Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia
MANAGER PROJEKTÓW...................................................................................................................... 3
PODSTAWOWE OPERACJE NA ELEMENTACH...................................................................................... 3
ZAAWANSOWANE OPERACJE NA ELEMENTACH................................................................................. 4
RYSOWANIE I EDYCJA ŚCIAN............................................................................................................... 4
WSTAWIANIE I EDYCJA ELEMENTÓW ŚCIAN........................................................................................6
ELEMENTY DOWOLNE........................................................................................................................ 7
SŁUPY.................................................................................................................................................. 8
SZAFKI................................................................................................................................................. 9
BLATY................................................................................................................................................ 11
LISTWY.............................................................................................................................................. 13
SPRZĘT AGD...................................................................................................................................... 13
ELEMENTY 3D................................................................................................................................... 14
KONWERTER 3D................................................................................................................................ 16
WYCENA PROJEKTU.......................................................................................................................... 17
DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTU........................................................................................ 18
WIZUALIZACJA.................................................................................................................................. 20
MATERIAŁY, TEKSTURY, KOLORY........................................................................................................ 20
DEFINIOWANIE WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW....................................................................................... 21
PROJEKTOWANIE Z UŻYCIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH..................................................................... 22
EDYTOR BAZ PŁYTEK CERAMICZNYCH............................................................................................... 26
FUGI ................................................................................................................................................. 27
FARBY ............................................................................................................................................... 29
ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM......................................................................................................... 30
RENDERING STANDARDOWY............................................................................................................ 31
RENDERING PROFESJONALNY .......................................................................................................... 35
PREZENTACJA PROJEKTU – TWORZENIE ILUSTRACJI, ANIMACJI I FILMÓW....................................... 43
GALERIA............................................................................................................................................ 46
EXPORT 3D ....................................................................................................................................... 47
APLIKACJA MOBILNA CAD SHARE-IT ................................................................................................ 48
CAD ROZKRÓJ 3.X - MODUŁ DODATKOWY........................................................................................ 50

Opis funkcji programu CAD Decor PRO

2

Po uruchomieniu programu pojawia się okno z listą projektów, w którym można:
• utworzyć nowy projekt,
• usunąć niepotrzebny projekt,
• otworzyć projekt już istniejący, wybierając go z listy projektów dostępnych w aktualnie wybranym
katalogu zapisu projektów,
• otworzyć projekt znajdujący się w innej lokalizacji, np. na dysku
przenośnym,
• zaimportować projekt z
innej lokalizacji,
• wywołać podgląd zaznaczonego projektu,
• zdefiniować katalog, w
którym będą zapisywane projekty,
• ustawić częstotliwość
autozapisywania, które
chroni przed utraceniem nie zapisanych informacji w przypadku
Okno „Wybór projektu”
awarii,
• za pomocą filtru wyszukać projekt, w oparciu o różne kryteria (nr zlecenia, nazwa projektu, data utworzenia, data modyfi kacji, dane projektanta lub klienta),
• odzyskać projekt utracony w wyniku awarii (w stanie z ostatniego autozapisu),
• dostosować wygląd listy dostępnych projektów do własnych preferencji (lista lub podglądy, tylko
ostatnie lub wszystkie projekty),
• wyeksportować wybrane projekty (spakowane do archiwum ZIP) do dowolnej lokalizacji lub
wysłać je e-mailem.

Podstawowe operacje, które można wykonywać na elementach:
• edycja – w programie można edytować następujące obiekty: ściany, okna, drzwi, elementy dodatkowe w ścianach (otwory, występy, wnęki), elementy dowolne tworzone przez użytkownika,
słupy oraz elementy bibliotek wyposażenia wnętrz. Edycja umożliwia m.in.: zmianę wymiarów,
skalowanie, wymianę obiektu na inny,
• przesunięcie – poprzez wskazanie kursorem dwóch punktów, w oparciu o które ma nastąpić przesunięcie lub wg ustalonych parametrów (np. przesuwanie o podaną wartość w konkretnej osi
współrzędnych XYZ),
• usunięcie obiektu,
• kopiowanie obiektu – dowolną ilość razy, umieszczanie kopii w dowolnej lokalizacji (wskazywanej
kursorem lub w oparciu o odległość wpisaną z klawiatury),
• obrót – o dowolny kąt obrotu, obrót w 2 wymiarach (2D) – tylko względem osi Z (pionowej) lub
w 3 wymiarach (3D) – w płaszczyznach X, Y lub Z, jak również przez wskazanie punktu początko wego i końcowego osi obrotu i podanie kąta obrotu,
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• lustro – pozwala utworzyć lustrzane odbicie elementu w oparciu o wskazaną płaszczyznę obrotu;
funkcja przydatna np. przy rysowaniu skomplikowanych kształtów, służących jako szablony dla
elementów dowolnych,
• grupowanie elementów - łączenie obiektów w jeden zbiór, ułatwiający wykonywanie operacji na
wielu elementach jednocześnie,
• rozgrupowywanie elementów - rozdzielanie zbioru z powrotem na indywidualne obiekty,
• odsuń (offset) – pozwala na tworzenie proporcjonalnych linii równoległych do już wyrysowanych,
zlokalizowanych po wskazanej stronie i we w zadanej odległości od obiektu oryginalnego,
• przytnij (trim) – umożliwia wycinanie lub przycinanie części obiektów - linii, łuków, okręgów,
polilinii, które są przycięte przez inne linie, łuki, itd.,
• rozbij (xplode) – pozwala na rozbijanie elementów (figur, polilinii, bloków) na poszczególne elementy składowe (pojedyncze odcinki, powierzchnie).

Zaawansowane operacje, które można wykonywać na elementach:
• edytuj długość (edit length) – szybkie modyfikowanie długości wyrysowanego odcinka w oparciu
o różne kryteria (np. przez wskazanie, proporcjonalnie, całościowo lub przez dodanie odcinka);
opcja szczególnie przydatna przy poprawianiu linii wyrysowanych pod kątem innym niż 90 stopni,
• zaokrąglij (fillet) – umożliwia połączenie dwóch elementów łukiem o zadanym promieniu lub zaokrąglenie narożnika pomiędzy liniami; tym sposobem można tworzyć zaokrąglone wierzchołki
między odcinkami linii, prostymi odcinkami polilinii, łukami okręgami i liniami prostymi,
• dostaw (align) – pozwala na ustawianie elementów względem siebie w wybranym układzie przestrzennym, np. dostawianie ich do siebie pod określonym kątem; przydatna przy umieszczaniu kilku elementów 3D w przestrzeni pod różnymi kątami względem siebie i osi współrzędnych,
• stwórz szyk (array) – umożliwia proste i szybkie tworzenie symetrycznych układów identycznych
obiektów w przestrzeni 2D; obiekt wyjściowy jest kopiowany i wstawiany do projektu we wskazanym szyku – biegunowym (w okręgu) lub prostokątnym,
• stwórz szyk 3D (3D array) – umożliwia tworzenie szyków w przestrzeni 3D; przydatna m.in. przy
rysowaniu ścianek z luksferów.

Program oferuje cztery sposoby rysowania ścian:
1. Okno „Kreator ścian”
• użytkownik ma do wyboru 4 gotowe szablony pomieszczeń, które można modyfikować, zmieniając: wymiary pomieszczenia, wysokość i grubość ścian, kąt obrotu
pomieszczenia,
• wprowadzane zmiany są na bieżąco wyświetlane na podglądzie,
• jeżeli którakolwiek ze ścian nie ma być
wstawiona, można ją usunąć klikając na
nią w oknie podglądu, co spowoduje jej
ukrycie na poglądzie i pominięcie w projekcie.
Okno „Kreatora ścian”
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2. Opcja „Rysuj ściany”
• pozwala na samodzielne stworzenie dowolnego obrysu pomieszczenia,
• najpierw w oknie Kreatora użytkownik ustala grubość i wysokość ścian, oraz czy ma zostać wyrysowana automatyczna podłoga i sufit, a następnie, wybierając kolejno opcje „Zaawansowane”
i „Rysuj ściany”, rozpoczyna rysowanie przy użyciu kursora, nakreśla obrys ścian, wskazując kierunek rysowania (koniecznie zgodny z ruchem wskazówek zegara) oraz podaje długości kolejno rysowanych ścian, aż do uzyskania żądanego kształtu pomieszczenia,
• długości poszczególnych segmentów można definiować kliknięciami myszy lub wpisując długości
z klawiatury (opcja druga jest zalecana z powodu większej łatwości użycia i precyzji),
• kolejne odcinki mogą być rysowane pod dowolnym kątem pod warunkiem wyłączenia trybu prostopadłego lub wydania odpowiedniej komendy klawiaturowej.
3. Opcja „Wskaż”
• funkcja ta wymaga wcześniejszego wyrysowania ścieżki dla ścian przy użyciu
narzędzia „Rysuj ścieżkę”,
• rysowanie przebiega w sposób zbliżony
do opisanego powyżej – za pomocą
kliknięć myszą lub komend wpisywanych z klawiatury należy kolejno wyrysować segmenty o odpowiedniej długości i pod żądanym kątem,
• program utworzy ściany o zdefiniowanej grubości i wysokości oraz podłogę
(jeżeli ta opcja jest zaznaczona),
• technika ta jest szczególnie przydatna,
gdy konieczna jest zmiana kształtu wyrysowanego uprzednio pomieszczenia.

Okno „Edycja elementów ścian" – zakładka „Ściany”

4. Edytor ścian
• pozwala na dowolną modyfikację już istniejącego pomieszczenia na każdym etapie projektowania,
• użytkownik wybiera ścianę do edycji poprzez kliknięcie na nią (wybrana ściana podświetla się na
granatowo, a na jej narożnikach pojawią się zielone i czerwone oznaczenia),
• do dyspozycji użytkownika są następujące funkcje:
• zmiana parametrów ścian: wysokości i grubości,
• zmiana odległości od podłogi dla ścianek działowych,
• łączenie otwartych wierzchołków ścian poprzez wstawienie nowego segmentu,
• usuwanie istniejących segmentów,
• dodawanie nowych segmentów pod wskazanym kątem i o określonej długości,
• wstawianie wnęk (cztery typy do wyboru), podając wymiary wnęki oraz odległość od wybranego narożnika; zostaną dodane nowe segmenty, a przy wyborze odpowiedniej opcji, we wnękę
może zostać wstawiony podest o określonych wymiarach,
• ścięcie wybranego narożnika pod kątem prostym lub skośnie,
• obrót ściany względem drugiej, do której przylega, o dowolną wartość kąta,
• podział ścian na dwa segmenty różnej lub trzy równej długości,
• tworzenie ścianek działowych o zdeklarowanym kącie i długości, z możliwością dobudowywania do
nich kolejnych segmentów,
• wstawianie okien lub drzwi oraz elementów dodatkowych typu: wnęka, otwór lub występ
o różnych kształtach np. okrągłym, trójkątnym, romboidalnym itp.
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Do tworzonych pomieszczeń użytkownik może dodawać następujące elementy ścian:
Skosy
• do wyboru: skosy ściany lub narożnika,
• możliwość określenia wymiarów skosu i kąta,
• w przypadku skosu ścian, jeśli skos występuje
tylko na fragmencie ściany, można określić
odległość od narożnika, w jakiej skos ma być
narysowany,
• dostępna jest opcja wyboru kształtu zakończenia skosu - proste (przylegające do narożnika lub nie) oraz skośne,
• jeżeli w rysowanym skosie ma być osadzone
okno, opcja „Dostosuj ścianę” powoduje obniżenie ściany, w której znajduje się skos, do
poziomu podstawy skosu (wówczas przez
okno
Okno „Edycja elementów ścian" - zakładka „Skosy"
w projekcie będzie widziane tło, a nie krawędzie ściany),
• skosy nie podlegają edycji (błędny skos należy najpierw usunąć, a następnie wstawić nowy).
Okna i drzwi
• wstawianie przebiega analogicznie jak w przypadku skosów (najpierw należy wybrać element
z bazy a następnie wskazać, gdzie mają zostać wstawione drzwi lub okno),
• istnieje możliwość wstawiania okien przy użyciu metody parametrycznej,
• wybór konkretnego elementu ułatwia filtr, dzięki któremu użytkownik może wybrać do podglądu
np. tylko okna jednoskrzydłowe lub tylko drzwi otwierane na zewnątrz,
• za pomocą filtra definiuje się też rodzaj elementów – standardowe gotowe modele z bazy okien
lub drzwi lub modele do wstawiania parametrycznego,
• po wybraniu modelu drzwi lub okna z bazy należy podać parametry obiektu:
• odległość od prawej lub lewej krawędzi ściany do krawędzi okna/drzwi,
• szerokość/okna/drzwi,
• odległość od podłogi do parapetu (lub poziom, na którym mają zostać wstawione drzwi),
• głębokość osadzenia okna/drzwi,
• głębokość parapetu (gdy zostanie zaznaczona opcja „Wstaw parapet”),
• przy wstawianiu okien parametrycznych użytkownik definiuje:
• ilość poprzeczek poziomych i pionowych oraz ich szerokość,
• wymiary i położenie okna oraz głębokość jego osadzenia,
• szerokość, grubość i odsunięcie ramy okiennej,
• głębokość parapetu (gdy zostanie zaznaczona opcja „Wstaw parapet”),
• podczas doboru parametrów na rysunku widoczny jest schemat elementu, dzięki czemu użytkownik może na bieżąco korygować ustawienia,
• w przypadku próby wstawienia nowego obiektu w miejscu już zajętym przez inny, użytkownik zostanie poinformowany o zaistniałej kolizji,
• wstawiane obiekty można centrować w pionie lub poziomie (opcja dostępna po kliknięciu lewym
przyciskiem myszy na podglądzie obiektu – tylko podczas wstawiania, nieaktywna podczas
edycji).
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Zakładka „Okna i drzwi” - elementy standardowe

Dodatki
• wstawianie elementów dodatkowych przebiega analogicznie jak drzwi i okien,
• użytkownik wybiera kształt dodatku, wskazuje
element (ścianę lub skos) w której dodatek ma
zostać wstawiony i ustawia parametry według
swoich preferencji,
• dodatkowo użytkownik definiuje typ elementu:
występ (posiada zdefiniowaną głębokość, wystaje do wnętrza pomieszczenia), otwór (jako
element „na wylot” nie posiada głębokości),
wnęka (posiada głębokość nie większą niż grubość ściany).

Zakładka „Okna i drzwi” - okna parametryczne

Okno „Edycja elementów ścian” – zakładka „Dodatki”

Przyłącza instalacyjne
• mechanizm wstawiania przebiega analogicznie, jak w przypadku opisanych powyżej elementów,
• czytelny podział na przyłącza ścienne i podłogowe,
• szczególnie przydatne w dokumentacji technicznej projektu.
Okna, drzwi, dodatki oraz przyłącza wstawione do
projektu można poddawać edycji, zmieniając ich parametry.
Okno „Edycja elementów ścian” – zakładka „Przyłącza”

• obiekty określane jako elementy dowolne powstają w oparciu o szablon tworzony samodzielnie
przez użytkownika z wykorzystaniem narzędzi rysowania,
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• wyrysowane elementy mogą mieć dowolny kształt i parametry zdefiniowane przez użytkownika; można je także dowolnie edytować,
kopiować i obracać w przestrzeni,
• elementy mogą zawierać otwory w dowolnej liczbie i kształcie,
• użytkownik ma do wyboru pięć typów elementów dowolnych:
• podłoga – element płaski, stosuje się go głównie do rysowania
podłóg o zadanym kształcie,
• podest – bryła posiadająca ściany boczne, spód oraz wierzch.
Stosuje się do budowy ścianek działowych o dowolnym kształcie,
podestów, sufitów podwieszanych, blatów, stopni itp.,
• sufit – płaski element analogiczny do podłogi, z tą różnicą, że
jego poziom wstawienia domyślnie ustawiony jest na 2600 mm;
sufit w kształcie odpowiadającym parametrom pomieszczenia,
wyrysowuje się automatycznie przy przejściu do wizualizacji,
• tekst 3D - obiekt 3d powstający na bazie tekstu wprowadzonego
do projektu przy użyciu ikony „Tekst” na pasku narzędziowym
„Rysowanie”,
• obudowa – posiada wyłącznie krawędzie boczne; obiekt podobny do podłogi ze względu na swoją zerową grubość, z tą różnicą,
iż rysuje się go w pionie; obudowa może powstać już z jednego
odcinka ścieżki; używana do tworzenia tła za oknami,
• cokół – tworzy bryłę z jednego odcinka ścieżki lub ramę z obrysu
Okno „Elementy dowolne”
zamkniętego,
• użytkownika - element przestrzenny o kształcie zdefiniowanym
własnoręcznie przez użytkownika, powstający na bazie powierzchni (face’ów), a nie linii lub polilinii; funkcja przydatna do rysowania nietypowych skosów narożnikowych i elementów dekoracyjnych o niestandardowych kształtach. Po zaznaczeniu opcji „Płytki”, po przejściu do trybu
wizualizacji można nanosić na niego okładziny.
Opcje dodatkowe
• łuki – umożliwia zdefiniowanie ilości i wielkości segmentów tworzących łuk; w zależności od dokonanego wyboru pozwala na obłożenie bryły obłej całymi lub równo przyciętymi i rozłożonymi
płytkami ceramicznymi; ponadto użytkownik ma możliwość pokrycia po obwodzie bocznej ściany
obiektu teksturą, bez dzielenia jej na segmenty – wówczas obiekt w wizualizacji będzie sprawiał
wrażenie gładkiego na łuku,
• warstwa – umożliwia zapisanie obiektu na innej niż bieżąca warstwie (opcja dostępna dla wszystkich typów elementów),
• profil – pozwala na wyprofilowanie dowolnej krawędzi obiektu w oparciu o wcześniej wyrysowaną
ścieżkę (opcja dostępna dla podestów i cokołów).

