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ŠTUDIJE OSONCENJA 
NAMEN ŠTUDIJE OSONČENJA 

Namen študije osončenja je ugotoviti, kako določen objekt vpliva na osončenost sosednjih objektov ali kako meče 
sence sam nase oz. prejema sence od sosednjih objektov. Seveda se osončenje razlikuje glede na datum, uro, 
geografski položaj in smer severa, tako da moramo vse the parametre tudi upoštevati pri izdelavi.  
v ACAD-BAU se lahko naloge lotimo s klasičnim AutoCAD / BricsCAD renderiranjem, še lažji način pa je, da si od 
tam »sposodimo« samo sonce in delamo s hitrimi barvanimi pogledi. 
  

IZDELAVA MODELA 

OBJEKT 

Najprej izdelamo model našega objekta in ga tudi detajliramo do želene mere, saj bomo verjetno zanj potrebovali 
tudi klasične načrte. 

 

OKOLICA 

Pri modeliranju okolice si večinoma pomagamo s solid objekti (ribbon Modeliranje), ki jih postavljamo na ACAD-
BAU komponente, da se prilagodijo sistemu delovanja programa. Če je okoli objekta ravnina, zadoščajo že 
preprosti ukazi za izdelavo osnovne solid geometrije. Pri nagnjenih terenih pa je potrebno že naprednejše znanje 
modeliranja in uporaba ukazov kot so Loft, Sweep…Če imamo v bližnji okolici visoke hribe ali pečine, ki utegnejo 
metati senco na našo parcelo, je potrebno zmodelirati tudi to, saj sicer študija osončenja ne bo popolna. 

 

SOSEDNJI OBJEKTI 

Izrisati moramo tudi vse bližnje sosednje objekte ali druge objekte na parceli, katerih volumni 
bodo metali senco na naš objekt in obratno. Običajno teh ne modeliramo natančno ampak 
uporabimo kar ukaze za simbolične »monopoli« hiške, ki jih rišemo pri obdelavi situacije (ribbon 
Situacija /  Stavbe). Na voljo je več različnih ukazov gkede na tip strehe objekta. Lahko pa 
rišemo tudi izreze (ribbon Situacija / Izrez), da izdelamo večje odpritine na objektih kot so 
prehodi, previsi… 
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VEČJI MODELI 

Kadar je naš projekt sestavljen iz več detajliranih objektov, je smiselno risati vsakega v svoji risbi in jih potem 
sestaviti skupaj v en DWG preko zunanjih referenc. Tak način dela olajša tudi preglednost in hitrost dela na 
posameznih objektih. Ciljna risba pa se samodejno posodablja, če izvedemo spremembe na katerijoli izmed 
izvornih risb. Več o delu z zunanjimi referencami je napisano v članku: 
https://www.arhinova.si/uploads/2/2/8/5/22859538/bim-acad-bau_15-sodelovanje_na_projektu_1.pdf  
 

 

IZDELAVA POGLEDOV 

Za prikaz senc na modelu potrebujemo 3D pogled ali najmanj fasade. Za izdelavo različnih tipov pogledov imamo 
ukaze na ribbonu Vnos / Fasade in prerezi. Vnesen pogled lahko prikažemo na veliko različnih načinov. Za najbolj 
realističen prikaz si na kartončku Učinki odkljukamo Površinsko šrafuro, Površinsko polnilo in po potrebi še 
Upoštevaj prozornost. Obdelava z osnovnimi materiali je samodejna, lahko pa jih zelo hitro menjamo tudi prek 
palet ACB Pogledi (več v priročniku) 

FASADE 

Celoten fasadni niz izdelamo z ukazom Vnos / Fasade in prerezi / Fasade (podmeni) / Vse fasade. Zložimo jih 
lahko v vrsto ali v kvadrat. Na eni izmed fasad odkjukamo želene učinke in testiramo materiale. Ko smo z 
rezultatom zadovoljni, uporabimo Match properties ukaz (desni gumb miške) in prenesemo lastnosti iz obdelane 
fasade na neobdelane. 

