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1. Wprowadzanie własnego zdjęcia:  
 

 
Aby wprowadzid własne zdjęcie do programu należy wybrad z menu górnego aplikacji przycisk „import 
zdjęcia”.  

 
Spowoduje to pojawienie się okna dialogowego, na którym trzeba wskazad właściwy plik do wczytania (o 
rozszerzeniu JPG lub JPEG lub GIF lub PNG). 
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2. Ustalenie widoku do edycji  
Po wczytaniu nowego zdjęcia program automatycznie dopasowuje widok zdjęcia do maksymalnej widocznej 
szerokości okna edycyjnego.  
 
Do edycji widoku zdjęcia służy menu:  
 

 
 
W menu tym ustala się:  
 

a) Symulację kolorystyczną pory dnia, w jakiej projektujemy nową kolorystykę. Zmiana aktualnej pory 
dnia odbywa się poprzez kliknięcie na ikonę położenia słooca. Dostępne pory dnia to rano, południe 
i wieczór. Zmiana kolorystyki w danych porad dnia wynika z faktu, że bardzo ważnym aspektem 
dotyczącym wrażeo wizualnych jest kolor powietrza, którego składowe zmieniają odczucia i 
wrażenia wizualne odbiorcy. Interakcja pomiędzy cząstkami powietrza i promieniami światła ma 
bardzo ważne znaczenie dla odbioru wizualnego obiektów:  
 
 

- do południa, z uwagi na pionowe przenikanie przez atmosferę promieni słonecznych, fale krótkie (kolor 
niebieski) są załamywane przez cząsteczki powietrza. Intensywnośd dodatkowej, niebieskiej składowej 
koloru obiektu zależy od czystości powietrza,  
 
- po południu, z uwagi na zwiększanie się gęstości atmosfery, fale długie (kolor czerwony) są załamywane 
przez cząsteczki powietrza. Powoduje to dodanie do składowej koloru obiektu odcieni czerwonawo-
miedzianych.  
 
 

b) Widok skali zdjęcia. Regulacja widocznego w oknie edycyjnym obszaru zdjęcia odbywa się poprzez 
wykorzystanie suwaka skali (dostępny zakres od 10% do 500%) oraz ustawienie myszką widocznego 
obszaru oznaczonego czerwoną ramką w menu.  

 
 
Skalowanie widoku można uzyskad również stosując skróty klawiszowe:  
CTRL + "+"- powiększa widok o 10%  
CTRL + "-" - pomniejsza widok o 10%  
CTRL + "0"- dostosowuje widok do maksymalnej szerokości obszaru edycyjnego.  
 
 
Można również ustawiad dostępny widok zdjęcia, przesuwając myszką po obszarze zdjęcia, przy wciśniętym 
klawiszu SPACJA na klawiaturze komputera. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku rysowania 
szczegółów kolorystycznych powierzchni w dużym powiększeniu. 
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3. Rysowanie powierzchni do kolorowania  

Aby pokolorowad budynek należy utworzyd powierzchnie, które mają byd pokryte materiałami Tytan EOS. 
Powierzchnie rysuje się po wybraniu przycisku „Dodaj nową powierzchnię” z menu bocznego aplikacji.  

 

 
Powierzchnię rysuje się poprzez klikanie w punkty tworzące jej obrys. Aby zakooczyd rysowanie powierzchni 
należy kliknąd w punkt startowy rysowania powierzchni (pierwszy wskazany podczas rysowania danej 
powierzchni). 
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4. Edytowanie (poprawianie powierzchni)  

 
Podstawową edycją powierzchni jest przesuwanie jej punktów w powiększeniu tak, aby dokładnie 
obrysowywały daną częśd elewacji. Przesuwanie punktów odbywa się poprzez najechanie myszką na dany 
punkt, a następnie, po jego uaktywnieniu (punkt się powiększa) kliknięcie i przesunięcie punktu z cały czas 
wciśniętym lewym przyciskiem myszki (UWAGA: jeżeli po najechaniu uaktywnieniu punktu zostanie 
wciśnięty lewy klawisz myszki to linie określające obrys obiektu znajdujące się przy tym punkcie zmienią 
kolor na niebieski).  
 