• funkcja dynamicznego modelowania 3D umożliwiająca tworzenie, jedynie w oparciu o zdefiniowane parametry oraz o wybrany punkt, w którym mają się pojawić w projekcie, podstawowych
brył prostopadłościanów lub ostrosłupów o różnym przekroju:
• okrągły - podstawa o przekroju okręgu, w którym szerokość równa się średnicy podstawy
• trójkątny - podstawa o przekroju trójkąta równobocznego, podawany wymiar to długość boku,
• kwadratowy - podstawa o przekroju kwadratu, podawana szerokość to długość boku,
Opis funkcji programu CAD Decor PRO
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• prostokątny – podstawa o przekroju prostokąta (przydatna przy
budowie ścianek działowych i sufitów podwieszanych),
• sześciokątny – podstawa o przekroju sześciokąta, podawana szerokość to długość przekątnej figury,
• łukowy – podstawa to wycinek ¼ koła, wpisany w ½ kwadratu
(przydatny przy budowie wklęsłych ścian łukowych), podawana
szerokość odpowiada promieniowi wycinka koła,
• ścianka łukowa – podstawę tworzą połączone ze sobą dwa wycinki koła o różnych promieniach, ale tych samych kątach rozwarcia, ułożone równolegle względem siebie (przydatne podczas budowy wklęsłych lub wypukłych ścian łukowych, umieszczanych
również pomiędzy narożnikami, których kąt jest różny od 90
stopni),
• w zależności od dokonanego wyboru użytkownik może definiować
określone parametry brył: wysokość, szerokość, poziom na którym
pojawi się podstawa obiektu, długość, promień, grubość, kąt oraz
położenie wierzchołka ostrosłupa,
• dla słupów o bryle prostopadłościanu, podobnie jak dla elementów
dowolnych, dostępna jest możliwość ułożenia na nich płytek oraz
podziału elementów obłych na segmenty,
• opcjonalnie, dla słupów o bryle prostopadłościanu, istnieje możliwość wykluczenia ich z wyceny, wówczas taki słup nie zostanie ujęty w kosztorysie projektu.
Okno „Słupy i ścianki”

Wstawianie szafek
• użytkownik ma możliwość wstawiania szafek dostępnych w bazach producentów oraz utworzonych samodzielnie przy pomocy „Edytora szafek”,
• wyszukiwanie szafek ułatwiają filtry, dzięki którym można wybrać np.:
• szafki z konkretnej grupy, na które został podzielony zestaw (np. szafki dolne 720, wiszące narożne, szafy wysokie pod zabudowę, regały, itp.),
• szafki o określonych wymiarach,
definiowanych w polach edycyjnych X, Y, Z,
• konkretny model szafki (wyszukiwanie wg kodu, nazwy lub frazy,
np. „zlew” wyszuka szafki zlewozmywakowe),
• po wybraniu odpowiedniej szafki
użytkownik może zmodyfikować jej
parametry: zmienić wymiary oraz
wygląd, dodając dodatkowe elementy, takie jak: uchwyty, zawiasy (lewe
lub prawe), cokoły, fronty, nogi (tylko
w przypadku wybranych baz produWygląd okna „Wstawianie szafek”
centów),
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• wstawianie szafek może odbywać się na cztery sposoby: „wskaż punkt” (wskazanie punktu, w którym zostanie wstawiona szafka), „do narożnika” (wskazanie ściany, w której narożniku ma się znaleźć wybrana szafka), „dostaw do ostatniej” (kolejna szafka zostanie wstawiona z lewej lub prawej
strony ostatnio dodanej szafki), „dostaw do lewej/prawej” (dostawia szafkę po prawej lub lewej
stronie już istniejącej szafki),
• program umożliwia wstawianie szafek ze sprzętem AGD, dostępnym w bazach danych producentów sprzętu AGD lub w „Bazie użytkownika”; szafki w bazie przewidziane pod zabudowę, posiadają specjalne oznaczenia informujące o tym, do jakiego typu sprzętu została przeznaczone; wybrany sprzęt zostanie automatycznie wstawiony do szafki,
• niezależnie od metody wstawiania szafek istnieje możliwość zdefiniowania określonej wartości
odsunięcia szafki od ściany, jak również odsunięcia jej od sąsiadującej szafki,
• zestaw, który początkowo został wybrany do pracy z projektem można wymienić, zmieniając cały
zestaw lub tylko jego poszczególne elementy (np. rodzaj i kolor frontów, uchwyty, kolor blatów,
itp.); wymianę zestawów można przeprowadzić zarówno podczas pracy w środowisku, jak i w wizualizacji, a każde zmiana zostanie uwzględniona w wycenie projektu.
Edytor bazy szafek kuchennych
Umożliwia edycję już istniejących szafek, znajdujących się w bazach danych producentów kuchni, zainstalowanych wraz z programem.
Używając tego modułu użytkownik może:
• wyszukać odpowiednią szafkę do edycji po wpisaniu konkretnego symbolu,
• przypisać zaznaczone szafki do wskazanych zestawów,
• przywrócić fabryczne parametry szafkom w całej bazie,
• przy pomocy filtra wyświetlić nieużywane szafki,
• wybrać konkretną grupę szafek (szafki dolne do zabudowy, szafki górne
narożne, fronty maskujące, itp.),
• zobaczyć podgląd wybranej szafki,
• zmienić nazwę zestawu bazy szafek,
• dokonać edycji istniejącej szafki:
• zmienić nazwę szafki,
• przypisać szafkę do: innej grupy
szafek, grupy podstawowej, odpowiednich zestawów (wszystkich
lub wybranych),
Edytor baz szafek kuchennych
• zmienić parametry szafki.
Edytor szafek użytkownika
Umożliwia stworzenie nowego projektu dowolnej szafki przez użytkownika przy użyciu prostej metody
parametrycznej.
Używając tego modułu użytkownik może:
• tworzyć/usuwać dowolne własne szafki,
• zapisać nowe, samodzielnie stworzone szafki do „Bazy Użytkownika”,
• edytować wybraną szafkę z „Bazy Użytkownika” (dodawać/usuwać elementy szafki, np. półki, plecy, podziały frontów, itp.),
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• edytować elementy szafki:
• korpusy (wymiary, grubość płyty,
położenie, odsunięcie od ściany,
odsunięcie cokołu, ścięcie narożników),
• półki (dodawać, usuwać, edytować: rodzaj i ilość półek: poziome lub pionowe; położenie, cofnięcie, grubość, materiał: płyta
lub szkło),
• fronty (dodawać dodatkowe
fronty - np. z tyłu szafki, wprowadzać podziały w pionie i poziomie, wymiary, typ: pełny, witryna, kratka, rama aluminiowa,
Okno „Edytora szafek użytkownika”
pod zabudowę AGD; odległość
między frontami, uchwyty - ilość, rozmieszczenie, kąt obrotu, rodzaj; położenie zawiasów),
• dodawać lub odejmować cokoły (prawy, lewy, tylny i przedni),
• stworzyć nowy zestaw, zmienić parametry istniejącego zestawu lub usunąć istniejący zestaw
z bazy szafek użytkownika,
• filtrować dostępne szafki wg wcześniej przygotowanych typów (np. tylko szafki dolne itp.),
• zobaczyć podgląd tworzonych szafek z różnymi uchwytami oraz rzeźbieniami frontów w zależności od wskazanego zestawu,
• zapisać zestawienie elementów konstrukcyjnych do pliku odczytywanego przez program CAD Rozkrój, w którym następnie można uzyskać listę formatek danej szafki i przeprowadzić optymalizację ich rozkroju na dostępnych arkuszach.

Blaty typowe
• funkcja ta umożliwia wyrysowanie elementów płytowych o regularnych kształtach: blatów roboczych, półek i paneli
oświetleniowych (schemat rysowania wymienionych elementów jest taki sam),
• rysowanie blatów może odbywać się za
pomocą funkcji:
• autogeneracja - po ustaleniu przez
użytkownika grubości blatu program
samodzielnie wstawia blaty na
wszystkie szafki stojące,
• poprzez wskazanie odległości – przydatna, gdy powierzchnia, na której
ma być nałożony blat nie jest równa
długości kilku pełnych szafek (blat wyOkno „Blaty typowe”
staje poza szafki),
• metoda „dwie szafki” - przez wskazanie szafek krańcowych - stosuje się ją na przykład w sytuacji, gdy pomiędzy szafkami na których ma być położony blat jest luka,
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• wymiary blatów można dowolnie modyfikować (grubość, szerokość i długość), np. wydłużać blat
w dowolną stronę (prawo lub lewo) o określoną długość oraz dobrać odpowiedni kolor blatu,
• blaty leżące na jednym ciągu szafek można zespalać w jeden blat i przeciwnie – można dokonać
podziału blatu na odrębne odcinki,
• każdy z narożników blatu można zdefiniować jako: prosty, zaokrąglony, ścięty i podcięty, a także
zaokrąglić cały bok blatu,
• rodzaj profilu blatu (obrzeża – proste, zaokrąglone lub ścięte) można definiować przy generacji
blatów lub podczas ich edycji,
• blaty typowe dodawane są do wyceny projektu oraz do dokumentacji (jeżeli użytkownik nie zamierza ich wyceniać, może zaznaczyć opcje „brak wyceny, „brak dokumentacji”).
Blaty nietypowe
• funkcja ta umożliwia tworzenie blatów
o dowolnych, nieregularnych kształtach
(pełna dowolność podczas tworzenia,
użytkownik samodzielnie rysuje ścieżkę,
która posłuży jako szablon dla blatu),
• po narysowaniu kształtu blatu przy użyciu narzędzi rysowania, należy wybrać
funkcję generacji blatów nietypowych i
określić parametry dla tworzonego blatu,
• wyrysowany blat można modyfikować
określając jego grubość i poziom wstawienia, ustalić kierunek usłojenia płyty
meblowej, z której zostanie wycięty
blat, a także określić sposób wykończenia krawędzi blatu (obrzeża proste, zaOkno „Blaty nietypowe”
okrąglone lub ścięte) i jego parametry
(promień i wartość ścięcia), tak aby blat narysowany był wraz z obrzeżem,
• obrzeża blatu można definiować na gotowych blatach (w czasie edycji) lub w trakcie przygotowywania ich do wstawienia,
• blaty nietypowe, podobnie jak typowe, są automatycznie dodawane do wyceny i dokumentacji,
jednak użytkownik ma także możliwość nieuwzględniania wybranych przez siebie blatów w zestawieniach.
Dokumentacja blatów
• umożliwia tworzenie rysunków technicznych blatów z możliwością dodawania opisów i wymiarowania, z uwzględnieniem między innymi rodzajów łączeń między blatami, rodzajów obrzeży, kierunku usłojenia,
• w zależności od wybranej bazy ilość dostępnych opcji jest różna,
• filtry ułatwiają wybór blatów do podglądu (poziome lub pionowe i skośne), a także ze względu na
poziom, na którym się znajdują; ponadto istnieje możliwość ukrywania\pokazywania zaznaczonych blatów,
• rysunki techniczne, które mają być zawarte w dokumentacji, można dodawać lub usuwać pojedynczo lub też każdy nowy rysunek może być dodawany automatycznie do dokumentacji,
• na tym etapie można także dostosować wyrysowane wcześniej blaty i poddać je dodatkowej edycji,
m.in.: dokonać wyboru płyty i kierunku usłojenia, ustalić grubość, dodać lub odjąć z wyceny lub dokumentacji, w zależności od bazy dobrać kolor, ustalić profil krawędzi oraz sposób połączenia blatów
(np. listwa aluminiowa, złącze ZPN proste lub z zacięciem),
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• użytkownik może modyfikować wygląd rysunku blatów w dokumentacji (m.in.: marginesy, tło, sposób
wypełnienia blatów), dokonać
zmian w opisie technicznym rysunku (rozmieszczenie i ilość wymiarów i opisów, zmiana stylu, rozmiaru, koloru czcionki użytej przy ich
opisywaniu) oraz edytować tabelę,
która zawiera podstawowe informacje o wyrysowanych blatach,
• w przypadku niektórych baz producenckich możliwe jest ustawienie
dodatkowych parametrów wyceny
blatów i akcesoriów, m.in.: możliOkno „Edycja dokumentacji blatów”
wość wyceny obrzeży dodatkowych, usługa cięcia narożników doliczana do ceny blatu, itp.

• listwy są elementem wykończeniowym, pozwalającym efektownie ozdobić szafki kuchenne i blaty użyte w projekcie,
• do dyspozycji użytkownika są listwy górne, dolne
i przyścienne, cokoły, doklejki, relingi oraz profile
użytkownika, które może on samodzielnie wyrysowywać i dodawać do zbioru profili,
• listwy można generować na 2 sposoby:
• automatycznie – użytkownik wybiera typy listew,
które mają zostać narysowane i określa kolor oraz
profil dla każdego typu, po czym zostają one wygenerowane przez program w odpowiednich
miejscach,
• ręcznie – najpierw należy wyrysować ścieżkę, na
Okno „Listwy”
której zostanie później osadzony konkretny profil
listwy, który może zostać wybrany spośród proponowanych w programie lub utworzonych własnoręcznie,
• za pomocą edytora profili użytkownik może dodawać własne, dowolne profile do bazy,
• listwy rysowane automatycznie można usunąć za pomocą przycisku „Usuń auto-listwy”,
• można je również edytować zmieniając ich profile, lecz w tym przypadku nie będą już traktowane
przez program jako elementy generowane automatycznie.

• program CAD Decor PRO umożliwia wstawianie konkretnych modeli sprzętu do zabudowy z bibliotek producentów, występujących w module AGD,
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• część z baz jest dystrybuowana razem z programem, a nowe bazy można pobierać z naszej strony internetowej,
• do wyboru użytkownika jest pełna i stale aktualizowana oferta katalogowa produktów
znanych producentów, są to m.in.: zlewozmywaki, baterie, okapy kuchenne, mikrofalówki,
kuchenki, lodówki, itp.,
• każdy model w bazie przyporządkowany jest
do danego producenta oraz typu elementu
(np. okapy, płyty kuchenne), i zaopatrzony
Okno „Moduł AGD”
w nazwę, kod producenta, dostępną kolorystykę do wyboru, podgląd graficzny, ceny
(netto, podatek VAT, brutto), opis katalogowy, schemat montażowy oraz opcjonalnie - przewidziane dla danego produktu dodatki, które można wstawić wraz ze sprzętem AGD lub pominąć przy
wstawianiu,
• w zależności od wybranego sprzętu, podczas wstawiania można określić dodatkowe parametry:
• odsunięcie od boków/pleców szafki,
• wstawić sprzęt dokładnie na środku szafki (wycentrować go),
• ustalić poziom wstawienia elementu,
• ustalić kąt obrotu (np. 45O dla elementów umieszczanych na blatach szafek narożnych),
• dodać baterię do zlewozmywaka lub inne dodatki przewidziane przez producenta,
• baza szafek kuchennych zawiera szafki, które zostały przygotowane pod konkretny sprzęt AGD szafki takie posiadają specjalne oznaczenia informujące o tym, do jakiego typu sprzętu zostały
przeznaczone (sprzęt AGD można wówczas wprowadzać razem ze wstawianą szafką, wybierając
go w trakcie umieszczania szafki w projekcie dzięki opcji „Wybór sprzętu AGD”).

