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 podręcznik Raytracer dostępny na: 

http://carat.technodat.cz//uploaded/carat-raytracer-

pl.pdf 

 

 Wymagania HW dostępne na: 

http://carat.technodat.cz/pl/produkt/wymagania-hw 
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 nowe planowanie – automatycznie dostępne źródło 

światła -  platforma 

RAYTRACER 

Źródło światła 

paltforma 

 



 źródło światła – platforma => Dostosuj do wymiaru 

pomieszczenia.  

 

RAYTRACER 

Źródło światła 

paltforma 

 



 źródło światła zostanie dostosowane do rzutu, co 

gwarantuje równomierne oświetlenie planowania.  
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Źródło światła 

paltforma 

 



 

 katalogi uzupełnione nowymi efektami materiałów 

 

 materiały, które nie znajdują się w katalogu można 

dowolnie edytować  

 

 np. edytowanie podłogi => prawy przycisk myszy na 

podłodze – pozycja Podłoga Zmień 

materiał/podgląd 
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Ustawienia 

materiałów 

 



Okno dialogowe – Wybór matreiału 

     wybrać materiał 

     własność materiału – prawy dolny róg 
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Połysk na podłodze 

 



- w pomieszczeniu pokazanym na obrazku znajduje 

się oświetlenie podstawowe (Platforma), okno i 

halogen. 

- okna – są również źródłem światła 
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Ustawienia świateł 

1. Jasność – oświetlenie podstawe 

2. Światło pośrednie – światło pomocnicze 

3. Kontrast – ustawienie ostrości 

4. Edytuj światło – ustawienie świateł w trybie Foto 
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• Przycisk Edytuj światło 

 

• Jeżeli perspektywa nie znajduje się w trybie Foto, 
pojawi się informacja o konieczności aktywowania 
odpowiedniego trybu. 

 

 

 

 

 

 

 Kontynuacja pracy nastąpi po kliknięciu na TAK 
(Ano). 
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Menu Edytowanie grupy świateł 

1. Wybierz światło, które chcesz ustawić. Zostanie 

ono oznaczone kolorem czerwonym w  

perspektywie. 

2. Wybierz włącz/wyłącz światło. 

3. Ustaw jasność. 

4. Ustaw kolor światła. 

5. Ustaw kąt nachylenia halogenu. 

6. Ustaw kąt rozwarcia halogenu. 

7. Dodatkowe ustawienia halogenów. 

RAYTRACER 

Edytuj światło 



 funkcja umożliwiająca przygotowanie wysokiej 

jakości wizualizacji 

 możesz określić jakość, rozdzielczość, format oraz 

cieniowanie wizualizacji. 

 

Kliknij na strzałkę znajdującą się obok przycisku 

Raytracer i wybierz opcję Prezentacja. 
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Przy pierwszym uruchomieniu otworzy się dialog 

Raytracer – Ustawienia. 

 

1. Ustaw rozdzielczość druku wizualizacji. 

2. Wybierz wielkość obrazka z dostępnych możliwości. 

3. Określ sposób renderowania wybierając profil. 

4. Tryb  Obliczenia po kwadratach - renderowanie  

wizualizacji przebiega stopniowo w jakości końcowej. 
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 kliknięcie na przycisk Start uruchomi renderowanie 

wizualizacji. 

 

 po zakończeniu obliczeń pojawi się stosowna 

informacja. 

 

 aby kontynuować należy kliknąć na przycisk OK. 
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W menu  Raytracer - Obliczenia można ustawić 

jasność, kontrast i głębię.  

 

Jeżeli efekt spełnia Twoje oczekiwania kliknij na 

przycisk Zapisz. 
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- strzałka znajdującą się na przycisku Raytracer - opcja 
Prezentacja => Administrator obrazków perspektywy 
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Administrator 

obrazków 

perspektywy 

 
Nowy         Przygotowanie nowego obrazka 
Druk           Druk wizualizacji 
Eksport      Zapis perspektywy w wybranym formacie 
Usuń           Usunięcie wybranej wizualizacji 
Zakończ      Zamknięcie dialogu 



 domyślnie ustawione profile – możliwość 

rozszerzenia poprzez ustawienia własne 

 

 System – Ustawiania – Raytracer 
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- dialog – Przygotuj nowy profil => opcja Szybki start 
Normalny / Foto 

- Ustawienie profilu, który profil ma być uruchamiany 

przy opcji Szybki start  - Tryb Normalny, czy tryb 

Foto – kliknięcie na strzałkę obok przycisku 

Raytracer 

- Uruchomienie pozostałych profili Raytracer – opcja 

Prezentacja – kliknięcie na strzałkę obok przycisku 

Raytracer 
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Zalecane ustawienia profili: 
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