Z chwilą tworzenia nowej powierzchni lub edycji istniejącej, na dolnej belce programu pojawia się menu:  

 
 
W tym menu użytkownik określa nazwę nowej powierzchni, szereg parametrów dotyczących jej właściwości 
oraz włącza funkcje związane z edycją obszaru powierzchni. Kliknięcie myszką w przycisk "OK" wyłącza tryb 
edycji powierzchni. Kliknięcie w przycisk "Anuluj" przywraca cechy i geometrię powierzchni z poprzedniej 
edycji lub, w przypadku rysowania nowej powierzchni, usuwa ją z projektu. Odznaczenie zakładki 
"wyświetlaj" powoduje wyłączenie wyświetlania powierzchni przy zachowaniu wszystkich jej parametrów. 
Ponowne wyświetlenie powierzchni jest możliwe po uaktywnieniu zakładki "wyświetlaj".  
 
Kliknięcie w przycisk „Usuo powierzchnię” umożliwia całkowite usunięcie aktywnej powierzchni.  
 
Wszelkie działania użytkownika prowadzące do usuwania lub kasowania informacji wymagają dodatkowej 
akceptacji.  
 
Podstawowa edycja punktów ograniczających powierzchnię polega na przesuwaniu ich położenia.  
Aby przesunąd punkt, należy najechad myszką na jego obszar, a następnie przy wciśniętym lewym przycisku 
myszy przeciągnąd punkt do nowej lokalizacji.  
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Program ma dwa dodatkowe tryby edycji punktów ograniczających powierzchnię. Pierwszy tryb, który jest 
domyślnie aktywny, umożliwia wstawianie punktów pomiędzy istniejące. Aby uaktywnid tryb wstawiania 
punktów, należy kliknąd na przycisk:  

 
 
znajdujący się w menu powierzchni, a następnie kliknąd na linię łączącą dwa dotychczasowe punkty 
ograniczające, na której użytkownik zamierza dodad nowy. Nowy punkt ograniczający powierzchnię zostanie 
dodany w środku odcinka linii łączącej dwa dotychczasowe punkty ograniczające powierzchnię.  
 
Drugi tryb umożliwia usuwanie punktów ograniczających powierzchnię. Należy wówczas kliknąd na przycisk:  

 
 
Użytkownik zostanie wtedy dodatkowo poinformowany o konsekwencjach wynikających z usuwania 
punktów i po zatwierdzeniu przeczytania tego komunikatu istnieje możliwośd usuwania istniejących 
punktów ograniczających powierzchnię. Tryb usuwania punktów będzie aktywny do czasu przełączenia 
programu w tryb wstawiania punktów lub wstawiania otworów w powierzchni. 
 
Aby uaktywnid tryb wstawiania otworów w powierzchni (np. okno, drzwi) należy przy aktywnym menu powierzchni 
kliknąd na przycisk 
 

 
 
Po uaktywnieniu tego trybu, użytkownik może narysowad otwór klikając myszką na widocznym obszarze edycji, co 
powoduje powstawanie punktów ograniczających obszar otworu. W celu ułatwienia tworzenia nowego otworu, program 
łączy linią kolejne punkty ograniczające obszar otworu. Punkty te mogą znajdowad się poza obszarem powierzchni i 
wtedy program "wytnie" z powierzchni tylko częśd obszaru powierzchni, która jest geometryczną częścią wspólną 
obszaru powierzchni i nowego otworu. 
 
Dodatkowe ustawienia: 
Program umożliwia ustawienie dwóch trybów kolorystycznych. Tryb "Bez łączenia z tłem" oznacza, że kolor powierzchni 
kolorystycznej nie jest dodawany do koloru tła, tylko przykrywa kolor znajdujący się pod nim. Tryb "Łączenie z tłem" 
oznacza, że składowe koloru powierzchni kolorystycznej będą sumowane ze składowymi tła. 
 
Aby uniknąd nieprawidłowego łączenia kolorów, program przekształca obszar zdjęcia cyfrowego pokrywany 
powierzchnią kolorystyczną w skalę szarości. Zatem, w przypadku łączenia powierzchni kolorystycznej z tłem, do 
składowych kolorystycznych powierzchni dodawane są tylko składowe szarości tła. 
Dodatkowymi parametrami, które można zastosowad w celu uzyskania najlepszych efektów wizualnych obiektu są: 
- "% przeźroczystości" powierzchni kolorystycznej, który umożliwia osłabienie nasycenia koloru powierzchni (skala od 0% 
do 100% - pełne nasycenie) poprzez regulację kanału alfa powierzchni. 
- "jasnośd tła", która umożliwia usuwanie niepotrzebnych elementów tła, np. szarości cegieł, dachówek, zabrudzeo 
elewacji itp. 
Stosowanie trybów kolorystycznych jest ważne z uwagi na koniecznośd uzyskania "plastycznego", efektu 
kolorystycznego, uwzględniającego cienie własne obiektu. 
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5. Nadawanie koloru dla powierzchni  
Aby dobrad właściwy kolor z palety TYTAN EOS, należy przy aktywnej powierzchni kolorystycznej, której 
nadajemy kolor, uaktywnid w prawym bocznym menu programu zakładkę "Kolorystyka", a następnie 
zakładkę "Kolory TYTAN EOS" (taki układ aktywnych okien jest domyślny w programie).  
 