Wstawianie modeli 3D
• użytkownik ma możliwość wstawiania modeli 3D z licznych baz producenckich oraz
uniwersalnych CAD Projekt, a także własnej indywidualnej „Bazy użytkownika”, takich jak: elementy wyposażenia wnętrz,
armatura i ceramika, oświetlenie, grzejniki,
dodatki i akcesoria i wiele innych,
• wybór odpowiedniego modelu ułatwia czytelny sposób wyświetlania obiektów w bazach wg określonych kategorii: Producent/
typ, Producent/zestaw, Typ oraz Typ standardowy, a także przyjazny mechanizmy wyszukiwania po tekście i filtry wymiarów,
• każdy model w bazie posiada podgląd graficzny w postaci zdjęcia, a także kod produOkno „Elementy wyposażenia wnętrz” - 1
centa (stosowany w ewidencji), nazwę,
opis i cenę produktu (zgodną z cennikiem producenta),
• użytkownik może określić, w jaki sposób obiekt ma być wstawiony:
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14

• przy ścianie – zawieszenie obiektu na
dowolnej ścianie lub dosunięcie go do
niej,
• punkt i kąt – wstawienie obiektu w
dowolnym miejscu i pod wskazanym
kątem,
• poziom wstawienia – określenie wysokości, na której element ma być wstawiony (dodatkowo do wyboru: wskazany – gdy będzie ustawiony na innym
obiekcie lub automatyczny – gdy ma
być wykorzystany poziom zdefiniowany jako domyślny, charakterystyczny
np. dla: lamp wiszących i kinkietów,
zlewozmywaków i baterii, luster itp.),
Okno „Elementy wyposażenia wnętrz” - 2
• dzięki zakładce „Dane producenta” użytkownik może uzyskać dane teleadresowe firmy, której elementy wykorzystuje w projektowanym
wnętrzu,
• każdy obiekt znajdujący się w bazach wnętrzarskich danych posiada określone wymiary, jednak
użytkownik może je modyfikować dla własnych potrzeb poprzez skalowanie obiektu lub zmianę
jego domyślnych parametrów,
• efekty wstawiania elementów można na bieżąco oglądać w wizualizacji.
Baza Użytkownika – modele 3D
• użytkownik ma możliwość stworzenia
własnej biblioteki modeli 3D wyrysowanych samodzielnie w programie CAD Decor Pro, CAD Decor lub CAD Kuchnie oraz
innych aplikacjach lub pobranych z internetu,
• dzięki modułowi „Konwerter 3D”, który
konwertuje pliki zapisane w wielu popularnych formatach, zakres możliwości
wprowadzania modeli znacznie się poszerzył w stosunku do starszych wersji
naszych programów,
• obsługiwane formaty: DWG, DXF, SKP,
PLY, STL, OBJ, LWO, OFF, DAE, CTM oraz
3DS,
Okno „Elementy wyposażenia wnętrz”
- zakładka „Baza użytkownika”
• moduł „Konwerter 3D” współpracuje
z „Bazą modeli 3D użytkownika”, konwertując modele w powyższych formatach do autorskiego formatu firmy CAD Projekt K&A –
DWX, który może być zapisany w bazie i użyty w każdym projekcie,
• dodając nowy element do bazy użytkownik podaje jego nazwę, producenta, kategorię, zestaw,
cenę, VAT, marżę, upust, poziom wstawienia, kolor oraz wczytuje plik podglądu modelu, który ma
zostać dodany do bazy,
• pozycje utworzonej bazy mogą być dowolnie edytowane i uzupełniane w trakcie pracy z programem (podczas edycji otwiera się automatycznie okno modułu „Konwerter 3D”, w którym można
wprowadzić wymagane zmiany),
Opis funkcji programu CAD Decor PRO
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• każdemu modelowi 3D można nadać odpowiedni kolor (teksturę) i właściwości (emisja, połysk,
szkło, odbicia) i zapisać tak utworzoną paletę na stałe, a także zmienić jego wymiary, skalując go –
we wszystkich trzech osiach jednocześnie, lub niezależnie w wybranych osiach wymiarowych,
• dodane do bazy modele są gotowe do natychmiastowego wykorzystania w programie.
Wycena elementów 3D
• wszystkie wstawione obiekty 3D
zostają ujęte w zestawieniu, dzięki
któremu użytkownik ma możliwość natychmiastowego podglądu
i zmiany cen poszczególnych elementów,
• w zestawieniu użytkownik otrzymuje informacje dotyczące wstawionych elementów: nazwę producenta, nazwę zestawu do
którego należy element, jego naWycena elementów wyposażenia wnętrz
zwa, kod producenta, kolor, ilość,
cenę, podatek VAT, a także cenę
końcową netto i brutto wyposażenia wstawionego do projektu,
• zestawienie jest na bieżąco aktualizowane w projekcie (każdy nowo wstawiony obiekt zostaje automatycznie dodany do zestawienia),
• zarówno ceny elementów zawartych w bibliotekach, jak i wysokość podatku VAT dla przypisanego
do danego zestawu elementu, można dowolnie modyfikować,
• użytkownik ma dostęp do podglądu i edycji cen wszystkich elementów w bazie,
• zmian można dokonać dla jednego wybranego elementu (cena, podatek VAT, upust, marża) lub
też globalnie wprowadzić zmiany dla poszczególnych grup - zestawów lub typów elementów (podatek VAT, upust, marża),
• zestawienie użytych w projekcie elementów może zostać przedstawione w formie raportu, który
można zapisać w postaci pliku HTML lub wydrukować.

• umożliwia użytkownikom programów CAD Decor Pro, CAD Decor i CAD Kuchnie konwertowanie pli ków zapisanych w formatach innych niż używane przez w/w programy do autorskiego formatu CAD
Projekt K&A – DWX. Dzięki niemu zyskują Państwo niczym nieograniczoną swobodę w wykorzystaniu modeli powstałych przy użyciu innych aplikacji do tworzenia własnej, indywidualnej biblioteki
modeli 3D,
• program pozwala na konwertowanie plików w następujących formatach:
• DWG - format programu AutoCAD; format ten był dotychczas odczytywany przez CAD Decor
i CAD Kuchnie jednak jedynie w wersji 3DFace; obecnie istnieje możliwość odczytywania
i konwertowania również modeli 3DSolid, których do tej pory programy firmy CAD Projekt
K&A nie obsługiwały – warunkiem przeprowadzenia konwersji pliku 3DSolid na 3DFace jest
praca w środowisku.4CAD (nie działa w środowisku BricsCAD),
• DXF – bardzo popularny format stworzony przez Autodesk, odczytywany przez AutoCAD i 3D
Studio oraz wiele innych programów,
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• 3DS - format pliku programu 3D
Studio Max i wielu innych,
• SKP - format pliku programu
Google Sketch Up,
• PLY, STL, OBJ, LWO, OFF, DAE standardowe formaty wykorzystywany w wielu programach do
tworzenia grafiki 3D,
• CTM - format Open CTM,
• przekonwertowane modele można
dowolnie skalować (proporcjonalnie
lub niezależnie we wszystkich trzech
osiach wymiarowych), a także
zmniejszać gęstość ich siatki, jeśli
Okno modułu „Konwerter 3D”
liczba powierzchni, z których się
składają, jest za wysoka,
• po konwersji modele można dodać do „Bazy użytkownika” lub użyć w bieżącym projekcie,
• moduł „Konwerter 3D” zapewnia nieosiągalną dotąd elastyczność w kreowaniu przestrzeni
projektowej przy użyciu niepowtarzalnych, unikalnych i ciekawych modeli.

Wycena szafek kuchennych
Umożliwia kompleksową i szczegółową wycenę wszystkich elementów składających się na projekt
kuchni. Wycena podzielona jest na poszczególne elementy: szafki, korpusy, fronty, uchwyty, listwy, blaty, słupy, AGD i armatura oraz inne elementy, które wyceniane są osobno. Użytkownik może tutaj m.in.:
• dodać nowy lub usunąć istniejący element w wycenie,
• zmienić cenę konkretnego elementu
(tylko dla bieżącego
projektu) oraz ustalić upust dla klienta,
• zmienić walutę, w
której jest wyceniany projekt,
• dokonać edycji istniejącej szafki: m.in.
zmienić cenę, kolor
korpusu lub frontu,
Okno „Wycena”
rodzaj szkła, zawartość szafki (elementy składowe), przypisać dodatkowe wyposażenie, (np. akcesoria, półki) i obróbkę (przycięcia,
nawiercenia, zmianę gabarytów, itp.),
• dokonać edycji blatów, m.in.: zmienić wymiary, kolor i cenę, wymienić na inną pozycję z cennika,
opcjonalnie dodać wyposażenie dla blatu i jego obróbkę,
• otrzymać zestawienie wymiarów obiektów znajdujących się w projekcie,
• wydrukować raport zestawienia elementów aktualnej wyceny,
• zapisać raport do pliku XLS lub CSV,
Opis funkcji programu CAD Decor PRO
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• szafki nietypowe pod względem rozmiaru (ze zmienionymi wymiarami) lub kolorystyki (z nadanym kolorem nie występującym w danym zestawie lub w bazie) wyświetlają się w zestawieniu na
czerwono i są opatrzone opisem (NR – nietypowy rozmiar, TNK – typowa, nietypowy kolor. NRNK
– nietypowy rozmiar i nietypowy kolor).
Zarządca wycen
Zawiera wszystkie wykonane wyceny projektów: aktywną - czyli ostatnio utworzone, bieżące zestawienie, oraz nieaktywne - zapisane poprzednio, po których nastąpiły nowe wyceny tego samego projektu,
np. po wymianie zestawów.
Użytkownik może tutaj:
• zapisać nowa wycenę i usunąć niepotrzebne
już wyceny,
• uaktywnić i wywołać nieaktywną wycenę,
np. w celu zaprezentowania różnicy w cenie
klientowi,
• skonfigurować wycenę: podać nazwę, dane
adresowe i NIP studia, a także ustalić, jakie
Okno „Zarządca wycen”
parametry mają być uwzględnione przy tworzeniu kosztorysu (m.in.: włączenie uchwytów w cenę szafki, dodanie ceny cokołu, optymalizacja listew i wycenianie frontów).
Edytor cennika producenta szafek
Wyświetla listę elementów, które zostały uwzględnione w wycenie danej
bazy, z podziałem na: szafki, uchwyty, listwy, blaty i inne.
Użytkownik może tutaj m.in.:
• dodać nową pozycję do cennika lub usunąć istniejącą,
• dokonać edycji zaznaczonego
elementu (pola edytowalne:
grupa cenowa, kod producenta, nazwa, cena, upust, marża,
VAT, jednostka (np.: sztuki, metry bieżące, komplety, itp.).

Okno „Wycena - Edytor cennika”

Pozwala bardzo szybko wygenerować kompletną dokumentację techniczną kuchni, z wybranymi rzutami pomieszczenia, wyposażeniem, rysunkami blatów i przyłączy, zestawieniem elementów i formularzem umowy-zlecenia, którą może następnie przekazać klientowi i wykonawcom.
• przy pomocy konfiguratora użytkownik może określić zawartość dokumentacji, czyli:
• zdecydować, czy ma ona zawierać stronę tytułową (opcjonalnie) i jak ma ona wyglądać,
• dołączyć wizualizację projektu (opcjonalnie),

Opis funkcji programu CAD Decor PRO
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• wybrać z listy rzuty, które mają zostać
wygenerowane (np. rzuty na ściany lub
szafki, rzuty przyłączy),
• określić, czy mają zostać wygenerowane
rysunki blatów i czy mają być pogrupowane wg typów, a także czy rysunki zapisane w module „Dokumentacja blatów”
mają zostać zawarte w dokumentacji,
• dołączyć wcześniej przygotowaną wycenę zlecenia (opcjonalnie),
• zaznaczyć, czy elementy dodatkowe również mają zostać ujęte w dokumentacji,
• dołączyć „Umowę-zamówienie”.
Okno „Konfiguracja dokumentacji projektu”
• opcje dodatkowe: możliwość określenia
wielkości czcionki i strzałek wymiarowych,
dodania pliku z firmowym logo, wprowadzanie informacji, które maja się znaleźć w nagłówku
dokumentacji,
• po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji zostanie wygenerowany podgląd dokumentacji technicznej projektu, którą można: zapisać jako plik PDF lub EXE, wysłać e-mailem i wydrukować,
• poszczególne strony wygenerowanej dokumentacji można edytować, m.in.:
• ustalić ostateczny wygląd strony tytułowej (dodać miejsce na podpisy, wstawić logo studia
i wizualizację, dowolnie przesuwać elementy na stronie),
• dodawać i usuwać opisy,
• każdy z elementów w dokumentacji zostaje wyszczególniony na liście obiektów (w zależności
od tego, która strona jest aktualnie otwarta na liście dostępne są różne warstwy dokumentacji) i może zostać poddany edycji (obiekty można dowolnie pokazywać lub ukrywać na liście),
• podczas generowania dokumentacji użytkownik ma możliwość przeniesienia wybranego rzutu
do środowiska CAD, gdzie może na bieżąco dowolnie dodawać, usuwać i edytować elementy
rysunku - np. wymiary, obrysy obiektów, opisy, a następnie zapisać zmiany, które zostaną od
razu wprowadzone do danego rzutu w dokumentacji,
• można przenieść wybrany rzut na stałe
do środowiska CAD na zakładkę Layout
w celu poddania go później edycji i modyfikacji i wydrukowaniu bezpośrednio
ze środowiska,
• poszczególne strony dotyczące wyceny
elementów znajdujących się w projekcie
zawierają tabele, w których są dane
kosztorysowe danego rodzaju elementów, np. szafek, uchwytów, cokołów i listew, blatów i elementów płytowych;
użytkownik może wskazać, które tabele
mają być zawarte w dokumentacji lub
które z niej usunąć,
Okno podglądu dokumentacji
• ostatnia stroną dokumentacji jest formularz „Umowa-zamówienie”, którą tak jak pozostałe, można edytować, uzupełniając niezbędne dane (m.in.: dane zamawiającego, miejsce dostawy, numer zamówienia, termin realizacji, zaliczka, uwagi, itp.).

Opis funkcji programu CAD Decor PRO

19

Wizualizacja (inaczej: interaktywne środowisko wizjera, moduł renderujący) jest tą częścią programu,
w której uzyskuje się rzeczywisty obraz projektu. W tym module mają miejsce procesy najważniejsze
dla realistycznego wyglądu pomieszczenia: nanoszenie tekstur oraz farb na różne powierzchnie, nadawanie wybranym obiektom różnych właściwości (np. dowolnej kolorystyki, efektu szkła, lustra, metalu),
projektowanie i wycena układów płytek, ustawienia parametrów źródeł światła oraz parametrów renderingu. We wcześniejszym etapie projektowania uwaga użytkownika skupiała się głównie na kształtach i precyzji wzajemnego rozmieszczenia modeli w projekcie. W tej części natomiast akcent jest kładziony głównie na użyte w projekcie kolory i materiały, na odpowiednie dobranie oświetlenia, którego
wpływ na wygląd i nastrój wnętrza jest nie do przecenienia, a także na dobór odpowiednich ustawień
funkcji rendera tak, aby uzyskać optymalne efekty wizualizacji.