 

AKSONOMETRIJE 

Še bolj nazoren pogled of fasad je aksonometrija. Do nje pridemo najlaže tako, da eno izmed fasad kopiramo na 
novo mesto. Z dvoklikom sprožimo ukaz za urejanje in se postavimo na kartonček Splošno. V seznamu pogledi 
imamo 4 že preddefinirane aksonometrije (Izometrija), lahko pa si jo izdelamo sami pod poljubnimi koti prek izbora 
Lastna izometrija. Obdelava z materiali in prenos lastnosti sta enaka kot pri fasadah. 

 

https://www.arhinova.si/uploads/2/2/8/5/22859538/bim-acad-bau_15-sodelovanje_na_projektu_1.pdf
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PERSPEKTIVE 

Izdelava perspektive je vezana na znanje AutoCAD / BricsCAD-a. Najprej moramo izdelati kamero prek ribbona 
Vizualizacije / Cameras. V risbi v tlorisu podamo položaj kamere in cilj gledanja kamere z 2 točkama.  
Če kliknemo na kamero, se odpre okence Camera Preview, da lahko pogled skozi kamero tudi vidimo, kar nam 
pomaga pri urejanju. Najprej prek ročajev popravimo zorni kot kamere, da zajamemo celoten objekt. Lahko pa 
namesto tega spreminjamo Field of View v oknu Properties. Nato prek Properties uredimo še višine kamere 
(Camera Z) in cilja (Target Z). Vrednosti pišemo v cm – npr. 170cm za višino kamere (višina oči), za cilj pa 
testiramo toliko časa, da vidimo cel objekt v predogledu. 

  
Ko je kamera (ali več kamer) izdelanih in urejenih, jo priredimo ACAD-BAU pogledu. Najlaže je, da kopiramo eno 
izmed fasad na novo mesto. Z dvoklikom sprožimo ukaz za urejanje in se postavimo na kartonček Splošno. V 
seznamu pogledi imamo Camera1 (ali več kamer), ki jo tudi izberemo.  
Če se zgodi, da je ob vnosu kamera obrezana, potegnemo točko 1 bolj stran od objekta, da je okoli več praznega 
prostora. Če pa bi radi še bolj natančno vplivali na izgled pespektive, jo dvokliknemo: 

• kartonček Prikaz – v sklopu Okvir odkljukamo Prikaži 

• kartonček Splošno – izključimo Avtomatično prilagajanje velikosti 
Sedaj se okoli pogleda izriše okvir, ki ga lahko poljubno urejamo z ročaji – spreminjamo razmerje stranic pogleda. 
Če spremenimo položaj ali cilj kamere, osvežimo perspektivni pogled tako, da ga dvokliknemo in takoj OK. 

 

NASTAVITEV VSEH PARAMETROV 

SONCE 

Bistvo študije osončenja je prikaz senc na objekth. Za to pa seveda potrebujemo sonce, ki deluje enako kot sonce 
v realnosti. AutoCAD in BricsCAD imata že vgrajeno sonce, ki zna simulirati realnost. Najdemo ga:  

- AutoCAD: vključimo ga na ribbonu Vizualizacije / Sun Status in urejamo prek ukaza SUNSTATUS 
- BricsCAD: vključimo in urejamo prek ukaza SUNPROPERTIES  

Bistvo urejanja je nastavitev datuma in ure za prikaz senc. Okno za urejanje ima rubriki Date in Time in ti nastavitvi 
vplivata na globalen položaj sonca v sceni. 
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SENCE 

Prikaz senc na pogledih se aktivira na urejanju pogleda – kartonček Učinki / Prikaz senc. Ker pa ACAD-BAU 
omogoča izris senc na osnovi različnih parametrov, moramo paziti, da v seznamu Položaj sonca izberemo 
Globalno sonce. S spreminjanjem datuma in ure se sedaj avtomatično spreminjajo tudi sence. 

