazat Smaže vytvořený obrázek.
Ukončit Ukončí menu.
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Lišta Menu

Systém

Nastavení

Vytvořit nový profil

Profil kopírovat

Profil smazat

Raytracer

Nastavení vlastních profilů

Pokud užíváte funkci Raytracer, máte k dispozici jednotlivé přednastavené profily.

V Caratu máte možnost rozšířit si tyto profily prostřednictvím vlastních nastavení.

Zvolte Systém – Nastavení
Vyberte záložku Raytracer.

Vytvořit nový profil Přidá nový profil ke standardním profilům.
Profil kopírovat Zkopíruje vhodný stávající profil

Profil smazat Smaže samostatně vytvořený profil.

Klikněte na Vytvořit nový profil a zobrazí se prázdný řádek. Při vkládání textu klikněte 
do prázdného pole nebo využijte rozbalovací menu.

Pokud podržíte ukazatel myši nad zvoleným polem, zobrazí se Vám možnosti, které máte k 
dispozici.

Možnosti: Rychlý start Normální / Foto

Nejprve natavte, který profil má být přímo spuštěn při volbě Rychlý start z Normálního módu
nebo Foto módu. Tím docílíte rychlého spouštění tohoto profilu (volba „Rychlý start“ u tlačítka 
Raytracer).

Pro spuštění ostatních profilů Raytraceru zvolte volbu „Prezentace“ po kliknutí na šipku vedle 
tlačítka „Raytracer“
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Raytracer

Příklady