Wygląd okna „Wizualizacja”

• użytkownik może skorzystać
z gotowych tekstur, dostępnych w programie lub też
stworzyć własną bazę tekstur, samodzielnie dodając
odpowiednio skatalogowane pliki obrazkowe w formatach JPG, PNG, BMP lub GIF,
• dodawanie katalogów z własnymi materiałami przebiega szybko i sprawnie,
Opis funkcji programu CAD Decor PRO

Edycja ustawień tekstury i wybór koloru

20

• wystarczy wyszukać odpowiedni katalog ze zdjęciami na dysku komputera i otworzyć go – tekstury użytkownika wyświetlą się pod teksturami standardowymi na drzewku katalogowym w polu
„Grupy materiałów”, a podglądy poszczególnych obrazków – poniżej w polu „Materiały”,
• użytkownik może regulować ilość podglądów wyświetlanych tekstur – od 1 do 6 kolumn,
• tekstury można nakładać na dowolne powierzchnie: podłogi (np. panele, dywany), ściany (np. tapety) elementy
dowolne utworzone w projekcie (podesty, słupy, obudowy, blaty, listwy) oraz wszystkie obiekty z baz danych,
• w przypadku szafek kuchennych dostępna jest specjalna
baza tekstur przewidzianych przez producenta do poszczególnych elementów szafek – korpusów, frontów,
cokołów, blatów itd.
• nakładanie tekstur odbywa się przy użyciu bardzo prostej metody „przeciągnij i upuść”,
• nałożone na obiekty tekstury można dowolnie modyfikować, m.in.: zmieniać ich wymiary, dopasować do
wielkości elementu, dowolnie ustawiać kąt obrotu tekstury na edytowanym elemencie,
• dzięki efektowi „Mapowania wypukłości” (Bump Mapping) tekstury, które nie są gładkie, sprawiają wrażenie
trójwymiarowych (wyraźnie widoczne chropowatości,
wypukłości i wgłębienia, żłobienia oraz wzory), co w
znaczącym stopniu podnosi ich walory dekoracyjne,
• obiektom w projekcie, oprócz tekstur, można nadać
konkretny kolor wybrany z palety,
• ponadto można nadawać im różne właściwości, które
opisano w następnym punkcie.
Zakładka „Materiały” – różna ilość
wyświetlanych kolumn podglądów tekstur

Użytkownik ma możliwość zmiany poszczególnych właściwości elementów wystroju w wizualizacji,
wpływających na ich wygląd po zapaleniu świateł, co powoduje, że nabierają one, realistycznego wyglądu. Poniżej opisano dostępne opcje efektów podstawowych i zaawansowanych.
Właściwości podstawowe
• emisja – nadawanie efektu samoświecenia, przy maksymalnym ustawieniu wybrane elementy
staja się śnieżnobiałe i sprawiają wrażenie jakby same emitowały światło, efekt można przypisać
dowolnym elementom; staje się widoczny po wybraniu opcji „Prezentacja emisji” w zakładce „Scena” i zapaleniu świateł,
• połysk – efekt stosowany dla powierzchni polerowanych, gładkich
- takich jak plastik, drewno, politura; powoduje uzyskanie efekt
odbicia światła od elementu podobny do osiąganego na porowatym plastiku,
• szkło – umożliwia nadawanie efektu przezroczystości, przy maksymalnym ustawieniu element staje się niewidoczny, aż do momentu zapalenia świateł,
• odbicia – od odbić subtelnych do lustrzanych, umożliwia tworzenie luster oraz obiektów imitujących metal; efekt widoczny po wyOkno „Właściwości materiału”
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braniu opcji „Efekt metalu” lub „Efekt lustra” w zakładce „Scena”; dostępne jest kilka rodzajów
odbić:
• odbicia ogólne – dotyczy elementów o nieregularnych kształtach lub obłych symulujących metal, np. chromowanych nóg stołowych, baterii, srebrnych imbryków, metalowych garnków,
• odbicia poziome – dla poziomych płaszczyzn, na których mają się pojawić odbicia poziome,
np. dla lakierowanych podłóg, blatów, stolików i ław,
• odbicia pionowe – dla płaszczyzn pionowych, dla których maja się pojawić odbicia pionowe,
np. dla luster montowanych na ścianach, frontów szafek,
• rozmycie odbić – jest efektem dodatkowym, który uaktywnia się po wybraniu odbić poziomych lub pionowych, maksymalne przesunięcie suwaka w prawo wywołuje efekt odbić nieostrych – jak w zaparowanym lustrze lub na mlecznym szkle.
Właściwości zaawansowane
• mapowanie wypukłości – metoda teksturowania niewielkich
obiektów przestrzennych, polegająca na imitowaniu nierówności
ich powierzchni w celu uzyskania naturalnego efektu rozkładu
ceni na ich powierzchni,
• emisja światła – zaawansowana emisja światła własnego
(w Wattach na m2), w przeciwieństwie do emisji podstawowej zaznaczony obiekt nie będzie jedynie imitował wydzielania własnego światła, lecz faktycznie będzie je wydzielał i wpływał tym samym na rozkład oświetlenia w całym pomieszczeniu,
• zmiana koloru emisji – światło emitowane przez wybrane obiekty
może mieć dowolny kolor,
Okno „Właściwości materiału”
• materiał dwustronny – dotyczy elementów, które są wyrysowane
z pojedynczych powierzchni, a mają pokazywać dokładnie te
same właściwości po obu stronach (np. na wierzchu i pod spodem) – na przykład żaluzji; przydatna również w przypadku modeli, które zostały błędnie wyrysowane, a z jakichś przyczyn nie mogą
być naprawione przy użyciu funkcji reperacji sceny,
• zmień globalnie – wprowadzenie zmian jednocześnie dla wszystkich obiektów tego samego typu,
• pokaż światła – pozwala zapalić światła w wizualizacji bez zamykania okna „Właściwości”, co pozwala szybko sprawdzić efekty wprowadzonych zmian dla aktualnie edytowanego obiektu.

Program CAD Decor PRO oferuje liczne funkcje nanoszenia, edycji i wyceny płytek ceramicznych. Dzięki
temu umożliwiające szybkie wykonanie efektownej aranżacji pomieszczenia w oparciu o płytki wraz
z dekoracjami i insertami. Możliwe jest używanie różnych okładzin ściennych i podłogowych, udostępnionych w bazach producenckich lub samodzielnie dodanych przez użytkownika do jego indywidualnej
bazy w „Edytorze Baz Płytek”. Do obsługi projektowania płytek służy dolny panel funkcyjny w trybie wizualizacji podzielony na 8 zakładek:
1. Zakładka „Kolekcje”
• umożliwia wybór baz danych producentów płytek (lub innych okładzin,
np. paneli podłogowych) lub „Bazy płytek użytkownika”,
• pozycjom na liście baz producenckich przypisane są nazwy poszczególnych firm oraz daty ostatnich aktualizacji bazy,
• wskazanie bazy jest równoznaczne z pojawieniem się listy dostępnych
w tej bazie typów kolekcji (np. łazienka 30x50, kuchnia 10x10, itd.),
Opis funkcji programu CAD Decor PRO
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• kliknięcie na nazwę konkretnej kolekcji powoduje wyświetlenie się w prawej części panelu podglądów wszystkich przynależących do danej kolekcji płytek, podzielonych na rodzaje: płytki ścienne, podłogowe i dekoracyjne.
2. Zakładka „Płytki”
• umożliwia nanoszenie płytek na wybrane powierzchnie (podłogi, ściany, elementy dowolne takie
jak podesty, stopnie, murki, obudowy),
• czytelny podział na płytki: podłogowe, ścienne i dekoracje,
• układanie płytek przebiega tak, jak nanoszenie tekstur – za pomocą metody „przeciągnij i upuść”,
• rozmieszczanie płytek może odbywać się na 4 sposoby:
• na całym obszarze - ułożenie płytek może być pionowe lub poziome,
• w pasach – można określić odsunięcie od fugi w milimetrach, zdefiniować ilość rzędów płytek
lub szerokość pasa jaki ma zostać wstawiony,
• w ramce – ułożenie płytek po obwodzie obszaru, z możliwością określenia odsunięcia od fugi
(w mm) i szerokości rysowanej ramki,
• szachownica – układa płytki naprzemianstronnie, wymaga wcześniejszego użycia innego koloru
płytki nałożonej techniką „na całym obszarze”,
• zastępowanie płytek w projekcie może odbywać się na różne sposoby:
• pojedynczo – pozwala zastąpić wskazaną płytkę poprzez przeciągniecie nowej na jej miejsce,
• na obszarze – zastępuje wszystkie jednakowe pod względem wymiarów płytki znajdujące się na
tym samym obszarze (np. ułożone we wzór szachownicy),
• w całym projekcie – przydatne, gdy użytkownik chce wymienić całą kolekcję dla uzyskania innej
barwy wizualizacji z zachowaniem ułożenia płytek; naniesienie nowej płytki na dowolny obszar
spowoduje wymianę danej linii płytek w całym projekcie, niezależnie od tego na którym obszarze się znajdowały,
• funkcja „Wstaw płytkę” umożliwia tworzenie układów oraz wstawianie tzw. insertów; płytka może
być wstawiana pod dowolnym kątem – w tym celu użytkownik definiuje punkt, który będzie stanowił oś obrotu podczas nanoszenia płytki na wybraną powierzchnię, oraz kąt, o jaki wstawiana
płytka ma zostać obrócona.

Zakładka „Płytki”

3. Zakładka „Dekoracje”
• służy do zaawansowanego układania płytek dekoracyjnych (dekorów) na wybranym obszarze,
• pozwala układać dekory nad lub pod fugą,
• użytkownik może ustalić czy po nałożeniu dekoracji pozostałe płytki na danym obszarze mają się
przesunąć w górę czy w dół (opcja „brak przycięcia”) czy też ma zostać w nich wycięty pas o szerokości dekoracji, w którym zostanie ona wyłożona (opcja „przytnij płytki”),
• dostępne są 4 opcje układania płytek dekoracyjnych:
• pasy – ułożenie płytek w linii prostej, również w wariancie przez całą długość ściany, czyli przecinającej poszczególne obszary na obiekcie (opcja „przez cały obszar”),
• ramka – ułożenie płytek po obwodzie obszaru,
• ramka + narożniki – przydatna w kolekcjach zawierających narożniki dla ramek dekoracji,
• ścieżka – opcja staje się aktywna, gdy użytkownik narysuje ścieżkę czyli określi trasę przebiegu
płytek, pozwala na naniesienie dekoracji w oparciu o dowolny, również nieregularny wzór.
Opis funkcji programu CAD Decor PRO

23

Zakładka „Dekoracje”

4. Zakładka „Układy”
• pozwala utworzyć własną kompozycję, składającą się z kilku płytek, czyli tzw. układ,
• układ wymaga logicznego rozplanowania płytek w taki sposób, aby wzór był powtarzalny (w pionie, w poziomie lub po przekątnej),
• zaprojektowany układ można zapisać, podając jego nazwę oraz nazwę i typ kolekcji, do której ma
zostać dodany,
• dzięki podglądowi, przed zapisaniem użytkownik może zobaczyć, czy prawidłowo zaprojektował
układ,
• zapisany układ dostępny jest w zakładce „Układy” po wybraniu kolekcji, w której został stworzony
- można go wielokrotnie wykorzystywać w projektowanych wnętrzach,
• niekiedy gotowe układy są dostępne w bazach producentów – w takich wypadkach nagłówek zakładki będzie oznaczony ikoną

Zakładka „Układy”

5. Zakładka „Fugi”
• umożliwia wybranie zapraw fugowych z oferty Sopro lub dowolnych kolorów z uniwersalnej bazy
fug,
• pozwala na zdefiniowanie dowolnej szerokości oraz koloru fugi,
• nanoszenie fug do projektu odbywa się za pomocą metody „przeciągnij i upuść”,
• możliwość wprowadzenia zmian jednocześnie dla wszystkich płytek w projekcie.

Zakładka „Fugi”

6. Zakładka „Edycja”
• umożliwia edycję powierzchni z naniesionymi płytkami,
• użytkownik może wykonać następujące operacje:
• obrócić cały obszar z ułożonymi na nim płytkami o dowolny kąt,
• rozmieścić płytki losowo, aby uniknąć powtarzalności płytek o nieregularnym wzorze,
• przesunąć obszar pokryty płytkami, np. tak, aby fuga rozpoczynała się w wybranym punkcie,
• usunąć płytki - na trzy sposoby: tylko płytki z zaznaczonego obszaru (np. fragmentu ściany),
wszystkie płytki z danego obszaru (np. całej ściany) lub wszystkie płytki z projektu,
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• wyrysować ścieżkę na płytkach, aby uzyskać dowolnie skomplikowany kształt i następnie wydzielić obszar, tak aby możliwe było nanoszenie na niego płytek,
• kopiować płytki i następnie nanosić je na wskazany obszar,
• łączyć rozłączone lub rozdzielone wcześniej obszary płytek,
• w rozwijanym menu podręcznym jest dostępna również opcja „Edycja ściany”, umożliwiająca skró cenie lub wydłużenie zaznaczonego segmentu (ściany działowej lub zewnętrznej) o dowolną długość (również o wielokrotność długości pojedynczego kafla) bez utraty naniesionych już płytek.

Zakładka „Edycja”

7. Zakładka „Zestawienie”
• zawiera szczegółowe informacje, dotyczące płytek użytych w projektowanym wnętrzu:
• nazwy kolekcji, z których pochodzą płytki,
• wymiary wykorzystanych płytek (całych, przyciętych i zapasowych),
• pole powierzchni pokrytej płytkami w m2, które
może posłużyć do przygotowania wstępnej wyceny
pracy wykonawcy,
• ilość odpadów w m2,
• ilość płytek i jednostki, w których są sprzedawane,
• ceny netto i brutto, ilość opakowań i łączną wagę
Ustawienia parametrów optymalizacji płytek
użytych płytek,
• zaznaczenie pozycji zawartej w zestawieniu spowoduje podświetlenie obszaru, na którym wybrana płytka została naniesiona,
• unikalna funkcja „Optymalizacja” pozwala na wykorzystanie odpadu przyciętej płytki w innym
miejscu w projekcie (standardowo płytki podłogowe i ścienne są domyślnie optymalizowane),
• wielkość zapasu płytek można wprowadzić w oparciu o wartość procentową, sztuki lub sztuki/m 2,
a dodany zapas zostanie ujęty w zestawieniu,
• przygotowane zestawienie można wydrukować na dwa sposoby (w obu przypadkach należy uzupełnić lub zmienić niezbędne informacje o projekcie i studiu):
• w postaci graficznej – będą tu widoczne wprowadzone dane, logo (o ile zostało dodane), podglądy i dane płytek użytych w projekcie, a także ich ilość, ceny jednostkowe, wartość netto
i brutto zamówienia, łączna powierzchnia pokryta płytkami, zbiorcza waga płytek oraz zsumowana wartość kosztorysu,
• w formie pliku tekstowego – zostanie wygenerowany plik, zawierający wszystkie informacje
w formie tekstowej.

Zakładka „Zestawienie”
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8. Zakładka „Dokumentacja”
• pozwala na wyświetlanie poszczególnych obszarów z płytkami na różne sposoby: płytki o powierzchni mniejszej niż określony procent, wszystkie płytki przycięte, płytki całe albo wszystkie
płytki użyte w projekcie,
• zaznaczone obszary mogą być wyświetlane na 3 sposoby:
• ściany przezroczyste - widoczne są także płytki, które w rzeczywistości znajdowałyby się poza
polem widzenia użytkownika – ściany, które mogły by je zasłaniać są ukrywane,
• ściany nieprzezroczyste - widoczne tylko te płytki, które nie są przesłonięte - ściany nie są ukrywane,
• tylko płytki – ściany pomieszczenia i wszystkie wstawione elementy znikają, pozostawiając siatkę z obrysów płytek,
• opcja „Statystyka” informuje jaki jest procentowy udział płytek całych i przyciętych użytych
w projekcie,
• dokumentacja techniczna (z legendą lub bez) pozwala na przeniesienie widoku ułożonych płytek
z trybu wizualizacji do środowiska i uzyskanie w ten sposób rysunku technicznego dla wykonawców (możliwość nanoszenia dowolnych wymiarowań i opisów),
• ponadto użytkownik może:
• dokonać pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami (odległość w mm oraz dystans między wskazanymi punktami w poszczególnych osiach współrzędnych),
• wyświetlić etykietę płytki aby błyskawicznie sprawdzić, z której kolekcji dana płytka pochodzi
i przenieść się do tej kolekcji przy użyciu hiperłącza, wyświetlonego na etykiecie,
• uzyskać informacje o polu powierzchni obszaru zajmowanego przez wskazane płytki.