Aby wskazad określony kolor, należy wskazad myszką miniaturkę koloru. Po kliknięciu myszką na próbce 
koloru, wyświetli się on na największym kwadracie reprezentującym próbkę koloru, znajdującym się w dolnej 
części menu.  
 
Użytkownik może również wpisad ręcznie nazwę koloru TYTAN EOS w polu "Oznaczenie koloru". Wpisana 
nazwa musi byd dokładnie taka sama jak użyta w bazie danych programu. Jeżeli użytkownik wpisze 
niepoprawną nazwę lub błędnie poda kod koloru, program nie zmieni próbki koloru.  
 
 

 
 
Mniejszy kwadrat pokazuje próbkę koloru/materiału aktualnego dla warstwy. Kliknięcie w mniejszy kwadrat 
pokaże parametry koloru ostatnio aktywnej warstwy i przeniesie ustawienia kolorystyczne na większy 
kwadrat.  
 
Kliknięcie w większy kwadrat spowoduje dodanie danej konfiguracji kolorystycznej do aktywnej powierzchni 
kolorystycznej. 
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Po wybraniu w prawym bocznym menu zakładki "Kolorystyka", a następnie "Kolory RGB", użytkownik może 
wskazad dowolny kolor z palety RGB poprzez kliknięcie w pole prezentujące paletę kolorystyczną (np. kolor 
dachu).  

 
 
Kolor RGB można również wskazad używając pola "Oznaczenie koloru", wpisując wartośd parametrów RGB 
wg składni: R:wartośd G:wartośd B:wartośd. Wartości muszą byd liczbami całkowitymi z przedziału od 0 do 
255.  
 
W celu ułatwienia użytkownikom prawidłowego łączenia kolorów dla różnych powierzchni kolorystycznych, 
w programie zaimplementowano możliwośd automatycznego wyszukiwania barw wg teorii modelu 
psychologicznego kolorów, opracowanej przez Alberta Munsell'a.  
 
Po prawej stronie aplikacji umieszczone zostały zestawienia kolorystyczne, w których kolorem wyjściowym 
jest kolor z dużego kwadratu w menu kolorystycznym. Obok tego koloru pojawią się najbliższe kolory z 
palety, spełniające określone kryteria psychologicznego łączenia z kolorem wyjściowym. Kliknięcie na próbkę 
koloru z tego zestawienia spowoduje zmianę koloru aktywnej warstwy. 
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6. Tworzenie materiałów teksturowanych (tynki mozaikowe)  
W programie istnieje możliwośd wprowadzania materiałów teksturowanych. Różnica w stosunku do 
materiałów kolorystycznych polega na tym, że mają one powtarzalny, niejednolity wzór graficzny.  
  
Właśnie z uwagi na ten wzór konieczne jest, w celu zapewnienia odpowiedniej "plastyczności" obiektów, 
ustawianie układu perspektywy dla danej powierzchni kolorystycznej.  
 
Aby wprowadzid na aktywną powierzchnie kolorystyczną materiał teksturowany, należy w prawym bocznym 
menu uaktywnid zakładkę "Tynki mozaikowe" i przy pomocy suwaka wyszukad interesujący użytkownika 
wzór.  
 

 
 
W przypadku powierzchni kolorystycznej, której przypisany jest tynk mozaikowy z lewej strony, powyżej 
menu aktywnej warstwy pojawia się menu sterowania układem perspektywy. 
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7. Tworzenie boniowania  
Aby dodad nowe boniowanie, należy w lewym bocznym menu aplikacji uaktywnid zakładkę boniowanie a 
następnie kliknąd na:  
 

 
Kliknięcie spowoduje uaktywnienie menu boniowania, które umożliwia ustawianie parametrów dla 
aktywnego boniowania. Boniowanie przesuwa się myszką po aktywnym obszarze edycyjnym.  

