Vytvoření vizualizace prostřednictvím použití funkce denního světla.
Pro vytvoření kvalitního grafického výstupu je zapotřebí dodržet několik základních kroků.
V následujících čtyřech bodech je popsáno, jakým způsobem lze ve verzi V2016.1.2 snadno vytvořit
kvalitní vizualizaci.

1. NAPLÁNOVÁNÍ PŮDORYSU
Přesto, že ve skutečnosti plánovaný prostor vypadá v půdoryse poněkud odlišně, pro potřeby
vizualizace je nutné zachovat následující zásady:
a) Půdorys musí být vždy uzavřený, aby se paprsky při Raytraceru mohly správně odrazit
b) U plošného zdroje světla vypnout efekt světla.
c) Naplánovat další zdroj světla (bodovky pod horní skříňky, okno umístit naproti plánované
sestavě nábytku atd.)

2. PRÁCE S NEUTRAL KATALOGEM
Dekorační artikly z původních katalogů (jako např. odsavače, dřezy, sedací nábytek, dekorační artikly
apod.) byly postupně přepracovány do formátu 3D a jsou teď součástí tzv. NEUTRAL Katalogu.
Při plánování nových návrhů dbejte, prosím, na to, abyste pracovali s prvky právě tohoto katalogu.
V NEUTRAL Katalogu se budete lépe orientovat prostřednictvím funkce QuickClic, kterou najdete
v pravém dolním okně „Artikl Nový“ při aktivované záložce „Artikly“:

Po zakliknutí políčka funkce QuickClic se zobrazí tabulka s grafickými symboly oblastí, ze kterých lze
vybírat jednotlivé dekoartikly, které je možné umístit přímo do plánování.

Přístrojové skříňky pro vestavné spotřebiče mají v CARATu standardně přístroj již zobrazený.
V případě, že tento spotřebič vizuálně neodpovídá naší představě nebo se barevně do plánování příliš
nehodí, je možné i tento přístroj změnit prostřednictvím funkce „Nahradit“.
Nahrazení mikrovlnky a pečící trouby:
a) Aktivujte skříňku v okně „Půdorys“
b) V okně „Nabídka“ klikněte pouze na řádek „Mikrovlnka“, vyvolejte pravým tlačítkem myši
kontextové menu, zvolte „Nahradit“

c) Z katalogu NEUTRAL pomocí funkce QuickClic vyberte odpovídající mikrovlnnou troubu a
zadejte „Nahradit“

d) Stejným způsobem nahraďte pečící troubu.

3. ÚPRAVA TEXTUR
Dalším důležitým krokem při vytváření kvalitních vizualizací je zvolení vhodných textur, použitých na
podlaze, stěnách či jednotlivých dekoračních artiklech.
Těmto texturám lze nastavit vlastnosti, které mohou mít výrazný vliv na vzhled konečné vizualizace.
Například při nastavování textury podlahy v okně „Perspektiva“ prostřednictvím kontextového menu
„Podlaha Materiál/Zobrazení změnit“ je důležité nastavit nejen texturu, ale i vlastnost, jakou má tato
textura mít (např. jemný lesk).

4. NASTAVENÍ SVĚTEL V PERSPEKTIVĚ
Základním předpokladem pro vytvoření kvalitních grafických výstupů je správné nastavení
Raytraceru. Na záložce „Systém“, „Nastavení“, „Raytracer“ by měl být přednastaven profil, ze
kterého se vychází při vytváření vizualizace:

Dalším krokem je pak editace konkrétních světelných zdrojů v perspektivě. Platí, že intenzita zdrojů
světla by měla být v závislosti na počtu světel a konkrétní situaci nastavena na hodnotu kolem 10% (a
níže).

Posledním důležitým bodem při nastavování světel je editace denního světla v naplánovaném
prostoru.
V kontextovém menu, vyvolaným pravým tlačítkem myši, zvolit „Ovládání perspektivy“. Ve
vyvolaném dialogu zvolit možnost „Světlo“, „Denní světlo“:

Prostřednictvím symbolů v dialogu „Denní světlo“ lze nastavit intenzitu a směr dopadajícího světla.
Směrová růžice se symboly Slunce se vztahuje k pozici okna, umístěného v půdoryse.

V půdoryse je samozřejmě možné mít naplánováno více oken. Efekt „Denní světlo“ však bude aktivní
jen z jednoho směru - v závislosti na výběru symbolu Slunce ze směrové růžice.

Výška Slunce udává, jak dlouhé budou dopadající stíny. Tento efekt je stejný, jako v reálu – stojí-li
Slunce přímo nad hlavou, předměty vrhají krátký stín. Se zapadajícím Sluncem se stíny prodlužují.

Pro ověření, jestli je výsledný efekt uspokojující, slouží funkce „Rychlý start“, buď z režimu „Foto“
nebo „Normál“. Aktivovaná políčka „Světelné efekty“, „Efekty lesku“ a „Zrcadlení“ jsou dalším
faktorem, ovlivňujícím výsledek renderování.

K „doladění“ výsledného efektu slouží posuvníky pro intenzitu jasu, kontrastu a sytosti:

V případě, že je výsledný obrázek vyhovující, je možné jej buď uložit, nebo bez uložení přistoupit
k poslednímu kroku – spuštění prezentace:

Po zvolení možnosti „Nový“ je potřeba zadat do následujícího výběru požadované rozlišení, výběr
profilu, který byl přednastaven na začátku v Systému. Odkliknutím „Výpočtu po čtvercích“ se zkrátí
doba výpočtu výsledného obrázku.
Je možné si vybrat z široké nabídky různých možností nastavení. Uvedené hodnoty nastavení byly
otestovány a jeví se jako vhodná kombinace pro vytvoření kvalitní vizualizace:

Závěrečný efekt je pak možno ještě „doladit“ pomocí posuvníků, regulujících jas, kontrast a sytost, jak
tomu bylo stejně i u „Rychlého startu“.

Výsledek:

Výslednou vizualizaci naleznete pod symbolem fotografického aparátu a následně pod záložkou
Raytracer. Zde je možné výstup exportovat do různých formátů.

Stejný dialog pro export vizualizace je možné otevřít prostřednictvím záložky Raytracer
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