Zakładka „Dokumentacja”

Bazy danych producentów płytek
• „Edytor baz płytek” umożliwia
edytowanie cen płytek w bazach producenckich,
• dostępna jest szeroka gama baz
danych producentów płytek zarówno krajowych jak i zagranicznych, które są na bieżąco
aktualizowane,
• poszczególne bazy zostały podzielone, tak aby użytkownik
mógł łatwo się po nich poruszać.
Podział na: kolekcje, przeznaczenie płytek (np. kuchnia, łazienka),
wymiary, rodzaje produktów (np.
ścienne, podłogowe, mozaiki),
wykonanie (np. gresy szkliwione,
płytki z połyskiem lub matowe).
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Baza płytek użytkownika
• podstawową funkcjonalnością Edytora baz płytek jest
tworzenie indywidualnej bazy
płytek oraz innych okładzin
ściennych i podłogowych,
• podczas tworzenia własnej
bazy użytkownik najpierw
tworzy kolekcję, a następnie
dodaje do niej płytki z podglądami graficznymi oraz niezbędnymi informacjami, takimi jak: nazwa płytki, kod
producenta, rodzaj płytki
(podłogowe, ścienne, brzegowe), fugi, narożnik (opcja dostępna tylko dla kolekcji zawierających płytki brzegowe),
połysk (w zakresie 1-100), wyDodawanie płytek do bazy użytkownika w Edytorze Baz Płytek
miary (w mm), ilość płytek w
opakowaniu
(opcjonalnie),
wagę (kg/opakowanie, opcjonalnie), cenę netto, VAT, cenę
końcową netto i brutto, jednostkę (sztuki lub m2),
• wprowadzone do bazy informacje przydatne są zestawienia, w którym użytkownik
otrzymuje wstępny kosztorys
przygotowanego projektu,
Dodawanie fug do bazy uniwersalnej w Edytorze Baz Płytek
• płytki dodane do bazy są dostępne w programie niemal
bezpośrednio – wymaga to tylko przeładowania bazy. Można je więc od razu wykorzystać przy
tworzeniu bieżącego projektu.

W programie CAD Decor PRO znajdą Państwo rewolucyjne narzędzie
- Moduł produktów Sopro, dostępne bez dodatkowych kosztów.
Sopro oferuje szeroki asortyment produktów glazurniczych i budowlanych – ekologicznych i wysokiej jakości, wygodnych w użyciu, odpornych na trudne warunki i dostępnych w wielu ciekawych kolorach. Sopro jest w tym momencie jedynym producentem chemii
budowlanej, który do komunikacji z architektami używa zaawansowanego oprogramowania do projektowania i wizualizacji 3D.
Moduł Fug zawiera aktualną bazę 50 produktów Sopro, w tym fugi, kleje i masę uszczelniającą, a także
bazę uniwersalną, która może być dowolnie uzupełniana przez użytkownika w Edytorze Baz Płytek.
Obie bazy funkcjonują niezależnie od baz płytek ceramicznych, są więc dostępne po wybraniu dowolnego producenta okładzin. Moduł automatycznie, szybko i dokładnie oblicza ilość zapraw i klejów, użytych
Opis funkcji programu CAD Decor PRO
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w projekcie, analizując szerokość fug i grubość warstw pod kaflami. Wartości te mogą być dowolnie
dobierane przez projektanta, w zakresie przewidzianym przez producenta, który warunkuje
odpowiednie właściwości produktów. Program podpowiada, jakie produkty powinny być używane
razem, jakie parametry najlepiej się sprawdzą i zabezpiecza przed nieprawidłowym użyciem.

Moduł Fug w programie CAD Decor PRO

Praca w Module Fug przebiega w następujący sposób:
• po naniesieniu płytek na wybrane powierzchnie w projekcie i przejściu do zakładki „Fugi”,
wyświetla się elektroniczny wzornik fug Sopro,
• do dyspozycji jest również Baza Uniwersalna, do której można dodawać nowe kolory lub zmieniać nazwy fug, a także paleta, na której można wskazać dowolny kolor i użyć go w projekcie,
• fugi wybrane z Bazy Uniwersalnej i z palety nie podlegają wycenie,
• fugi nanosi się w projekcie przy użyciu wygodnej metody „przeciągnij i upuść”, można wybrać produkty standardowe lub dostosowane do ogrzewania podłogowego,
• szerokość nanoszonej fugi można samodzielnie zmieniać w przewidzianym zakresie w dowolnym momencie, ustalając wartość i przeciągając fugę na wybrany obszar,
• zmiana szerokości i koloru fug może być
również przeprowadzona jednocześnie w
całym projekcie,
• ilość dostępnych produktów Sopro zmienia się wraz ze zmianą szerokości, ponieważ producent przewiduje określone wartości tego parametru dla konkretnych
produktów,
• zakładka „Zestawienie” prezentuje listy
użytych płytek i farb oraz fug i klejów,
• podane są w nim nazwy użytych produktów, ich kolor i przeznaczenie, zajmowana
powierzchnia, ilość niezbędna do pokrycia
takiego obszaru, liczba i rodzaj opakowań
Fragment zestawienia produktów Sopro użytych
oraz wartość brutto według cennika prow projekcie
ducenta,
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należy pamiętać, że ceny w bazie mogą różnić się od występujących na rynku w zależności od
oferty poszczególnych dystrybutorów,
po zmianie każdego parametru użytych produktów (np. szerokości fugi lub grubości kleju),
wszystkie wartości w zestawieniu ulegają błyskawicznej i automatycznej aktualizacji,
zawsze jest więc wyświetlana aktualna potrzebna ilość i wartość brutto produktów
w zakładce „Zestawienie” można wygenerować Zestawienie Sopro, zawierający informacje
konieczne do złożenia zamówienia,
raport zawiera podgląd i oznaczenie koloru, informacje o potrzebnej ilości produktu, liczbie
i rodzaju opakowań i ich łącznym ciężarze, wartości netto i brutto, a także łączną wartość,
w raporcie znajdują się też dane teleadresowe producenta, informacje o zleceniu i dane studia,
moduł automatycznie dodaje wymagane kleje i masę uszczelniającą,
trzeba jednak pamiętać, że na faktyczne zużycie ma wpływ specyfika obiektu, sposób prowadzenia prac i przygotowanie podłoży,
dla celów wyliczeń przyjęto, że podłoża, na których będą wykonywane prace, są właściwe,
odpowiednio przygotowane, nośne, równe i trwałe,
wszelkie korekty sugerowanych materiałów, mające na celu dostosowanie ich do faktycznych
warunków, zalecamy konsultować z przedstawicielami firmy Sopro.

• moduł farbiarski, dostępny w standardzie w programie CAD Decor Pro, umożliwia wybieranie farb
i innych powłok do krycia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni
projektowanego pomieszczenia,
• nanoszenie odbywa się w trybie wizualizacji i jest możliwe na każdym etapie pracy z projektem,
• farby, podobnie jak tekstury i płytki, nanosi się na wybrane powierzchnie
i obiekty w projekcie przy użyciu metody „przeciągnij-upuść”,
• użytkownik ma do dyspozycji wiele produktów firmy Tikkurila: różnego rodzaju emalie (alkidowe, wodorozcieńczalne, podłogowe), farby (lateksowe, emulsyjne – białe i kolorowe), lakiery (akrylowe, podłogowe, uretanowo-alkidowe), bejce i tynki strukturalne,
• możliwość zaawansowanej selekcji produktów w oparciu o różne kryteria:
rodzaj produktu (np. farba, grunt, lakier, itp.), przeznaczenie produktu
(podłoże, na którym będzie nanoszony – drewno, metal, ściany lub podłogi), słowo-klucz (np. lakier akrylowy, farba emulsyjna, itp.) lub rodzina produktów (np. Feelings, Optivy, Pure White itp.),
• wybrane produkty użytkownik może wprowadzać bezpośrednio do projektu,
a także zapisać we własnej indywidualnej palecie, aby móc szybko do nich powrócić w przyszłości, bez konieczności powtarzania procedury wyszukiwania,
• dla każdego produktu dostępna jest krótka ogólna charakterystyka, a także
szczegółowy opis techniczny do pobrania pod postacią pliku PDF z oficjalnej strony producenta,
• każda nowo naniesiona powłoka zostaje automatycznie włączona do zestawienia, które zawiera wszystkie dane niezbędne do złożenia zamówienia (m.in.: nazwę kosztorysu, datę zlecenia, dane osobowe i adres klienta,
Moduł farb
dane firmy wykonującej projekt, nazwę i oznaczenia kodowe produktów,
podgląd koloru, powierzchnię wymalowania, krotność krycia, ilość farby
niezbędną przy wskazanej powierzchni i krotności malowania, liczbę potrzebnych opakowań,
opcjonalnie: ceny netto i brutto oraz łączną powierzchnię, ilość farby i wartość).
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Światło w projekcie jest bardzo ważnym elementem dekoracyjnym, ponieważ to właśnie dzięki niemu
można uzyskać realistyczny wygląd projektowanego wnętrza. W programie CAD Decor PRO rozróżnia
się pięć typów źródeł światła:
1. Halogeny
Świecą punktowo a emitowane przez nie światło dobrze podkreśla walory powierzchni z nadanym efektem mapowania wypukłości, np. snop światła rzucany przez kinkiet wyraźnie uwypukli przestrzenne
wzory na tłoczonej tapecie. Parametry dostępne do edycji:
• styl światła – wybór kształtu plamy świetlnej generowanej przez źródło światła
w projekcie, możliwość wyboru stylu dystrybucji światła przez dane źródło, np.
na pobliską ścianę, wykorzystuje się w celu osiągnięcia realistycznych efektów oświetlenia sceny,
użytkownicy mają do wyboru 32 style opraw (pliki
IES) i mogą wczytywać także własne pliki IES (np. pobrane z Internetu lub stwoWybór stylu oprawy świetlnej
rzone samodzielnie),
• kolor światła – pozwala nadać światłu dowolną barwę,
• natężenie – definiuje moc światła,
• zakres – określa jak rozległe są granice, do których dociera światło emitowane przez dane źródło,
• kąt stożka – definiuje szerokość rozkładu słupa światła,
• wydzielane przez nie światło dobrze podkreśla walory powierzchni z nadanym efektem mapowania wypukłości (np. snop światła rzucany na ścianę przez kinkiet wyraźnie uwypukli przestrzenne
wzory na tłoczonej tapecie).
2. Świetlówki
Emitują światło liniowe. Parametry dostępne do edycji to kolor, który pozwala nadać światłu dowolna
barwę, oraz natężenie – dzięki czemu światła mogą świecić z różnym natężeniem, na zasadzie: im wyższe natężenie tym bardziej intensywne światło.
3. Światło punktowe
Dodatkowy element oświetlenia w projekcie, doświetlający scenę zanim zostaną wstawione
i dostosowane fizycznie istniejące źródła światła, np. podczas nanoszenia tekstur. Może być stosowane
do podkreślania efektu „Mapowania wypukłości” przy tworzeniu ilustracji projektu. Parametry do edycji: kolor, natężenie, przesuń (dowolne przesuwanie w scenie przy użyciu suwaków w osiach X, Y, Z).
4. Światło słoneczne
Intensywne światło wpadające do pomieszczenia przez okna, otwory oraz drzwi ze szprosami, służy do
dodatkowego podkreślenia walorów wnętrza i nadania mu wrażenia realności.
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Parametry dostępne do edycji:
• kolor (zalecamy używać delikatnego odcienia żółtego lub pomarańczowego, w zależności od pory
dnia, która ma być przedstawiona na ilustracji),
• natężenie (zalecamy używać niskich wartości tego parametru),
• wysokość (opcja „wysokość nad horyzontem” pozwala przedstawić np. promienie słońca zachodzącego lub w zenicie),
• kierunek (określa, z której strony świata światło słoneczne wpada do pomieszczenia),
• rozmiar (określa szerokość wiązki światła słonecznego – przy długiej ścianie i dużej ilości okien
będzie przydatna szersza wiązka).
5. Obiekty emisyjne
Dowolne obiekty i materiały z nadaną emisją zaawansowaną wydzielają prawdziwe światło, które rozprasza się w pomieszczeniu i ma realny wpływa na rozkład oświetlenia w nim. Definiowanie i regulacja
tych źródeł światła jest możliwa w zakładce „Zaawansowane” w oknie „Właściwości materiału”, także
podczas trwania obliczeń . Dodatkowo można zmieniać procentowo natężenie emisji dla wszystkich
tego typu elementów jednocześnie, używając suwaka „Emisja GI” w zakładce „RenderPro”. Źródła światła (halogeny i świetlówki) do projektu wprowadza użytkownik, umieszczając w projekcie odpowiednie
elementy wyposażenia wnętrz, zawarte w bazach uniwersalnych CAD Projekt K&A oraz bazach producentów oświetlenia. Oprócz świateł wstawionych przez użytkownika w programie pojawiają się domyślne źródła światła: 4 halogeny w suficie pomieszczenia, światło punktowe, światło słoneczne.

Działanie rendera, czyli obrazowania, determinuje jakość, kontrast i głębię obrazu wyświetlanego po zapaleniu świateł. Dlatego odpowiednie dobranie wyglądu oświetlenia jest bardzo istotne. Dzięki zastosowanym w naszym oprogramowaniu nowoczesnym rozwiązaniom, opartych na najnowszych
osiągnięciach komputerowej grafiki 3D, w szczególności algorytmów przeliczania oświetlenia sceny, już przy niewielkim wysiłku projektanta uzyskanie
dobrych efektów wizualizacji nie nastręcza trudności.

Panel sterowania
„Render – parametry”

Render uproszczony
• możliwość wyboru bardziej ekonomicznej pod względem zużycia pamięci wersji rendera,
• zastosowanie w przypadku komputerów o słabszych parametrach, o mniejszej mocy przerobowej,
• szybszy czas uzyskiwania ostatecznego efektu,
• gorszy wygląd cieni w programie (mniej realistyczne, ostrzejsze, „kanciaste” i „ząbkowane”),
• mniej wyraźne mapowanie wypukłości – jest pozbawione cieni, „spłaszczone”.

Wizualizacja z wykorzystaniem renderingu uproszczonego
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Lustra
• pokazywanie nadanych właściwości odbić pionowych dla obiektów imitujących zwierciadła po zapaleniu świateł,
• uwaga: w zilustrowanym obok przykładzie użyto również funkcji Raytracing, która umożliwia uzyskanie odbić luster w lustrach, dostępnej wyłącznie w dodatkowym Module Renderingu Profesjonalnego.
Efekt metalu
• pokazywanie nadanych właściwości odbić ogólnych dla obiektów imitujących metal po zapaleniu
świateł.

Przykład zastosowania funkcji „Efekt metalu” - 1

Przykład zastosowania funkcji „Efekt metalu” - 2

Prezentacja emisji
• pokazywanie nadanych właściwości emisji własnego światła dla obiektów, którym została ona
przypisana,
• w programie dostępne są dwa rodzaje emisji – podstawowa, dostępna w standardzie, która powoduje, że dany element rozjaśnia się i imituje wydzielanie światła, oraz zaawansowana, która
daje efekt prawdziwej emisji światła,
• funkcja „Prezentacja emisji” służy do wyświetlania emisji podstawowej, która działa na zasadzie
efektu poświaty (tzw. light bloom), czyli wrażenia jarzenia się intensywnym białym światłem,
• dzięki temu efektowi obiekty z nadaną emisją podstawową są otoczone jarzącą się poświatą, imitującą wydzielanie przez nie światła.

Obiekty (halogeny) z nadaną „Emisją podstawową”
po włączeniu funkcji „Prezentacja emisji” - 1
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Wysoka jakość
• daje możliwość poprawienia jakości uzyskiwanych efektów, jeśli moc komputera na to pozwala,
• dotyczy jakości renderingu cieni w projekcie, które dzięki zastosowaniu tej funkcji nabierają rzeczywistej miękkości i kształtów odzwierciedlających rzeczywisty rozkład światłocienia,

Przed użyciem funkcji „Wysoka jakość”

Po użyciu funkcji „Wysoka jakość”

Mapowanie wypukłości (Bump Mapping)
• specjalistyczny sposób teksturowania, symulujący niewielkie nierówności faktury obiektów,
• pozwala na uzyskanie efektu pełnej realności wizualizowanych powierzchni, np. wyglądu płytek,
• dzięki funkcji „Mapowaniu wypukłości” tekstury i kafle zyskują naturalnie wyglądające połyski,
szorstkości i wypukłości.

