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 nové plánování – automatické zobrazení plošného 

zdroje světla
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Obecný úvod-

Plošný zdroj 

světla



 Plošný zdroj světla => Plošný zdroj světla nastavit 

na velikost místnosti.
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Obecný úvod-

Plošný zdroj 

světla



 zdroj světla se rozmístí do celého prostoru a tím 

zajistí rovnoměrné osvětlení Vašeho plánování.
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Obecný úvod-

Plošný zdroj 

světla



 katalogy doplněny o nové efekty materiálů

 materiály, které nejsou v katalogu, je možno     

upravit

 př. úprava podlahy=> pravé tlačítko myší na 

podlahu- Podlaha Materiál/Zobrazení změnit
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Dialogové okno – Výběr materiálu

 zvolte si materiál

 vlastnosti materiálu – vpravo dole
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Nastavení 

materiálů

Zobrazení podlahy v lesku



- na obrázku je základní osvětlení (Plošné 

světlo),okno a bodové světlo

- okna – zdroje světla, které nejsou často zohledněny
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Nastavení osvětlení

1. Jas – Základní osvětlení

2. Nepřímé světlo – přídavné světlo

3. Kontrast – určuje ostrost

4. Editovat světlo – nastavení v režimu Foto 
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Nastavení 

světla



• 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.
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Menu Editace skupiny světel

1. Zde zvolte světlo, které chcete nastavit. V 

perspektivě se zvolené světlo označí červeně.

2. Zde zvolte zapnout nebo vypnout světlo.

3. Nastavte jas.

4. Nastavte barvu světla.

5. Nastavte úhel sklonu halogenu.

6. Nastavte šířku světelných paprsků.

7. Další nastavení pro halogenová světla.
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 funkce k vytváření vysoce kvalitních vizualizací

 sami si můžete zvolit kvalitu, rozlišení, formát, ostré 

nebo měkké stíny.

Klikněte na šipku vpravo vedle tlačítka Raytracer a 

zvolte možnost Prezentace.
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Poprvé se dostanete přímo do dialogu Raytracer –

Nastavení.

1. Nastavte rozlišení pro tisk Vašeho návrhu.

2. Klikněte na výběrový seznam a vyberte  jednu z 

možností.

3. Nastavte způsob renderování.

4. Výpočet po čtvercích - výpočet návrhu postupně po 

malých úsecích ve výsledné kvalitě.
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 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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V menu  Raytracer -Výpočet můžete nastavit ještě jas, 

kontrast a sytost.

Pokud návrh odpovídá Vašim představám, klikněte na 

Uložit.
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- šipka vpravo vedle tlačítka Raytracer- možnost 

Prezentace => Správa perspektivních obrázků
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Správa 

perspektivních 

obrázků

Nový Vytvoří nový obrázek.

Tisk Vytiskne právě vytvořený obrázek.

Exportovat Uloží perspektivu ve vybraném formátu.

Smazat Smaže vytvořený obrázek.

Ukončit Ukončí menu.



 přednastavené profily – možnost rozšířit 

prostřednictvím vlastních nastavení

 Systém – Nastavení – Raytracer
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- dialog – Vytvořit nový profil => možnosti

Rychlý start Normální/ Foto

- nastavení profilu, který má být přímo spuštěn při 

volbě Rychlý start z Normálního módu nebo 

Fotomódu =>  rychlé spouštění profilu při volbě 

Rychlý start u tlačítka Raytracer

- spuštění ostatních profilů Raytraceru – volba 

Prezentace – kliknutí na šipku vedle tlačítka 

Raytracer

RAYTRACER

Nastavení 

vlastních 

profilů



Doporučené nastavení:
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