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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het trainingsboek dat geheel in eigen beheer wordt gemaakt en 

exclusief geschreven door CADez BV. 

 

 

Het leren van een programma is een wisselwerking tussen “u wilt iets maken” 

en “wat kan er met het programma”. Deze twee moeten over een tijdje hand 

in hand gaan met elkaar. 

 

CADez leert u wat u nodig heeft en vooral waarom en wanneer u iets toepast: 

de METHODE. Dat is het belangrijkste van deze korte introductie. U mag 

natuurlijk eigen aantekeningen maken, graag zelfs. Wat u zelf opschrijft 

onthoudt u goed. Voor Unicorn is er veel lesmateriaal via ons youtube kanaal 

voorhanden een boek nogal “dubbel op”. Deze handleiding voegt vooral de 

weg van A naar B toe. Gericht op uw dagelijkse praktijk.  

 

Wij wensen in deze training: SUCCES! 
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INSTALLATIE 
 

De installatie van Unicorn kunt u 24/7 regelen via: 

https://www.cadez.nl/unicorn-updates/#installatie 

 

Uw system bepaalt in grote mate het comfort en snelheid 

 

• I5 of hoger. Meer dan 6 cores is echter zinloos als de grafische kaart goed is. 
• 8 liever 16 GB intern geheugen. Grote modellen 32 tot zelfs 64 GB 
• NVIDIA  Geforce 1050ti minimum met 4 GB geheugen. Liever hoger. 

 

Een voorbeeld van hetzelfde model uitgerekend op 3 machines waar vooral de 

grafische kaart van verschilt: 
 
Laptop antilope  

GTX 1060m 

120 minuten Ca. 1500 euro 

SLIM workstation 

GTX 1070ti 

50 minuten Ca. 1800 euro 

CHEETAH workstation 

GTX 1080 x 2 

30 minuten Ca. 2400 euro 

 

  

https://www.cadez.nl/unicorn-updates/#installatie
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Unicorn “Stand alone” òf via ARC+ 

 
• Stand alone. U start dan unicorn via de snelkoppeling Dit is van toepassing voor 

alle 3D programma’s behalve ARC+. Bijvoorbeeld sketchup pro. 

Via dit scherm: 

 
 

 

• Geïntegreerd in ARC+ X10 en hoger. U start Unicorn dan via ARC+ 

 
Het gele icoon is het unicorn scherm aan/uitzetten 

Het rode icoon is het unicorn scherm koppelen met de 3D tekening. Wat u tekent 

wordt direct doorgegeven aan unicorn render. 

 

Probeer unicorn als arc+ gebruiker niet los te starten, dit is beveiligd tenzij: 

U nog een extra licentie neemt om, óók stand alone te kunnen werken. 
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START WERKBALK 
 

Unicorn heeft geen verborgen interface. U ziet eigenlijk alles meteen 

openstaan. Het begint met het openen van uw model knop 2 

 
 

1 = Productie voorbeeld. Ingedrukt = directe weergave van eindresultaat. 

2 = 3D bestand openen (ontbreekt bij ARC+) 

3 = opslaan (bij arc+ alléén voor export naar stand alone versie) 

4 = ronddraaien (orbit) 

5 = informatie 

6 = instellingen 

7 = animatie per scene interface aan/uit 

8 = snelle bediening camera aanzichten 

 

Ad 1 

Zodra u de “bliksem” inschakelt worden de instellingen van uw productie actief zodra u 

de muis even loslaat. De modus die u kiest “snelle physics” of “physics” wordt dan na 

een paar herhalingen getoond en blijft rekenen tot u weer wat gaat doen. Het is dezelfde 

werking als je zelf op “voorbeeld” zou drukken. 

Ad 6 

Bij de instellingen kiest u de taal vooral en ook de snelheid van ronddraaien. Bij een wat 

ouder/langzamer systeem kunt u dan toch vlot draaien door de snelste stand te nemen 

(niet zo mooi maar niet erg als je draait) 

Ad 7 

Deze schakelt de animatie interface per scene.  
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INSTELLINGEN (6) 
 

Stel unicorn voor de perfecte match met dit boek in op taal nederlands en 

interface thema “Dark UI” via het “tandwiel”  

 

Het “voorbeeld digitaal ingezoomd” is het aantal pixels van het voorbeeld venster. Hoe 

hoger u dit zet hoe scherper maar ook hoe langzamer. Houdt een waarde tussen 500 en 

1000 als u een HDTV scherm heeft. Bij een UHDTV (4K) scherm mag u het tussen de 

1000 en 2000 zetten voor meer scherpte. 2 keer zo scherp is 4 keer langzamer. U moet 

dan wel een krachtige videokaart hebben GTX 1060 of hoger voor hoger dan 1000 pixels. 

 

Zet de ambient occlusion modus op “Basis” voor een snelle weergave tijdens werken met 

toch al schaduw. 

 

 
 

Verlaat meteen unicorn en start het weer. Uw interface is nu in het nederlands. 
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OPENEN (2) 
 

Unicorn leest ca. 46 formaten. Hier behandelen we 2 populaire CADez 

programma’s, Sketchup Pro en ARC+ X10 

Sketchup bestanden tips 

 

• U mag uw model open laten staan samen met Unicorn. Bereid zoveel mogelijk 

voor aan materialen. Hoe meer al voorzien is van een textuur of kleur.  

• Gebruik voor materialen zoveel mogelijk duidelijke heldere woorden. Noem het 

naar wat iets is: parketvloer, stucwerk, chroom, hpl, lamp etc. 

  
• Soms laat unicorn alle opties zien, maar hoeft u daar niets aan te wijzigen. 