Przykład zastosowania efektu „Mapowania wypukłości” - 1

Przykład zastosowania efektu „Mapowania wypukłości” - 2

Wygładzanie wierzchołków
• funkcja ta umożliwia dodatkową obróbkę modeli o obłych kształtach, które zostały wyrysowane
w sposób nie gwarantujący zadowalającego poziomu wygładzenia krawędzi,
• pozwala na zniwelowanie kantów i ostrych narożników w miejscach, które powinny być gładkie
i zaokrąglone, tak jak to przedstawiono na ilustracjach.

Przed zastosowaniem funkcji „Wygładzanie wierzchołków”
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Globalne cieniowanie (Ambient Occlusion)
• metoda cieniowania powierzchni obiektów przestrzennych, polegająca na szacowaniu w jakim
stopniu dany fragment powierzchni przedmiotu jest wystawiony na działanie światła rozproszonego w pomieszczeniu (tj. światła ambientowego) - nadaje wnętrzu głębię i perspektywę, zwiększając realizm jego wyglądu,
• „Globalne cieniowanie” jest odpowiedzialne za naturalnie wyglądający światłocień, szczególnie
na styku ścian z sufitem i w narożnikach pomieszczenia,
• działanie globalnego cieniowania można regulować, ustalając:
• „Zakres AO” - przy modyfikacji ustawienia tego parametru zmienia się zasięg cieni uzyskanych
poprzez włączenie funkcji AO. Przy ustawieniu minimalnym cienie zajmują najmniejszą powierzchnię, a przy maksymalnym rozciągają się na większym obszarze,
• „Intensywność AO” - parametr służący do regulacji natężenia cieni, przy ustawieniu minimalnym będą one bardziej delikatne, przy maksymalnym – ciemniejsze i wyrazistsze,
• „Jasność” - określa poziom rozświetlenia całej sceny i poziom ogólnego kontrastu.

Scena bez zastosowania efektu „Globalnego cieniowania”
(Ambient Occlusion)

Po dodaniu efektu „Globalnego cieniowania”
(Ambient Occlusion)

Prezentacja projektu - tworzenie ilustracji, animacji i filmów
• w programie CAD Decor PRO oferujemy funkcja tworzenia i zapisu ilustracji, animacji 3D i prawdziwych wideo w formacie AVI,
• ilustracje można zapisywać w formatach JPG, PNG jako obrazy zwykłe, anaglifowe i stereoskopowe, w wielu rozdzielczościach – aż do potrójnej jakości Full HD (5760x3240),
• scena w wizualizacji może być zapisana również jako prosta animacja
w formacie 3DE, który można otworzyć na dowolnym komputerze przy
użyciu modułu Export 3D oraz aplikacji mobilnej CAD Share-it;
• filmy AVI tworzone są w oparciu o dowolną ścieżkę, wskazaną przez
użytkownika, pod wybranym kątem i z dowolną prędkością kamery,
• możliwa jest zmiana prędkości i kąta kamery w trakcie nagrywania,
• do wyboru jest szereg rozdzielczości (aż do jakości 4K) oraz różna ilość
Panel „Prezentacja”
klatek na sekundę,
• efektem jest plik wideo, w którym kamera porusza się swobodnie ze zmienną prędkością i dowolnie zmienia kąt w przestrzeni, która jest na bieżąco renderowana w czasie rzeczywistym,
• wideo takie można odtworzyć w module CAD Galeria, dostępnym w standardzie we wszystkich
naszych programach, uruchamianym z poziomu wizualizacji, oraz w dowolnym odtwarzaczu multimedialnym, obsługującym pliki AVI.
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Moduł Renderingu Profesjonalnego to nowoczesne narzędzie służące do generowania zaawansowanej,
fotorealistycznej wizualizacji. Jest to moduł dodatkowy do programów CAD Decor i CAD Kuchnie,
dostępny w standardzie w naszym najbardziej wszechstronnym programie CAD Decor PRO.
Głównym zadaniem Modułu Renderingu Profesjonalnego jest zapewnienie doskonałej jakości wizualizacji, przy niedługim czasie obliczeń. Skrócenie czasu uzyskano dzięki współdziałaniu procesora karty
graficznej (GPU) i wielordzeniowej natury nowoczesnego procesora (CPU). Działanie modułu opiera się
w głównej mierze na zaawansowanych algorytmach Global Illumination (oświetlenia globalnego):
metody energetycznej Radiosity i metody obliczeń odbić i załamań promieni Raytracing, analizującej
promienie trafiające do oka obserwatora.
W mniej zaawansowanej wizualizacji, bazującej na oświetleniu lokalnym, po uwagę bierze się wyłącznie
światło emitowanego przez występujące w projekcie źródła światła. Global Illumination to nowoczesny
model oświetlenia, uwzględniający również promienie odbite od ścian, podłóg, sufitów i wszystkich
obiektów w scenie. Tylko zastosowanie tej metody pozwala uzyskać naprawdę realistyczny rozkład
światła we wnętrzu, co jest podstawowym warunkiem naturalnego wyglądu wizualizacji.

Przykładowa wizualizacja wykonana w Module Renderingu Profesjonalnego

Radiosity (metoda energetyczna)
• metoda przeliczania danych i wyznaczania globalnego rozkładu oświetlenia scen 3D, uwzględniająca odbijanie i pochłanianie światła przez różne przedmioty,
• wyliczone tą metodą parametry oświetlenia są zapamiętywane przez program i używane do wyświetlania wizualizacji w czasie rzeczywistym,
• pozwala na uzyskiwanie rzeczywistego wyglądu wnętrza,
• uzyskane efekty są niezależne od położenia obserwatora,
• proces obliczeń przebiega w dwóch etapach – pierwszy to przygotowanie danych do obliczeń,
drugi zaś polega na cyklicznym pokazywaniu wyliczonego oświetlenia w wizualizacji,
• ostateczny wygląd wizualizacji jest osiągany przez stopniowe ulepszanie renderowanej sceny.
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1.
2.
3.

Scena z oświetleniem bezpośrednim.
Scena w trakcie obliczeń Radiosity z oświetleniem bezpośrednim i pośrednim.
Scena z oświetleniem bezpośrednim i pośrednim po 60 sek. Wyraźnie widać, że plamy na
suficie zostały zastąpione przez naturalnie wyglądające cienie, powstałe w wyniku wyliczenia światła odbitego..

Diagnostyka i naprawa sceny
• każda scena poddana obliczeniom musi zostać najpierw odpowiednio przygotowana,
• służy do tego funkcja reperowania błędów w scenie, tj. odwróconych powierzchni modeli 3D, które mogą powodować zaburzenia w rozkładzie oświetlenia (obiekty z odwróconymi powierzchniami są znacznie ciemniejsze po zapaleniu świateł, niż by to wynikało z rozkładu światła w scenie),
• uporządkowanie powierzchni ma kluczowe znaczenie dla obliczenia rozkładu oświetlenia,
w związku z czym funkcja ta jest domyślnie włączona.

1. Wygląd sceny po włączeniu opcji „Pokaż odwrócone powierzchnie”

2. Obliczenia „Global Illumination” dla sceny zawierającej błędne obiekty. Wyraźnie widać, że
tam, gdzie występował kolor amarantowy, obraz jest bardzo ciemny
3. Obliczenia „Global Illumination” - scena naprawiona, ciemne plamy zniknęły
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Parametry Global Illumination
• dostępne ustawienia „Global Illumination” (oświetlenia globalnego) mają na
celu dostosowanie renderingu do indywidualnych upodobań projektanta,
• „Global Illumination” to model oświetlenia,w którym uwzględniane jest nie
tylko światło emitowane przez występujące w projekcie źródła światła, jak
to ma miejsce w mniej przypadku
mniej zaawansowanej wizualizacji,
w której stosuje się oświetlenie lokalne, lecz również promienie odbite od
innych obiektów, ścian i podłóg,
• zastosowanie tej funkcji pozwala na
otrzymanie realistycznie wyglądającego rozkładu światła w pomieszczeniu.

Przykład zastosowania algorytmów „Global Illumination”

Wpływ Gl
• zmiana położenia suwaka tej funkcji powoduje większy lub mniejszy wpływ na obraz światła odbitego - przesunięcie suwaka maksymalnie w lewo spowoduje całkowity brak oddziaływania światła
odbitego,
• zmiany tego parametru mogą się odbywać zarówno podczas trwania obliczeń jak i po ich zakończeniu.

1. Parametr „Wpływ GI” ustawiony na 0% - pod
uwagę jest brane tylko światło bezpośrednie

2. Parametr „Wpływ GI” na poziomie 50% - ustawienie domyślne

3. Parametr „Wpływ GI” ustawiony na 100% -

maksymalne oddziaływanie światła rozproszonego

Opis funkcji programu CAD Decor PRO

37

Kontrast GI
• parametr odpowiedzialny za sposób przekładania wartości liczbowych na składowe kolorów RGB,
• zmiana poziomu „Kontrastu” w czasie rzeczywistym jest możliwa podczas trwania obliczeń Radiosity lub po ich zakończeniu.

Kontrast standardowy

Kontrast zwiększony o 50%

Ambient
• określenie to dotyczy światła otoczenia (ambientowego), które rozświetla jednorodnie i bezcieniowo całą scenę w wizualizacji,
• w obliczeniach „Global Illumination” „Ambient” zazwyczaj ustawiony jest na wartość zerową
w przeciwieństwie do renderingu wykorzystującego modele światła bezpośredniego,
• wpływ „Ambientu” na scenę to biały kolor, który powoduje zwiększanie jasności całej sceny,
• przydatny w scenach, które mają być bardzo jasne, a aktualne ustawienia na to nie pozwalają.

Scena łazienka, światło pochodzi z lamp halogenowych
umieszczonych w suficie, a jego natężenie zostało celowo zaniżone,
aby uzyskać efekt dużego zaciemnienia sceny

Wizualizacja powstała przez dodanie „Ambientu” ok. 55%.
Wyraźnie widać rozjaśnienie całej sceny

Kolory GI
• zmiana tego parametru powoduje podwyższenie współczynnika odbijania światła dla wszystkich
powierzchni w scenie (innymi słowy: obniża współczynnik pochłaniania światła),
• w efekcie obraz staje się jaśniejszy i zarazem z bardziej zaznaczonym efektem przechodzenia kolorów (colour bleeding),
• funkcja ta determinuje więc intensywność z jaką kolory powierzchni od których odbija się światło
rozprzestrzeniają się w scenie i wpływają na jej wybarwienie,
• warto z niej skorzystać przy zastosowaniu w projekcie dużej ilości ciemnych materiałów silnie
pochłaniających światło.
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1. Wizualizacja bazowa przed zwiększeniem parametru „Kolory GI”

2. Parametr „Kolory GI” podwyższony o 20%
1. Parametr „Kolory GI” na poziomie 100%. Wyraźne zjawisko przechodzenia kolorów - na suficie naprzeciwko okna emitującego światło
widoczny jest kolor różowy, odbity z pobliskiej
ściany

Emisja GI
• ten parametr należy rozumieć jako mnożnik wszystkich materiałów emisyjnych,
• pozwala na szybką modyfikację intensywności emisji obiektów, którym została przypisana emisja zaawansowana,
• parametr ten można zmieniać w zakresie 0–200%.

Powierzchnie emitujące światło - parametr „Emisja GI”
w ustawieniach domyślnych (100%) 6 x 5 W = 30 W

Powierzchnie emitujące światło - parametr „Emisja GI”
w ustawieniach maksymalnych (200%) 6 x 10 W = 60 W

Final Gathering
• jest to ostateczne przeliczanie rozkładu oświetlenia,
• jeśli wygląd wybranego obiektu w projekcie nie jest zadowalający, można go poddać dodatkowej obróbce, polegającej na przeprowadzeniu przez program poszerzonych obliczeń dotyczących rozkładu światła na jego powierzchni,
• sytuacja taka może dotyczyć w szczególności obiektów składających się z dużej liczby drobnych
powierzchni – mogą być one niewystarczająco oświetlone światłem pośrednim,
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• funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy użytkownik chce stworzyć ilustrację projektu na której będzie przedstawione zbliżenie na jakiś konkretny obiekt.

Przed zastosowaniem funkcji „Final Gathering”

Po zastosowaniu funkcji „Final Gathering”

Raytracing
• jest to algorytm analizowania załamań i odbić promieni, które trafiają do obserwatora sceny,
• obliczenie odbić od obiektów lustrzanych oraz załamujących światło (np. szklanych),
• pozwala na uzupełnienie oświetlenia sceny o promienie pominięte w metodzie „Radiosity,” która
bierze pod uwagę tylko światło rozproszone,
• umożliwia między innymi uzyskiwanie połysków na powierzchniach metalowych, załamań światła
na szkle, lub – co bardzo istotne - wielokrotnych odbić w lustrach.

Przykłady zastosowania Raytracingu
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Jakość (Raytracing)
• użytkownik może wskazać jeden z czterech poziomów „Raytracingu” (1x1, 2x2, 3x3, 4x4)
• trybu 1x1 zazwyczaj używa się do zobaczenia wstępnych efektów „Raytracingu”,
• obliczenia w trybie 4x4 trwają 16 razy dłużej, ponieważ aby wyliczyć 1 piksel docelowy,
program wykonuje aż 16 testów - 4 w pionie i 4 w poziomie,
• wybór jakości „Raytracingu” zależy od mocy przerobowej komputera – im wyższa jakość, tym
większe zużycie pamięci i dłuższy czas wykonania operacji.
Odbicia (Raytracing)
• „Raytracing” działa na zadanych przez użytkownika promieniach – można więc samodzielnie
dostosowywać liczbę wysyłanych promieni odbitych i załamanych,
• użytkownik sam decyduje o ustawieniu odbić, w zakresie od 1-10,
• standardowe ustawienia to 1 promień odbity i 20 załamanych.
Załamania (Raytracing)
• ustalanie poziomu przetwarzania danych dotyczących promieni załamanych (zakres 0-20),
• użytkownik sam decyduje o ustawieniu tego parametru, który razem z opisanym powyżej, dotyczącym promieni odbitych, determinuje wygląd obiektu poddawanego „Raytracingowi”,
• program liczy ilość promieni przechodzących przez obiekty przezroczyste.
Opcje zaawansowane
• obliczenie rozkładu światła dokonywane jest tylko w narożnikach powierzchni siatki obiektów,
• siatka ścian jest domyślnie dostosowana do obliczeń i podzielona na powierzchnie 100x100 mm,
• podział siatki sceny - umożliwia użytkownikowi samodzielny wybór wymiarów nowej siatki dla
całej sceny – od 20 mm do 200 mm w celu poprawienia rozkładu cieni, zmniejszenie wymiarów
powierzchni powoduje zwiększenie ich ilości, a co za tym idzie – ilość pamięci i czasu potrzebnych
na dokonanie obliczeń.

Scena przed podziałem, widać szary bok szafki.
Rozmiar sceny 103 000 powierzchni

Po podziale minimalną wartością 40 mm - widać więcej
szczegółów (np. delikatne światło odbite od blatu).
Rozmiar sceny zwiększył się do 155 000 powierzchni.

