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študije osončenja in archicad

Že kar nekaj časa je potrebno projektom prilagati 

tudi študije osončenja. Ko imamo objekt modeli-

ran v 3D, za njihovo izdelavo ni potrebno več kot 

nekaj minut, čeprav veliko uporabnikov pozabi, 

da je ta možnost v ArchiCAD-u prisotna že od raz-

ličice 5. Pogledali bomo, kako v tlorisu prikažemo 

območje sence na izbrani časovni termin, izde-

lavo filma s prikazom gibanja sence na poljuben 

dan ter prikaz senc v pogledih in prerezih.

1 | Model
Za prikaz senc potrebujemo seveda model stavbe. Za čim 
hitrejše delo izklopimo vse objekte, ki pri sencah niso po-
membni, še posebej notranjo opremo, okna, vrata ... Mo-
del prikažemo v 3D-oknu.

2 | Prikaz vektorskih senc
V meniju View/3D View Mode izberemo 3D Window 
Settings. Za prikaz senc preklopimo pogled iz načina 
OpenGL v Internal Engine ter na dnu okna vklopimo pri-
kaz vektorskih senc in višino površine, na katero se projici-
rajo. Internal Engine je dosti počasnejši kot OpenGL, zato 
za izris malce počakamo.

3 | Tlorisni pogled 3D-modela
Ker želimo videti senco predvsem v tlorisu, v istem meniju 
izberemo še 3D Projection Settings. Nastavimo pogled, 
kot je prikazano na sliki, in kliknemo na More Sun za na-
stavitev lokacije.
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10 | Sence na pogledih fasad
Tudi ko izdelamo prereze ali poglede na fasade, lahko v 
prikazu vklopimo sence. To storimo v oknu z nastavitva-
mi prerezne oziroma pogledne črte (Section/Elevation). 
Sence so v tem primeru vedno vektorske in se samodejno 
obnavljajo, ko spremenimo model.

11 | Senve v prerezih
Pri velikih modelih vsakokratno izračunavanje senc pome-
ni tudi večji čas osveževanja slike, zato je priporočljivo, da 
jih, ko jih enkrat nastavimo, izklopimo in prikažemo le ob 
izrisu projekta na tiskalnik.

12 | Izpis na tiskalnik
Vse poglede, na katerih smo vključili sence, lahko tako kot 
katero koli drugo risbo postavimo na list (Layout), in nato 
izrišemo skupaj z ostalim projektom.

7 | Prikaz sence v 2D-oknu
Sedaj se vrnemo v tloris in pritisnemo Ctrl + V – prilepi. 
Na tloris se prekopira samo senca, ki bi morala pasti na 
pravo mesto glede na objekt.

8 | Izdelava animacije sence
Za še nazornejši prikaz lahko izdelamo tudi animacijo giba-
nja senc tekom poljubnega dneva. V meniju Document/
Creative Imaging izberemo Create Sun Study. Prikaže 
se okno z nastavitvami, kjer nastavimo datum, časovno 
obdobje ter format zapisa filma in morebitno stiskanje 
(kompresijo).

9 | Predvajanje filma
Od izbire, ali se zapisujejo upodobljene slike ali pogled 
3D-okna, je odvisen čas, potreben za zapis filma. Film se 
zapiše na trdi disk računalnika in ga lahko predvajamo z 
ustreznim predvajalnikom (QuickTime, Windows Media 
Player ...). Na vsako posamezno sličico se zapišejo tudi lo-
kacija, datum in ura.

4 | Lokacija, ura, projektivni sever
Sedaj nastavimo geografsko lokacijo naše stavbe ter ustre-
zna dan in uro. Oznako za sever zavrtimo z miško ali pa kot 
vpišemo ročno. V kolikor naše izbrane lokacije ni med po-
nujenimi, lahko z vpisom koordinat dodamo tudi novo.

5 | Prikaz sence v 3D-oknu
Ko vse to potrdimo, se v 3D-oknu izrišeta model in njego-
va senca. Če želimo to senco prenesti v tloris objekta (npr. 
na geodetsko podlogo) z ograjico (Marquee), izberemo 
celotno območje 3D-okna in pritisnemo Ctrl + C.

6 | Nastavitve kopiranja
Ko tako kopiramo vektorsko risbo iz 3D-okna v 2D, se po-
javi okno z nastavitvami, kaj želimo kopirati. Ker nas sedaj 
zanima samo senca za konstrukcijske elemente, izberemo 
None, za sence pa robove in poligone.


