Vlastnosti a použitie zdrojov svetla
Halogény - zdroje bodového svetla - môžu byť upravené v tomto rozsahu:







svietia
áno / nie
sú viditeľné
áno / nie
farba svetla
intenzita
rozsah a uhol kužeľa
fotometrický profil ( potom nie je možné nastaviť rozsah a uhol kužeľa, je definovaný IES )

Bodové svetlo – je doplnkovým prvkom osvetlenia v návrhu, ktorý sa používa na osvetlenie scény
pred ich vložením a vhodnými fyzicky prispôsobenými existujúcimi svetelnými zdrojmi, napríklad pri
aplikácii textúr. Jeho zdroj nie je viditeľný v prostredí ani vo vizualizácii, s výnimkou prípadu, keď
je upravený a presunutý. Bodové svetlo by sa malo vypnúť pri vytváraní konečného vzhľadu
interiéru, pretože môže skresliť distribúciu osvetlenia v ňom (napr. Interiér bude vyzerať jasnejší
ako v skutočnosti, alebo smer svetla bude iný, ako by naznačovali vložené svetlá).

Emitor svetla - objekt s definovanými emisnými vlastnosťami, vďaka ktorému vyžaruje svetlo do
okolia (napr. okenné tabule) ovplyvňujúce susedné objekty. Emitor svetla je možné vytvoriť
nastavením emisie svetla vo vlastnostiach materiálu, alebo vložením prvku z databázy, ktorý ma
emisiu už prednastavenú.

Neónový efekt - objekty, ktoré dostali vlastnosť imitačnej žiary, ktorá však nemá vplyv na
osvetlenie scény, je iba imitácia emisie. Ak sa dá povrchu vlastnosť emisia 0% a neónový efekt
viac ako 10%, bude objekt svietiť iba „na oko“, nie naozaj a nebude svetelne ovplyvňovať scénu

Žiarivky – do projektu sa dostanú zväčša vložením 3D prvku žiarivky alebo svietidla alebo iného
prvku so zabudovanými žiarivkami..... Majú nastavený Neónový efekt , ak je ich emisia 0%,
nebudú ovplyvňovať svetelne scénu, iba svietiť „na oko“,

Slnečné svetlo – do scény sa dá nastaviť vonkajšie svietenie svetla cez okno pustením
a nasmerovaním daného svetla.
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