Diagnostyka
Dostępne są dwie funkcje diagnostyki sceny:
• pokaż obiekty z emisją - powoduje zaznaczenie obiektów, którym nadano właściwości emisji
światła własnego, przydatna gdy jest wymagana modyfikacja rozkładu światła w pomieszczeniu,
a nie wiadomo, którym obiektom efekt emisji został przypisany,
• pokaż odwrócone powierzchnie - wskazuje powierzchnie (face'y) wyrysowane w odwrotnym
kierunku, co negatywnie wpływa na rozkład światła na obiekcie), powierzchnie mogą być rysowane prawo- lub lewoskrętnie i dla prawidłowego rozkładu światła istotne jest, aby wszystkie
były wyrysowane w tę samą stronę.
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Na rysunku zaznaczono obiekty, którym nadano właściwość emisji

Widok po zapaleniu świateł – widoczna emisja

Statystyka
• w tym panelu wyświetlane są informacje o renderowanej scenie,
• wskaźnik „Powierzchni” - łączna ilość powierzchni w projekcie (program zlicza powierzchnie z których zbudowane są wszystkie użyte
elementy - liczba ta zależy od wybranej metody podziału sceny),
• wskaźnik „FPS” - liczba klatek na sekundę, którą można wyświetlić,
• wskaźnik „Czas obliczeń” - wymagany czas obliczeń dla oświetlenia
bezpośredniego, a w przypadku włączenia obliczeń algorytmu
Radiosity – czas, który upłynął od momentu początku obliczeń,
• wskaźnik „Pamięć” - składa się z dwóch części, pokazujących łączne
zużycie pamięci (lewa pokazuje obciążenie procesami środowiska
CAD, a prawa - procesem Radiosity i działaniem innych programów),
Panel „Statystyka"
• w przypadku krytycznie wysokiego zużycia zasobów systemowych,
napis „Pamięć" zmieni barwę na czerwoną.
• testowanie pamięci chroni program przed usterkami z powodu braku zasobów systemowych.
Możliwość wczytywania własnych plików IES
• wybór stylu oprawy świetlnej (sposobu dystrybucji światła przez jego źródło, np. halogen) jest
możliwy już z poziomu renderingu podstawowego,
• do dyspozycji są standardowo 32 różne style,
• informacja o przypisaniu stylu do konkretnego halogenu wyświetla się na liście świateł, gdzie
można również wywołać podgląd tego stylu,
• użytkownicy również możliwość wgrywania własnych plików IES, wyszukanych w Internecie lub
stworzonych samodzielnie.
Zaawansowana emisja własnego światła
• efekt emisji światła przez dowolne obiekty, wpływający na dystrybucję światła
w całej scenie,
• w tym przypadku, w przeciwieństwie do
„Emisji podstawowej”, zaznaczony obiekt
nie będzie jedynie imitował wydzielania
własnego światła, lecz faktycznie będzie
je emitował;
Przykład pomieszczenia z powierzchniami emisyjnymi
wydzielającymi światło o barwie niebieskiej
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• zmiana właściwości materiałów emisyjnych jest możliwa w czasie trwania obliczeń „Radiosity”,
• moc emisji zaawansowanej mierzona jest w Watach na metr kwadratowy, im większa więc jest
powierzchnia emisyjnego obiektu, tym większe jest natężenie światła,
• światło w „Emisji zaawansowanej” może mieć dowolnie ustalony kolor,
• najlepsze efekty osiąga się, stosując jednocześnie oba rodzaje emisji światła – podstawową
i zaawansowaną, oraz włączając funkcję „Prezentacja emisji” (tzw. Glow Effect).
Tonacje barwne
• funkcję tę wprowadzono w celu zwiększenia możliwości oddziaływania światła obliczonego
(w procesie „Radiosity”) na barwy wyświetlanej sceny,
• dzięki temu projektanci mają do dyspozycji więcej możliwości w kreowaniu wizualizacji,
• filtry „Tonacje barwne” zmieniają ekspozycję sceny,
• warto zatem dokonać ustaleń natężeń oświetlenia pod konkretny filtr – np. filtr pierwszy po
standardowym (agfa-scala-200xCDPush1) znacznie rozjaśnia scenę, dlatego korzystne może być
obniżenie intensywności użytych źródeł światła,
• zmiany są możliwe również po zakończeniu obliczeń „Radiosity”
Przykłady zastosowania filtrów „Tonacje barwne”
•

Filtr standard

Filtr agfa-scala-200xCDPush1

•

•

•
•

Filtr ektachrome-100-plusCD

Filtr ektachrome-400XCD

Oferujemy Państwu kilka bardzo atrakcyjnych sposobów prezentowania wyników swojej pracy
– w postaci ilustracji, prostych animacji odtwarzanych w module Export 3D oraz w postaci prawdziwych
filmów dowolnej długości, tworzonych w oparciu o zdefiniowaną ilość klatek, rozdzielczość i kąt kamery, która przemieszcza się w pomieszczeniu swobodnie i której ruch nie wpływa na proces obliczeń
rendera (rendering jest wyliczany w czasie rzeczywistym).
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Po zakończeniu aranżowania pomieszczenia, czyli naniesieniu tekstur, materiałów, farb i okładzin, nadaniu odpowiednich właściwości i efektów wybranym
obiektom, a przede wszystkim – dobraniu optymalnych parametrów świateł
i rendera, użytkownik może:
• zapisać scenę w wizualizacji do pliku JPG lub PNG od rozdzielczości
ekranowych do potrójnej jakości Full HD – 5760 x 3240 pikseli;
• zapisywane mogą być obrazy zwykłe, anaglifowe i stereoskopowe;
Panel „Prezentacja”
• zapisać wizualizację projektu do pliku 3DE, odczytywanego przez moduł
Export 3D; cała procedura zapisu to zaledwie kilka ruchów myszką (ustawienie kamery w centrum pomieszczenia, umieszczenie światła punktowego tuż pod kamerą,
żeby dobrze doświetlało scenę, kliknięcie ikony „Eksport sceny”, wybór formatu pliku i wskazanie
lokalizacji; pliki 3DE mogą być odtwarzane na dowolnym komputerze – wystarczy przegrać pliki
animacji oraz plik export3D.exe,
• zapisać scenę do filmu w formacie AVI – w różnych rozdzielczościach - aż do jakości 4K, w oparciu o dowolnie wskazaną ścieżkę, z możliwością zmiany dynamiki ruchu kamery i jej kąta, z różną
ilością klatek na sekundę; przy zapisie filmu należy wskazać odpowiedni kodek; animację AVI
można odtworzyć na dowolnym komputerze lub telewizorze.
• ilustracje i filmy można prezentować przy użyciu aplikacji „CAD Galeria”, opisanej poniżej.
Panel sterowania tworzeniem filmu w formie wirtualnego spaceru po renderowanym pomieszczeniu
jest dostępny w zakładce „RenderPro” --> „Prezentacja”.

Obraz anaglifowy

Postprocesowe filtry artystyczne
• zastosowanie filtrów postprocesowych,
dostępnych w oknie zapisu wizualizacji
(w zakładce „Zaawansowane”) daje efekty
podobne do używanych w profesjonalnych programach do obróbki zdjęć,
• do wyboru jest siedem opcji: Wyostrzenie,
Szkic, Akwarela, Kredka, Kredka miękka,
Olej oraz Olej van Gogh,
• można je stosować w obrazach zwykłych,
stereoskopowych i anaglifowych,
• dzięki nim można tworzyć wiele różnorodnych ilustracji, prezentujących Państwa
projekty w niecodzienny sposób.

Opis funkcji programu CAD Decor PRO

Obraz stereoskopowy

Filtr „Akwarela” (obraz zwykły)

44

Filtry: „Kredka” (obraz zwykły) i „Kredka miękka” (obraz anaglifowy)

Filtry: „Olej” i „Olej Van Gogh” (obrazy zwykłe)

Przejścia tonalne
• to kolejna funkcja dostępna podczas zapisywania wizualizacji, umożliwiająca tworzenie
kreatywnych kombinacji filtrów artystycznych oraz realistycznych obrazów,
• do wyboru jest osiem lokalizacji przejścia (cztery skośne wychodzące z różnych narożników
ekranu oraz, dwa poziome I dwa pionowe,
• można ustalić także stopień ostrości przejścia (rozmyte lub ostre).

Przykładowe zastosowanie przejść tonalnych
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Prezentacja filmu w filmie
• piki wideo AVI można dodawać do folderu materiałów użytkownika
i nanosić na obiekty w projekcie w taki sam sposób, jak tekstury,
• wymiary naniesionych do projektu plików wideo można dowolnie
zmieniać, aby dopasowywać je do wymiarów obiektu,
• następnie, po nagraniu ścieżki, wybraniu kodeka, ustaleniu ilości klatek
na sekundę i czasu trwania wideo, oraz po zapisaniu go jako pliku AVI,
można zaprezentować klientom ruchome obrazy w samodzielnie
przygotowanych przez siebie filmach – np. chmury płynące po niebie,
ogień płonący w kominku, ruch uliczny, film wyświetlany na ekranie
telewizora lub laptopa itd.
Panel „Zapis AVI”

Odtwarzanie filmu w filmie (Big Bunny Buck © Copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org)

Dodawanie znaku autorskiego
• autorskie znaki wodne można dodawać do zapisywanych plików obrazkowych oraz prezentacji
3DE w oknie zapisu wizualizacji oraz w oknie podglądu wydruku aktualnego widoku,
• jako znaku autorskiego można użyć tekstu lub loga obrazkowego (z obsługą przezroczystości dla
plików BMP i PNG),
• dostępne są następujące opcje: położenie, widoczność (czyli stopień przezroczystości) oraz
procent wypełnienia (determinujący wielkość znaku na obrazie).

• aplikacja „CAD Galeria” jest dostępna z poziomu wizualizacji i umożliwia szybkie i łatwe przeglądanie plików graficznych w formatach: BMP, JPG, PNG, TIFF i GIF, a także odtwarzanie filmów
w formacie AVI,
• użytkownik ma możliwość grupowania zdjęć i zapisywania ich do określonych katalogów (także
w innym formacie niż pierwotny) oraz usuwania zbędnych katalogów z galerii,
• po wyborze katalogu, u dołu ekranu pojawia się lista dostępnych w nim zdjęć i filmów co pozwala
na wyświetlanie tylko wybranych zdjęć lub filmów,
• użytkownik posiada możliwość zmiany wymiarów zdjęcia z zachowaniem proporcji lub też niezależnej zmiany szerokości i wysokości, a także zapisania zdjęcia po dokonanych zmianach,
• na ekranie widoczne są wymiary wybranego zdjęcia oraz skala w jakiej jest ono wyświetlane,
• istnieje możliwość oglądania zdjęć (w formie pokazu slajdów) i filmów w trybie pełnoekranowym,
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• do obsługi filmów i zdjęć użytkownik ma podstawowe przyciski: start, stop, pauza, przesuwanie
w tył i w przód oraz dodatkowo dla filmów wyświetlany jest pasek postępu, który pokazuje
aktualny czas wyświetlania oraz całkowity czas trwania filmu.

Moduł „CAD Galeria”

• prosty w obsłudze program
przeznaczony do prezentacji
projektów w postaci prostych animacji 3D, w których centralnie umieszczona
kamera obraca się dookoła
własnej osi i prezentuje całe
pomieszczenie,
• umożliwia zapisanie wybranej sceny w formacie pliku
3DE, a następnie jej odtworzenie na dowolnym komputerze bez konieczności instalowania programu CAD
Decor PRO,
• do podstawowych zalet tej
Moduł Export 3D
aplikacji należą niewygórowane wymagania sprzętowe oraz działanie niezależne od oprogramowania CAD, oraz łatwa
i przyjemna nawigacja (klawisze strzałek obracania widoku, zmiana kąta kamery - przybliżanie
i oddalanie, funkcje wczytywania plików i uruchamiania animacji dostępne po kliknięciu lewym
lub prawym przyciskiem myszy w polu okna modułu),
• „Export 3D” to doskonała alternatywa dla wydruków kolorowych - projektant, zamiast drukować
aranżacje, może je przekazać swojemu klientowi np. na dysku DVD, wysłać pocztą e-mail lub
zaprezentować przy użyciu naszej nowej aplikacji mobilnej CAD Share-it.
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1. Zastosowanie
• nowoczesna aplikacja dostarczająca realistyczne wizualizacje 3D na komputery PC, tablety
i smartfony z systemami Android i iOS,
• przeznaczona dla użytkowników programu CAD Decor PRO z aktywnym Pakietem Serwisowym,
• pozwala grupować projekty w galerie, tworzyć między nimi powiązania, oznaczać je swoim logo,
i szybko rozsyłać mailem do dowolnej liczby odbiorców lub opublikować na swojej stronie www,
• aplikacja oferuje możliwość generowania kodów QR, które można następnie udostępniać online
lub jako wydruki, a link do wizualizacji można wysłać klientowi mailem lub SMS-em,
• dostępne są dwa rodzaje kont użytkownika:
- konto BASIC: darmowe dla wszystkich użytkowników naszych programów z aktywnym Pakietem Serwisowym; zapewnia 40 MB przestrzeni dyskowej na naszym serwerze z możliwością
wymienienia 15 MB w ciągu miesiąca oraz limit 50 wyświetleń projektów miesięcznie,
- konto PRO: darmowe wyłącznie dla użytkowników programu CAD Decor PRO z ważnym Pakietem Serwisowym, a dodatkowo płatna dla posiadaczy pozostałych programów, w którym otrzymują Państwo 400 MB miejsca na swoje projekty na naszym serwerze, które mogą być wyświetlone aż 500 razy w ciągu miesiąca!

Aplikacja CAD Share-it – lista galerii, powiązań i projektów (widok konta PRO)

2. Zarządzanie projektami i galeriami
• użytkownicy konta BASIC mają do dyspozycji 1 galerię, której nazwę mogą wielokrotnie i dowolnie zmieniać,
• pracując na koncie PRO, można tworzyć wiele galerii i edytować je,
• ilość projektów w galerii jest ograniczona jedynie ilością wolnej przestrzeni dyskowej dla danego
konta,
• projekty przedstawiane są w postaci plików 3DE, czyli fotorealistycznych animacji tworzonych
przy użyciu modułu Export 3D,
• pliki 3DE można otwierać pojedynczo lub importować wiele naraz,
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• dla każdego importowanego pliku 3DE jest automatycznie tworzony podgląd, widoczny następnie na listach projektów w oknie aplikacji CAD Share-it, oraz w wysyłanych mailach,
• aby projekty prezentowały się jak najefektowniej, umożliwiono samodzielne dostosowanie podglądów,
• projekty można wyświetlać w oknie aplikacji i w przeglądarkach internetowych, wysyłać mailem,usuwać z galerii lub z serwera, zmieniać ich nazwy, generować dla nich unikalne kody QR,
• galerie można edytować w celu zmienienia nazwy, wyświetlać w przeglądarkach internetowych i wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail,
• ważną funkcją jest możliwość tworzenia powiązań między projektami w
jednej galerii, dzięki czemu podczas wirtualnego spaceru widz może
przechodzić z jednego punktu pomieszczenia do innego lub przemieszczać się między pokojami,
• pracując na koncie PRO można dodać własne logo do poszczególnych
projektów i galerii, oraz podać adres strony internetowej, która będzie
otwierana po kliknięciu na logo,
• aby kontrolować zużycie miesięcznych limitów wyświetleń, można moWybieranie logo
nitorować statystyki wyświetleń dla obu typów kont, a używając konta
PRO dodatkowo istnieje możliwość sprawdzania popularności dla każdego projektu lub galerii.
3. Szybka i wygodna komunikacja z klientami
• e-mail jest generowany automatycznie po kliknięciu ikony i zawiera domyślną treść, informującą
odbiorców o postępowaniu w celu obejrzenia projektów lub galerii w systemie Share-it, a także
podgląd projektu i jego kod QR, oraz linki przekierowujące do sklepów, z których można za
darmo pobrać naszą aplikację na systemy Android i iOS,
• można go wysłać jednocześnie do wielu odbiorców, dodać dowolną treść, zmienić tytuł, podać
adres zwrotny i zobaczyć podgląd przed wysłaniem, a także zmienić język maila, wybierając go
z listy w prawym dolnym rogu okna wysyłania wiadomości,

Przykładowa galeria wyświetlona w przeglądarce internetowej
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• system umożliwia również publikację projektów na dowolnej stronie internetowej - wystarczy
zaimplementować galerie z CAD Share-it w kodzie źródłowym strony,
• galeria raz „podpięta” na Państwa stronie zostaje wyłączona z naliczania miesięcznych limitów
pobrań, co oznacza, że staje się dostępna dla odbiorców bez żadnych ograniczeń,
• funkcja generowania kodów QR dla każdego projektu lub galerii dodatkowo poszerza możliwości
dotarcia do klientów i promowania Państwa firmy,
• wysyłanie linków do projektów opublikowanych na naszym serwerze może odbywać się przy
użyciu poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
4. Korzyści dla projektantów i ich klientów
• dzięki aplikacji mobilnej CAD Share-it klienci oczekujący niecierpliwie na wyniki pracy projektantów, mogą je odebrać i obejrzeć kiedy i gdzie zechcą,
• projekty można wyświetlać na urządzeniach mobilnych nie posiadając żadnego oprogramowania
do projektowania wnętrz, jedynie z naszą darmową aplikacją na smartfony i tablety,
• użytkownikom komputerów wystarcza już sam dostęp do Internetu, żeby zobaczyć wizualizację
3D swojego wymarzonego wnętrza bez wychodzenia z domu,
• dzięki fotorealistycznym efektom obrazowania i wygodnej nawigacji, odbiorcy mogą się dokładnie
przyjrzeć zaprojektowanym wnętrzom z różnych punktów widzenia i poczuć się w nich „jak
w domu”,
• szczegółowa, dokładna i szybka weryfikacja propozycji architektonicznych i wykończeniowych
z wizją klienta pomaga dostosować końcowy efekt do jego indywidualnych potrzeb i preferencji,
• CAD Share-it to wygoda dla projektantów i większa satysfakcja klientów!