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

Za pravilen prikaz senc moramo določiti geografski položaj, ki ustreza lokaciji našega projekta. 
 
AutoCAD:  
ribbon Vizualizacije / Sun & Location / Set location (v podmeniju) / From map 
Ko nas vpraša, če želimo uporabiti karto, potrdimo z Yes. Na karti povečamo želeno območje in markiramo lokacijo 
prek desnega klika in Drop marker here. Kliknemo gumb Next in izberemo ustrezen GIS koordinatni sistem 
(MGI/gc Slovenia), časovni pas (GMT+1) in enoto risanja (cm). V risbi podamo še točko iz karte na objektu in 
pokažemo smer severa. Prednastavljen sever je 90˚ - torej na zgornji strani ekrana. Ne glede na pravo smer 
severa, tega v risbi ne spreminjamo, saj bomo sever nastavili z ACAD-BAU ukazom.  

 
Ko potrdimo, se v ozadju izriše karta lokacije, kar nam je lahko v pomoč pri projektu. Če je ne želimo videti, 
kliknemo na ribbonu Geolocation / Online map / Map off. 
 
BricsCAD: 
Vtipkamo ukaz GEO in odpre se pogovorno okno. Nastavimo GIS koordnatni sistem in določimo položaj prek 
gumba Choose Location. Pošišemo najbližje mesto – npr. Ljubljana. Časovni pas se prilagodi izboru mesta. V 
risbi podamo točko lokacije prek gumba v polju Position. Če rišemo v bližini koordinatnega izhodišča, lako to tudi 
zanemarimo, saj malenkostne razdalje praktično ne vplivajo na študijo. Smeri severa v pogovornem oknu ne 
spreminjamo, saj bomo sever nastavili z ACAD-BAU ukazom. 
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SMER SEVERA 

Čeprav smo imeli možnost nastaviti sever že pri geografski lokaciji, tam nastavitev ne spreminjamo. Torej ostane 
prednastavljena smer severa, ki kaže proti vrhu ekrana – v smeri osi Y.  
ACAD-BAU ima svoj ukaz za določanje smeri severa, ki je vezan na simbol za sever. Simbole najdemo na paleti 
ACB 2D Simboli / A5 Oznake. Vsi trije simboli so dinamični bloki, tako da se pod njimi skriva še več izpeljank, ki 
jih lahko vidimo v PDF katalogu za oznake moder gumb na vrhu palete. Enega izmed simbolov postavimo v tloris, 
tako da najprej kaže navzgor v smeri osi Y. 
 

 
 
Sedaj poiščemo ACAD-BAU ukaz Smer severa na ribbonu Situacija. Najprej pokažemo simbol, ki bo določal 
sever in nato z 2 točkama na bloku usmeritev od centra proti končni točki, kot kaže slika. S tem se je dejanski sever 
vezal na simbol, ki ga sedaj lahko poljubno vrtimo. 
 

  
 

 
Simbol lahko vrtimo z ukazom Rotate, lahko pa enostavno vpišemo kot v okno Properties / Rotation, ko je simbol 
izbran. V skladu z vrtenjem simbola se na pogledu sence takoj posodobijo. 

 
 
 
 



 www.arhinova.si   7 
 
 
 
 

IZDELAVA ŠTUDIJE 

Sedaj imamo podane vse potrebne parametre za izdelavo študije osončenja. Odločimo se, s katerimi pogledi bomo 
študijo predstavili in začnemo izdelovati sličice.  
Naredimo toliko kopij pogleda, kot bo različnih časovnih variant, pa naj bodo to fasade, aksonometrije ali 
perspektive. 
Spremenimo datum in uro, da se izračunajo prave sence in nato dotični pogled razstrelimo (desni gumb / Explode). 
Ta pogled ni več asociativen in obdrži sence, kot je bilo nastavljeno. Nato ponovno nastavimo čas in razstrelimo 
naslednji pogled. Zraven si za vsak pogled napišemo datum in uro predstavljenih senc. 

 
 

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO S PROGRAMOM! 


