
Vizualizačný program CAPTURE 2021



Šetrite svoj čas pomocou softvéru CAPTURE 2021 pre návrh
osvetlenia!

Firmu CAPTURE VISUALISATION nie je potrebné veľmi predstavovať. Jednoznačne patrí k lídrom vizualizačných
technológií vo svete.

Na svete je najnovšia verzia CAPTURE 2021, ktorá je plná inovácií. 
Podstatné z nich Vám dnes predstavíme!



Pri tvorbe verzie Capture 2021 sa výrobca rovnomerne zameral na tri základné piliere produktu.

- DIZAJN
- DOKUMENTÁCIA
- VIZUALIZÁCIA

DIZAJN 
Mnohouholníky
Nová položka “Polygon” v knižnici umožňuje vytvorenie aj komplikovaných mnohouholníkov pomocou   
nového editora modelov Polygon.

Mirror
Táto funkcia umožňuje zrkadlenie objektov alebo vytvorenie zrkadlového duplikátu.
Pridané sú ďalšie filtre vyhľadávania v knižnici pre rýchle a podrobné vyhľadávanie.

Prepracovaný výber konštrukcie
Príkazy pre výber všetkých konštrukcií boli kvôli lepšej prehľadnosti premenované.
Nová možnosť selekcie umožňuje výber všetkých zariadení v rovnakých skupinách ako už vybraté zariadenia.   
Výber podľa umiestnenia zariadenia. Výber všetkých zariadení na rovnakom mieste alebo na rovnakej 

konštrukcii.
Pri duplikovaní objektov, ktoré obsahujú funkciu pohybu objektu, sa zachovajú aj odkazy na túto funkciu.
Zobrazenie uhlov vo vlastnostiach optiky
Pri výbere optiky sa vždy zobrazia uhly optiky. 



MVR import / export
Importujte a exportujte modely MVR vrátane informácií o zariadení a jeho patch.

Zdieľaná geometria v importe DWG zabraňuje duplikácii počas importu viacerých identických odkazov,
zvyšuje výkon a zmenšuje veľkosť súborov projektu.

Zdieľaná geometria v exporte DWG
Zdieľanie definícií blokov pre identickú geometriu (iba pre novo importované objekty).

Nastavenia Pan a Tilt v CSV
Invertné a počiatočné / koncové limity sú teraz exportované aj importované.

Import modelov zariadení z CSV
Zmena súradnicového systému pri exporte CSV

Pre export sú teraz k dispozícii rovnaké možnosti súradnicového systému ako pre import súboru CSV.
Zachovaný patch pri klonovaní zariadení naprieč projektmi. Pri klonovaní v rovnakom projekte sa patch vymaže.

Polygon

Funkcia Mirror MVR Import/Export



Nový dizajn editora výkresov a dokumentácie. Namiesto kontextovej ponuky bola pridaná karta knižnice. 

DOKUMENTÁCIA



Nové pravítko
V knižnici sú teraz k dispozícii pravítka s rôznymi zarovnaniami a dĺžkami segmentov.



Nové čiary
V knižnici sú teraz k dispozícii čiary s rôznymi štýlmi.



Možnosť prispôsobenia tabuľky
Tabuľky a stĺpce na správu je možné premenovať. Predvolené vzostupné poradie stĺpcov je možné
zmeniť na zostupné.



VIZUALIZÁCIA

Pyro a CO2 efekty. Nové technológie efektov sú pridané do knižnice ako vstavané zariadenia.



Zvýšené projekčné rozlíšenie
Rozlíšenie goba a orezávacích klapiek sa zvýšilo zo 128px na 512px..



Nové vlastnosti materiálov
Alfa režim a cutoff, metalické a drsné textúry, fluorescencia, spätná projekcia, obojstrannosť a preposielanie.



Vortex (vírivý) efekt
Ako je vidieť na C-Paky A.leda B-EYEs.