Program CAD Rozkrój przeznaczony jest szczególnie dla samodzielnych wytwórców mebli i zakładów
stolarskich. Pozwala rozplanować rozkrój materiału (np. płyty meblowej, stalowej, PCV) podczas produkcji w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów.
Dzięki optymalizacji zużycia materiału, program CAD Rozkrój pozwala na znaczną oszczędność czasu
i obniżenie kosztów produkcji. Nie trzeba wykonywać pracochłonnych obliczeń i rysunków, gdyż gotowe
schematy cięcia płyt są generowane przez program automatycznie w ciągu paru sekund. Wystarczy
wprowadzić dane dotyczące ilości i wymiarów dostępnych płyt meblowych (arkuszy) oraz elementów
składowych szafek (formatek), a następnie skonfigurować sposób pracy programu według własnych
preferencji. Zdefiniowane formatki są rozkładane na wprowadzonych arkuszach fabrycznych na odpadach otrzymanych w wyniku wcześniejszych rozkrojów w najbardziej ekonomiczny sposób.
Program CAD Rozkrój współpracuje z naszym oprogramowaniem CAD, dzięki czemu można błyskawicznie pobierać na listę rozkroju formatki szafek kuchennych z projektów utworzonych w programach
CAD Kuchnie i CAD Decor PRO, szaf wnękowych wstawionych do projektów w programach CAD Kuchnie, CAD Decor PRO oraz CAD Decor, a także elementy konstrukcyjne nietypowych mebli utworzonych
samodzielnie w Module Projektowania i Edycji Własnych Szafek. Można także używać programu
CAD Rozkrój zupełnie niezależnie, ręcznie definiując wymiary formatek i arkuszy, lub importując pliki
tekstowe lub bazy MS Access, zawierające te dane.
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Okno główne programu CAD Rozkrój – import formatek szaf wnękowych

Elementy programu CAD Rozkrój
Formatki - elementy przeznaczone do rozkroju, definiowane ręcznie przez użytkownika lub importowane z baz zleceń programów CAD, rozkładane podczas optymalizacji na dostępnych arkuszach fabrycznych lub odpadach. Użytkownik ma możliwość:
• dodawania, edytowania i usuwania formatek w bieżącym projekcie lub w magazynie,
• podania nazwy formatki lub wybrania jej z
samodzielnie tworzonego słownika,
• określenia ilości formatek i ich wymiarów w
milimetrach lub centymetrach,
• definiowania materiału, z którego są wykonane formatki, oraz struktury ich usłojenia,
• zaznaczenia okleinowanych krawędzi i podania typu okleiny,
• dodatkowego ustalenia parametrów oklein:
grubości okleiny i wielkości frezu wstępnego
Okno „Dodaj/edytuj formatki”
(jednakowych dla wszystkich oklein w projekcie),
• określenia marginesu formatek, jeśli krawędzie będą poddawane dodatkowej obróbce,
• ukrycia formatek z określonego materiału, jeśli nie mają być w danym momencie poddawane
optymalizacji, używając „Filtru listy”,
• uzyskania informacji na temat wielkości pola powierzchni formatek (w m2),
• przesyłania na listę rozkroju formatek składowych szafek ze zleceń wykonanych w programach
CAD Kuchnie i CAD Decor PRO,
• pobierania na listę formatek wybranej szafki z baz szafek kuchennych programów CAD Kuchnie
i CAD Decor PRO,
• importowania formatek szaf wnękowych, utworzonych Module Szaf Wnękowych i wstawionych
do projektów w programach CAD Kuchnie, CAD Decor PRO oraz CAD Decor,
• importowania zestawień konstrukcyjnych mebli własnoręcznie zaprojektowanych w Module Tworzenia Własnych Szafek,
• importowania zestawień formatek do rozkroju ze specjalnie przygotowanych plików tekstowych
lub baz MS Access,
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• korzystania z list formatek wykonanych we wcześniejszych wersjach programu CAD Rozkrój.
• wydrukowania zestawienia formatek w bieżącym projekcie.
Magazyn formatek – służy do przechowywania dowolnej
liczby zdefiniowanych formatek i jest niezależny od poszczególnych projektów, a zmiany w nim zapisane są dostępne
po kolejnym uruchomieniu programu. Umożliwia przechowywanie formatek w celu późniejszego wykorzystania i pobieranie ich do aktualnie tworzonego projektu.
Arkusze – to podstawowy materiał, który w wyniku rozkroju zostanie podzielony na formatki. Użytkownik ma możliwość:
• dodawania, edytowania i usuwania arkuszy, o dowolOkno „Magazyn formatek”
nych nazwach wpisanych z klawiatury lub wybranych
ze słownika, w bieżącym projekcie lubw magazynie,
• ustalania wymiarów w milimetrach lub centymetrach
• określenia, ile arkuszy o identycznych wymiarach
ma być dostępne w projekcie,
• definiowania materiału arkuszy i kierunku słojów
(kierunek usłojenia formatek rozkładanych na arkuszach jest automatycznie dopasowywany przez
program).
• pobierania potrzebnej ilości arkuszy z magazynu
do bieżącego projektu,
Okno „Dodaj/edytuj arkusze”
• ustalenia szerokości rzazu (grubości linii cięcia, podawanej w milimetrach),
• definiowania marginesu arkuszy (zakresu brzegów nie nadających się do rozkładania formatek),
• wydrukowania zestawienia arkuszy z bieżącego projektu,
• ukrywania arkuszy z określonego materiały, by nie były używane w bieżącej optymalizacji.
Magazyn arkuszy – służy do przechowywania dowolnej liczby zdefiniowanych
płyt oraz powstałych odpadów. Można z
niego pobierać arkusze fabryczne lub odpady do bieżącego projektu. Jest niezależny od poszczególnych projektów, a zapisane w nim zamiany są dostępne przy
każdym kolejnym uruchomieniu programu. Arkusze z magazynu można przenosić do bieżącego projektu, lub na odwrót: pobierać z niego. Można tak
wyeksportować arkusze do plików CSV
lub wydrukować ich listę.

Okno „Magazyn arkuszy”

Magazyn elementów dodatkowych – zawiera listę elementów i usług służąca do przechowywania
dowolnej liczby samodzielnie zdefiniowanych przez użytkownika pozycji. Podobnie jak magazyny formatek i arkuszy, jest niezależna od poszczególnych projektów rozkroju. Użytkownik ma pełną dowolOpis funkcji programu CAD Decor PRO
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ność w definiowaniu elementów dodatkowych: mogą to być działania, materiały lub akcesoria,
niezbędne do wykonania projektu, ze wskazaną jednostką miary i ceną.
W magazynie tym użytkownik może również:
• skorzystać z opcji automatycznego zliczenia długości okleiny wykorzystywanej w
projekcie;
• zliczyć łączny metraż formatek w aktualnym projekcie po uwzględnieniu obróbki
(powierzchnię netto) i dodać tę wartość
do zestawienia elementów dodatkowych
i usług (w m2),
• automatycznie zsumować pola powierzchni płyt użytych podczas optymalizacji (w m2).
Okno „Magazyn elementów dodatkowych”

Opcje programu CAD Rozkrój
1. Zarządzanie magazynem arkuszy i powstałymi odpadami:
• pobieranie optymalnej liczby arkuszy z magazynu dla danego zlecenia, np. z ustalonym priorytetem: całe płyty lub tylko odpady,
• możliwość używanie tylko odpadów lub samych arkuszy fabrycznych z wykluczeniem odpadów,
• opcjonalne pobieranie w pierwszej kolejności odpadów, a dopiero potem arkuszy fabrycznych,
• funkcja automatycznego dodawania powstałych w trakcie rozkroju odpadów do listy dostępnych
arkuszy w głównym magazynie lub w bieżącym projekcie, z zachowaniem wszystkich parametrów
arkusza, z którego powstały,
• automatyczne usuwanie z projektu wykorzystanych arkuszy oraz oznaczanie rozłożonych formatek w bieżącym projekcie, z możliwością ich usunięcia z listy,
• zdefiniowanie minimalnej granicy rozmiarów odpadów, po osiągnięciu której będą automatycznie
przenoszone do magazynu lub listy dostępnych arkuszy w bieżącym projekcie.

2. Konfiguracja optymalizacji:
• sprawdzanie zgodności materiału formatek i arkuszy – po wybraniu tej opcji formatki zostaną rozmieszczone tylko na arkuszach, które mają przypisany identyczny materiał,
• sortowanie arkuszy wg wielkości – program rozpoczyna rozkładanie formatek od najmniejszego dostępnego na liście arkusza,
• pogłębiona optymalizacja – w pierwszej kolejności
zużywane są najmniejsze odpady, a dopiero gdy
wszystkie zostaną wykorzystane, pod uwagę są
brane arkusze fabryczne.

Ustalenie domyślnego materiału i struktury

3. Ustalanie domyślnego materiału i struktury (wzdłuż, wszerz, brak)
4. Inne:
• pamiętanie parametrów ostatnio dodanych formatek,
• konfiguracja autonumeracji zleceń,
• ustalanie katalogu zapisu projektów rozkroju,
• opcja domyślnego grupowania formatek.
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Wyniki optymalizacji rozkroju
• rezultaty rozkroju arkuszy są przedstawiane w formie graficznej,
• na podglądzie widoczne są rozłożone
formatki, ponumerowane odpady
oraz szerokość linii rzazu,
• na każdej formatce wyświetlane są
jej dane: numer identyfikacyjny, nazwa, wymiary (D – długość, S – szerokość) i oznaczenie okleinowanych
krawędzi (różne dla różnych typów
oklein),
• widocznością powyższych danych
można sterować w menu „Widok”,
• do zmiany wielkości podglądu służy
przycisk „Skala”,
• ogólne informacje o wykonanej
optymalizacji:

Okno „Podgląd wyników optymalizacji”

Pola z informacjami i przyciski funkcji okna „Podgląd wyników optymalizacji” oraz lista nierozłożonych formatek

• ilość i powierzchnia wykorzystanych arkuszy, rozłożonych formatek oraz odpadów (w sztukach
i w metrach kwadratowych),
• liczba wzorców cięcia oraz ilość arkuszy wyciętych według identycznego wzorca,
• wydajność optymalizacji wyrażona w procentach,
• liczba nierozłożonych formatek i ich zestawienie,
• łączna długość okleinowanych krawędzi,
• informacje o wybranym arkuszu:
• nazwa i wymiary arkusza (netto oraz brutto),
• struktura i materiał płyty,
• dostępne pole powierzchni arkusza,
• pole powierzchni formatek rozłożonych na arkuszu,
• długość linii wykonanego cięcia,
• procent powierzchni zajmowanej przez odpady,
• informacja na temat wybranej formatki (dostępne po najechaniu na nią kursorem myszy):
• nazwa, wymiary netto i brutto, pole powierzchni i obwód,
• struktura usłojenia,
• rodzaj okleiny,
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• program oferuje możliwość zapisania obrazu rozkroju na dysku komputera,
• dostępne są także opcje drukowania:
• raportu optymalizacji rozkroju,
• zestawienia wszystkich formatek w projekcie,
• spisu nierozłożonych formatek,
• listy odpadów,
• etykiety formatek, z informacją o ich nazwach, wymiarach, strukturze słojów, umiejscowieniu i
rodzaju oklein oraz o numerze arkusza, na który dana formatka została rozłożona.
• użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia każdego wzorca rozkroju z osobna,
przed zatwierdzeniem całej optymalizacji,
• niezaakceptowane wzorce i nierozłożone formatki wracają na listę formatek, gdzie można dokonać korekt lub połączyć je z kolejnym zleceniem.
• zatwierdzeniu optymalizacji pomyślnie rozłożone formatki, zostaną oznaczone symbolem na liście bieżącego projektu i nie będą uwzględniane przy kolejnych rozkrojach; można je usunąć z listy projektu, używając opcji „Usuń zerowe pozycje…” pod prawym przyciskiem myszy.
Import formatek szafek z programów CAD Kuchnie i CAD Decor PRO
• użytkownik ma możliwość przesyłania na listę rozkroju formatek składowych dowolnej ilości szafek ze zleceń wykonanym w programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO lub pojedynczych szafek z
baz danych tych programów,
• szafki powinny zostać najpierw zdefiniowane pod kątem parametrów i
ilości części składowych,
• podczas definiowania szafki można
ustalić sposób jej skalowania, jeśli
jej wymiary zostaną zmienione w
konkretnym projekcie,
• każdą szafkę definiuje się tylko raz,
po czym po kliknięciu przycisku
„Import zlecenia z CAD Kuchnie lub
CAD Decor PRO” lub „Import pojedynczej szafki…” zdefiniowane szafki są dostępne do dodania na listę
Okno „Podgląd wyników optymalizacji”
formatek rozkroju.
Import formatek szafek z Modułu Tworzenia i Edycji Własnych Szafek
• istnieje także możliwość importowania formatek szafek utworzonych samodzielnie w Module
Tworzenia i Edycji Własnych Szafek, który umożliwia tworzenie własnych nietypowych mebli przy
użyciu prostej metody parametrycznej,
• dla każdej z szafek, zaprojektowanych w edytorze szafek użytkownika można wygenerować
„Zestawienie elementów konstrukcyjnych”,
• poszczególne elementy w zestawieniu można edytować i zmieniać ich nazwy, wymiary, dodać
okleinę lub podać materiał,
• zestawienie można zapisać do pliku CXL, odczytywanego przez CAD Rozkrój, dzięki czemu można
je zaimportować na listę rozkroju i i uzyskać optymalny wzorzec cięcia materiału niezbędnego do
skonstruowania danej szafki.
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Import formatek szaf wnękowych na listę rozkroju
• program CAD Rozkrój został wyposażony w opcję importowania zleceń z Modułu Szaf Wnękowych, który można dokupić do programów CAD Decor, CAD Kuchnie oraz CAD Decor PRO,
• dzięki temu modułowi nasi użytkownicy mają możliwość szybkiego i wygodnego tworzenia dowolnych szaf wnękowych,
• po zakończeniu projektu szafy, listę jej części składowych można eksportować do pliku CSV, który
jest odczytywany przez CAD Rozkrój,
• dodatkowo powstaje plik CSV zawierający dane przykładowych arkuszy,
• pliki te można następnie zaimportować na listę rozkroju, korzystając z opcji importu plików tekstowych i plików tekstowych ze stanem magazynu w menu „Plik” programu CAD Rozkrój,
• można również skorzystać z przycisku „Import szaf wnękowych...”, dostępnego w panelu funkcji,
po jego wybraniu pojawi się okno w którym wyświetlą się znalezione przez CAD Rozkrój projekty
wykonane w programach CAD Kuchnie, CAD Decor i CAD Decor PRO, zawierające szafy wnękowe.

Import formatek i domyślnych arkuszy dla szafy wnękowej zaprojektowanej w Module Szaf Wnękowych
w programie CAD Kuchnie

Wszystko to sprawia, że program CAD Rozkrój jest nie tylko narzędziem szybkim, prostym w obsłudze
i wygodnym, lecz również bardzo wszechstronnym i dostosowanym do potrzeb różnych odbiorców.
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