 
 
Dla boniowania istnieje możliwośd sterowania jego widokiem perspektywicznym. W tym celu należy 
zastosowad elementy menu "Ustawianie perspektywy", które pojawia się na lewej bocznej belce z chwilą 
uaktywnienia menu boniowania. 
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W menu boniowania użytkownik może ustalad parametry aktywnego boniowania. Zmienne oznaczone 
kolejno "a", "b", "c", "d" służą do ustalenia wzajemnych proporcji pomiędzy wymiarami boniowania. 
Każdorazowa modyfikacja wartości tych zmiennych musi byd zatwierdzona albo kliknięciem "Enter" na 
klawiaturze komputera, albo kliknięciem na przycisk "OK" w menu boniowania. Jeżeli użytkownik nie 
modyfikuje żadnych zmiennych, kliknięcie "OK" w menu boniowania wyłączy aktywnośd danego boniowania 
oraz wyłączy menu boniowania.  
 
Dodatkowo użytkownik może ustalid ilośd powieleo jednego elementu boniowania, jak również odległośd 
pomiędzy powieleniami, która jest podawana w proporcjach wymiarów. Istnieje również możliwośd płynnej 
regulacji układu boniowania poprzez użycie suwaka "skala".  
 
Dla boniowania można dodawad kolory analogicznie jak dla powierzchni kolorystycznych. Nie można 
dodawad tynku mozaikowego do boniowania.  
 

8. Uaktywnianie powierzchni lub boniowania  
Uaktywnienie danej powierzchni kolorystycznej lub boniowania może odbyd się na dwa sposoby.  
Pierwszy polega na kliknięciu w lewym bocznym menu na nazwę powierzchni lub boniowania.  
Drugi polega na kliknięciu na wskazywaną powierzchnię kolorystyczną lub boniowanie powierzchni w 
obszarze roboczym.  
 
Jeżeli użytkownik ma aktywną powierzchnię kolorystyczną lub boniowanie, nie może uaktywnid innej 
powierzchni lub boniowania, zanim nie zamknie okna edycji aktualnie aktywnej powierzchni lub boniowania. 
 

9. Grupowanie  
Grupowanie ma na celu umożliwienie wprowadzania równoczesnych zmian dla większej ilości powierzchni 
kolorystycznych lub boniowao. Aby dodad nową grupę, należy uaktywnid w lewym bocznym menu zakładkę 
"Grupy", a następnie kliknąd na przycisk „Dodaj nową grupę”  
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Dodanie nowej grupy lub wskazanie istniejącej uruchomi menu grupy:  

 
 
W tym menu użytkownik widzi wszystkie zdefiniowane w projekcie powierzchnie kolorystyczne i 
boniowania. Zaznaczanie powierzchni lub boniowao powoduje dodanie ich do grupy.  
 
Przy aktywnym menu grupy, użytkownik wskazuje kolor lub tynk mozaikowy w prawym bocznym menu.  
 
Jeżeli operacja nadania koloru lub faktury dla grupy jest możliwa, zostaje wprowadzona dla wszystkich jej 
obiektów (powierzchni lub boniowao).  
 
Jeżeli użytkownik zaznaczy grupę składającą się z powierzchni kolorystycznych i boniowao oraz będzie chciał 
wprowadzid dla nich tynk mozaikowy, zostanie on dodany tylko do powierzchni kolorystycznych, ponieważ 
boniowania nie mogą byd pokrywane tynkami mozaikowymi. 
 

10. Eksport pliku graficznego 
Jeżeli użytkownik chce wyeksportowad aktualny widok obszaru roboczego w celu np. wysłania poprzez e-
mail, powinien kliknąd na ikonę:  

 
Otworzy się wtedy ekran z podglądem widoku, który ma zostad wyeksportowany. Po kliknięciu na "OK" 
program poprosi o wskazanie miejsca na dysku, w którym ma zostad zapisany plik. Plik będzie zapisany jako 
*.jpg.  
 

11. Wydruk  
Jeżeli użytkownik jest zainteresowany wydrukowaniem aktualnej wizualizacji wraz z zestawieniem 
zastosowanych w projekcie kolorów i materiałów, powinien kliknąd na ikonę:  

 
po wskazaniu, której otworzy się okno z podglądem wydruku. Jeżeli użytkownik wybierze "OK", to program 
poprosi o wskazanie drukarki, na którą ma zostad wysłany wydruk. 
 

 

 

 


