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Informacja 
Od wersji V2016.1.2. w programie CARAT można pracować z funkcją światło dzienne. Wykorzystanie tej funkcji 
pozwala uzyskać bardzo realistyczne efekty w wizualizacji. Poniżej kilka informacji, gdzie znajduje się funkcja 
światło dzienne, w jaki sposób dokonać ustawień światła oraz przykład wizualizacji z zastosowaniem światła 
dziennego.  

 
1. Profil RAYTRACER  

Podstawową przesłanką do tworzenia wizualizacji wysokiej jakości jest poprawne ustawienie profilu w Raytracer. 
Na zakładce Raytracer znajdującej się w menu System - Ustawienia można dodatkowo ustawić profil (-e) służące 
do przygotowania wizualizacji.  
Można skorzystać np. ze sprawdzonego profilu SUPER – więcej na poniższym obrazku.  
 

 

 

2. Edytowanie źródeł światła 

Kolejnym krokiem jest edytowanie konkretnych źródeł światła w perspektywie.  
 

a. WYŁĄCZENIE źródła światła platforma – wizualizacje bez platformy, ale z funkcją "światło dzienne" są o 
wiele bardziej realistycznie niż w przypadku zastosowania źródła światła platforma. 
 
Menu kontekstowe na oknie Perspektywa, pozycja Edytuj światło i ponownie Edytuj światło. W oknie 
dialogowym Edytowanie grupy świateł zaznaczyć Źródło światła – platforma, a pozycję Włącz światło 
pozostawić bez oznaczenia – jak na obrazku.   

 

                                                                                         
 
 
 
 



 

3 

b. Edytowanie intensywności pozostałych źródeł światła. 
Obowiązuje zasada, że intensywność źródeł światła zależy od ilości wykorzystanych obiektów oraz      
stworzonych scen, ale wartość każdego źródła nie powinna przekroczyć 10% (i mniej). 

 

3.  Edytowanie światła dziennego 

Ostatnim krokiem jest ustawienie światła dziennego w zaplanowanym pomieszczeniu - menu kontekstowe na 
oknie Perspektywa, pozycja Edytuj światło – Światło dzienne. W oknie dialogowym Światło dzienne można ustawić 
intensywność i kierunek padającego światła.   
 

                      
 
Różę kompasową z symbolami słońca, określającą kierunek padania promieni, należy odnieść do rzutu – więcej 
poniższy obrazek.  
Słońce odnosi się oczywiście do pozycji okna uwzględnionego w pomieszczeniu. Wysokość słońca określa długość 
padających cieni. Efekt jak w rzeczywistości tzn. słońce w zenicie - przedmioty rzucają cienie krótkie, natomiast 
zapadające słońce wydłuża cienie. 
 

                                         



 

4 

                               
 
        
          
Poniżej prezentujemy dwie wizualizacje. Obie wykonane w Raytracer z zastosowaniem profilu SUPER.  
 
BEZ PLATFORMY: 

 
 
 
Z PLATFORMĄ: 

 
 
 