• Open sketchup bestanden altijd zo: 
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ARC+ bestanden tips 

 

• Werk ALTIJD vanuit sjablonen, omdat hier al gauw 100 materialen en belichting in 

basis goed staan. U kunt ook oude projecten en tekeningen altijd openen met een 

standaard sjabloon in het render menu. 

 

• Gebruik voor alle materiaalsoorten pen nummers.  

• U maakt één render model, geplaatste modellen doet u NIETS mee. U gaat nooit 

in delen van het model aanpassingen doen. ALTIJD alléén in het hoofdbestand. 
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INTERFACE TABS 
 

Het proces wat u doorloopt is in 6 tabs opgedeeld. Elk tab bevat meteen de 

hele bediening daarvan. Er zijn geen submenu’s dus geen zoekwerk. Alleen bij 

materiaal zijn er gekleurde balken die u uit kunt klappen met + en – teken. 

(Voor wie ARC+ X9 bladerender al kende dus vertrouwd)  

De hoofdstukken van het cursusmateriaal zijn gebaseerd op deze “tabs”.  

 

 
Klik door de tabs en u ziet per tab de interface wisselen 

 

 
De knop navigatie zet alle bediening uit en is ideaal als u uw klant samen achter de 

computer een presentatie wilt geven. In ARC+ is dat ook de tab die u gebruikt als u het 

scherm louter gebruikt als “kijk” scherm om te zien wat u in 3D doet. 
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WERKPROCES 
 

Het proces wat u doorloopt is in 6 tabs opgedeeld en u werkt van links naar 

rechts als hoofdgedachte Hoe u een project aanpakt is eigenlijk altijd 

hetzelfde volgorde. Houdt deze methode aan: 

 

• Open het model altijd met een model link aan Bij wijzigingen van het ontwerp 

hoeft u voor unicorn niets opnieuw te doen. 

• Zet de instellingen op de snelste werkwijze zodat u meteen ziet wat u doet bij 

alles. 

• Maak meteen 1 perspectief goed aan met het een mooi standpunt 

• Maak in een scene altijd één extra camera om rond te lopen, zodat u niet uw 

perfecte plaatje kunt verpesten 

• Stel een achtergrond in voor wat u door ramen heen ziet of achter een gebouw of 

product staat 

• Stel de productie in op het eindresultaat wat u beoogt, schermafmeting (resolutie) 

en type uitvoer 

• Zorg dat de natuurlijk licht de basis is van de belichting is 

• Voeg lichtbronnen toe voor realisme en sfeer. Stel dit eerst uit tenzij er echt 

donkere plekken zijn die uitgelicht moeten worden. 

• Pas de materialen aan van groot naar klein. Een groot vloervlak, muur, plafond, 

gote meubels zoals tafelbladen, keuken fronten. Dan pas de kleine zaken 

• Zet de instellingen op een betere stand maar nog steeds snel 

• Maak uw eerste proefrendering 

• Stel de hoofdzaken weer bij zoals daglicht als te donker of licht is. 

• Voeg nu pas extra camera’s en of scenes toe voor meer afbeeldingen. 

• Loop alle materialen na en ga meer op de details in met de werkcamera. 

• Voeg lichtbronnen toe voor meer sfeer en in balans. 

• Zet de instellingen realistischer en laat weer een test rekenen 

• Stel voor het maximale resultaat de instellingen in zodat het af komt met de beste 

haalbare instellingen 

• Test hoe lang één afbeelding duurt om in te schatten hoe lang u nodig heeft voor 

meerdere beelden. 

• Laat de batch verschillende camera’s en plaatjes berekenen waarbij u de 

afbeeldingen begrenst qua kwaliteit. 
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Start altijd zó 
 

Omdat elk model anders is, is bij het openen het inregelen van de camera 

zodat u goed kunt rondkijken essentieel. U zorgt dat u goed kunt navigeren 

met de volgende stappen. 

• U start automatisch altijd in de tab SCENE, hier hoeft u niets voor te doen. Maar 

dan weet u dat dat zo is. 

• Kies “Snelle Physic” 

•  

• Zet de productie voorbeeld UIT mocht die aanstaan.   

• Druk in alle cameravensters (meestal 2) dus boven en vooraanzicht op het icoon 

linksboven (1 in plaatje hieronder).  

  
Dit zoomt het model en camera samen uit. Zo ziet u alles wat er in uw model is + 

de aanwezige camera.  

 

• Sleep het kijpunt (blauwe bolletje) naar het centrum van uw ontwerp.  

 
Dit zorgt ervoor dat u handig daarom heen kunt draaien.  

Doet dit ook in de hoogte 

• Sleep de camera naar de plek waar u staat te kijken. Ook weer zowel in hoogte 

als in vooraanzicht. 
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• U kunt er ook voor kiezen de z-waarde van camera en kijkpunt met getallen in te 

vullen. 

 
•  

• Zet het “schaartje” ingedrukt (vaak bij interieur) zodat u de plattegrond en 

doorsnede ziet ipv aanzichten.  

•   
De doorsnede zit precies waar u met de camera staat. Schuif de camera in 

vooraanzicht. U ziet de plattegrond op een andere hoogte doorgesneden worden. 

 

 

TIP: Gaat het een keer helemaal mis met de camera?  

Gebruik de standaardaanzichten via het vergrootglas rechtsboven komt u 

daar in. Gebruik bijvoorbeeld het 3D aanzicht linksonder voor een 

vogelvlucht. 

 
 

TIP 2: Meer weten over de camera? 

Tik in youtube in “unicorn render camera”  

 


