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DELO S 3D SIMBOLI 

3D SIMBOLI 

ACAD-BAU ima knjižnice 3D simbolov že vključene v samo inštalacijo, seveda pa se lahko uporablja tudi poljubne 
druge 3D simbole. 3D simboli so AutoCAD bloki, ki so v osnovi večinoma zmodelirani kot solid objekti. Na ta način 
se lahko izdela zelo natančne modele, ki pa so seveda zahtevni za preračunavanje in tudi močno povečajo velikost 
risbe. Ker je tekoče delo, sploh na večjih projektih, ključnega pomena, je smiselno biti previden z vnosom prevelike 
količine 3D podatkov – predvsem simbolov. Zato bo v članku razložen postopek, kako organizirati delo, kadar 
želimo npr. opremiti stanovanje s 3D opremo iz ACAD-BAU knjižnic.  

METODA 

AutoCAD / BricsCAD osnova omogoča delo z zunanjimi referencami XREF. Na ta način lahko obremenjujoče 
dele risbe shranimo v drugo datoteko in jo le po potrebi naložimo v glavno risbo. S tem je naša glavna risba 
sorazmerno majhna in hitro odzivna, saj se zunanje reference naložijo v času odpiranja risbe.To lahko uporabimo 
tudi v primeru 3D simbolov, ki jih imamo lahko shranjene v posebnem DWG-ju. Načeloma je lahko teh DWG-jev 
tudi več in vsak lahko predstavlja svojo varianto. Z navzkrižnimi referencami lahko povežemo 2 datoteki, tako da 
vidimo simbole v arhitekturnem načrtu, v risbi s simboli pa ravno tako vidimo arhitekturo, saj jo potrebujemo za 
postavitev simbolov.  

                   
 

POSTOPEK 

ARHITEKTURNA RISBA 

Najprej izdelamo arhitekturni model našega objekta. Postavljene morajo biti vse stene, ki definirajo prostore oz. 
služijo kot meje za postavitev simbolov. 

  



 www.arhinova.si   3 
 
 
 
 

RISBA S SIMBOLI 

Risba s 3D simboli mora biti glede parametrov etaž popolnoma enaka arhitekturni risbi. Najlažje je, da arhitekturno 
risbo shranimo prek Save As z drugim imenom in pobrišemo vso vsebino. Nato vnesemo v izpraznjeno datoteko 
arhitekturno risbo kot zunanjo referenco prek ribbona Vnos / Attach. Za tip datoteke izberemo DWG in jo 
poiščemo v dotični mapi. Med nastavitvami vključimo opcijo Overlay! To pomeni, da se ob vnosu risbe s simboli 
kot reference, arhitekturna referenca ne bo več videla, kar je pomenbno, ker bomo to ribo vnesli nazaj v 
arhitekturno. 
 

 
 
Ko imamo zasnove prostorov lepo pripravljene, se lahko lotimo opremljanja. Arhitekturna risba je delno posivljena 
in nam tako olahjša delo, saj se simboli vidijo poudarjeno. Aktiviramo profil 2D za 3D risanje na ACB nadzorni 
plošči in odpremo palete s 3D knjižnicami: ACB 3D Simboli ali ACB 3D Pohištvo. Vnesemo želene simbole. Po Z 
osi jih pomikamo prek stranskega pogleda ali z vnosom Z vrednosti v oknu Properties. 

 
 
Ko so simboli vneseni, je zaradi vidnosti vseh robov risba nekoliko nepregledna. Z vklopom profila 2D, pa simboli 
niso vidni. Rešitev je v vstavitvi novega načrta simbolov s skritimi robovi – ribbon Vnos / Prikaz / 2D prikaz 3D 
blokov. V tej fazi risbo tudi shranimo. Po želji lahko izdelamo več variant opreme in jo shranimo prek Save As z 
različnimi imeni. 
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ARHITEKTURNA RISBA - DRUGIČ 

Risbo si simboli sedaj vnesemo nazaj v originalno arhitekturno risbo. Arhitekturna risba je tam že referenca, ampak 
opcija Overlay preprečuje, da bi se upoštevala ob ponovnem vnosu nazaj – oz. da bi prišlo do krožne reference. 
Pred vnosom se postavimo na globalno etažo, saj je pomembno, da se simboli vidijo po vseh etažah, če imamo 
večnadstropen objekt. Globalna etaža pa pomeni, da bo vsebina vidna ne glede na aktivno konstrukcijsko etažo. 
Uporabimo ukaz prek ribbona Vnos / Attach in prav tako kot prej aktiviramo opcijo Overlay. Simboli so sedaj vidni 
v arhitekturni risbi in se lepo odpirajo po etažah. Tlorisni pogled je čist, saj so nevidni robovi simbolov skriti.  
 

 
 

SHEMA 

Arhitekturna risba in risba s simboli sta vstavljeni ena v drugo kot zunanja referenca XREF. Zaradi opcije Overlay 
sta vidni le ob prvi vstavitvi. Vsakič, ko eno risbo shranimo in se pomaknevo v drugo, nas program opomni, da 
naredimo osvežitev. Tako vedno gledamo najnovejše stanje arhitekture in simbolov.  
 

 
 

PREREZI IN 3D POGLEDI 

Čeprav je v tlorisu vidna le 2D projekcija 3D simbolov s skritimi robovi, pa se v vseh prerezih in 3D pogledih simboli 
normalno vidijo. Lahko gre za navaden črtni prikaz simbolov v klasičnih prerezih ali pa za vektorsko barvane 
načrte. In ker so simboli pripravljeni z različnimi Layerji, jim lahko poljubno menjamo površinska polnila in s tem 
določamo izgled materialov. Zaradi boljše globinske predstave lahko aktiviramo tudi sence.  

 

ARHITEKTURNA RISBA RISBA S SIMBOLI

XREF Overlay

XREF Overlay
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Seveda lahko izdelamo tudi perspektivne poglede interierja in jih ravno tako predstavimo v vektorsko barvani 
tehniki. Poleg klasičnih načrtov pa lahko izdelamo tudi prostoročno skico.  

 
 
V primeru perspektivnih pogledov izhajamo iz kamere, ki jo vnesemo v tloris z ukazom na ribbonu Vizualizacije / 
Cameras. Z dvoklikom na poljuben pogled (fasado) lahko akriviramo pogled skozi kamero tako, da jo izberemo v 
seznamu Pogledi na kartončku Splošno. Svetloba v tem primeru lahko prihaja tudi od zadaj, saj se vsa 
gemometrija za ravnino kamere (označeno s črtkano črto), ki je pravokotna na smer pogleda, odstrani. Iz te smeri 
lahko tudi padajo sence. 
Na ta način je omogočena osvetlitev simbolov, saj pri vektorskem senčenju ni možnosti odboja svetlobe. 
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Menjava različnih vpadnih kotov svetlobe lahko da zelo različne rezulktate, tako na samih simbolih kot tudi na 
odsebnih sencah. 

 
 

VARIANTE 

Ko imamo eno varianto opreme izdelano, jo lahko preko Save As shranimo v dugo datoteko DWG in spremenimo 
določene simbole ali njihovo postavitev, da dobimo drugo varianto.  

 
 
V risbo arhitekture vnesemo poljubno število variantnih rešitev, s tem, da imamo samo eno naenkrat naloženo. 
Določeno varianto lahko naložimo ali ne prek desnega klika Reload / Unload. Ob nalaganju nove variantne rešitve 
se posodobijo vsi pogledi. Če želimo direktno primerjavo, si star pogled prekopiramo preko desnega klika / 
Kopiraj detajl. Ta ni asociativen in ga potem lahko gledmao vzporedno s posodobljenim pogledom. 
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OSTALE MOŽNOSTI 

Perspektivnemu pogledu lahko dodamo črto prereza in s tem pokažemo notranjost določenih simbolov. Črto 
prereza najprej izrišemo v tlorisu z ukazom na Ribbonu Start / rubrika Risanje / Črta prereza v meniju pod Line. 
V tlorisu izrišemo želen potek črte prereza. Perspektivnemu pogledu jo dodelimo preko dvoklika / kartonček 
Pogledna kocka / gumb Izbor črte prereza. 

 
 
Če izvažamo model za druge programe – recimo za vizualizacije v Twinmotion, potem se lepo izvozijo vsi objekti: 
arhitektura in pohištvo, ki je znotraj XREF. Vsebima zunanje reference se ravno tako pretvori po Layerjih, tako da 
lahko v programu za vizualizacije lepo namestimo materiale na posamezne plasti. 
 
 

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO S PROGRAMOM! 


