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Solstudie
1. Rita först.
Vi behöver bara använda 2D- och 3D-vyerna, så du kan radera elevationerna A1, A2, A3 och A4 och
sektioneringen A-A. (Markera, Delete, Delete Viewpoint, Delete anyway.)
Rita ett 2-våningshus med balkong. (Mitt är 12000 x 9000 m och balkongen år 7000 x 3000.) Strunta i inredningen,
vi skall ju bara kolla hur skuggorna faller på huset och när man kan sola på balkongen.
Om du inte vill ha helsvarta väggar i planvyn kan du gå in i menyn Document > Set Model View
och ställa om till Bygglovshandling i stället.
Rita taket. Geometry Method: Singel-plane. Construction Method: Complex Roof

2. Inställningar för solstudier
Börja med att gå in i View-menyn, välj 3D View Options >
3D Projection Settings... och Parallell Projection Settings.
Klicka på knappen ”More Sun...”.
Nu fick du se en ny dialogruta, där kan du ställa in för
vilken dag i månaden, som du vill göra en solstudie.
(Om du är nyfiken på när solen går ner just i dag kan du ställa in dagens datum
och ändra tiden tills du märker att solen går ner i den lilla rutan längst ner, den
med solen.)

Tiden på dagen, påverkar husets utseende (färgerna),
eftersom solen kommer från olika håll vid olika tidpunkter.
Prova får du se. Kolla i 3D Window.
Under knappen Project Location... > Cities
kan du tala om för ArchiCAD var i världen
huset skall stå, så att AC kan göra en korrekt
solstudie.
Alla städer i världen finns inte med i listan men
vet man bara latitud och longitud så kan man
lägga till de som fattas.
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När man ritar i ArchiCAD är norr alltid uppåt. Om ditt
hus skall placeras så på tomten är allting ok, men om
norr är t.ex. snett upp åt höger, måste du ändra.
Det gör man i Project Location, som du nyss använt
ovan, eller gå till menyn Options < Project Preferences
> Project Location. Du kan ta tag i kompassnålen och
vrida den så att den pekar dit, där ditt norr är eller skriva
in gradtalet i fältet vid sidan.
För en solstudie är det förstås viktigt att veta var norr är,
men speciellt viktigt är det att veta var öster och väster
är, eftersom solen går upp i öster ner i väster. I hela
välden faktiskt. (Varför skall man använda medurs i stället för medsols? I vissa länder är medsols åt andra hållet,
som t.ex. i Sydamerika där medsols är moturs. Medsols och motsols är alltså inte entydigt.)

2. Skapa en solstudie i 3D Window
Gå till Document-menyn och välj där Creative Imaging > Create Sun Study...
I dialogrutan du nu fick se kan du göra en del val.

Förval är 3DWindow och att man börjar
vid solupgången och slutar vid
solnedgången, dvs kl 3:54 respektive kl
21:38.
Det är ung 18 timmar emellan och med en
bild var 30:e minut blir det alltså 36 bilder.
Där finns också knappen Save. När du
klickar på Save görs filmen. Den sparas
som en QT-film på ditt konto. Leta upp
filen på din hårddisk och spela upp filmen.
Den har filformatet .mov.

Man kan dra positionsmarkören framåt /
bakåt för att specialstudera hur solen
lyser på huset under dagen.
Här lyser solen från öster.

Lite senare lyser
solen från söder.
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Klick här
ger menyn
till höger
och du kan
nu lägga ut
din film på
YouTube, om du har ett
Googlekonto.
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Om man vill att träd skall kasta skugga måste man välja
det. Markera trädet, dubbelklicka på föremålsverktyget
och i Parameters sätt Skugga på On.

3. Skapa en solstudie med Renderade bilder.
Som du säkert såg i dialogrutan ovan kan man också välja att
göra en film med renderade bilder.

Gå till Document-menyn och välj där
Creative Imaging > Create Sun
Study... som tidigare men bocka nu för
PhotoRendering Window.
Klicka på Save...
Spela upp din .mov-fil.
Som du ser har inställningen för trädets
Skugga här satts på On.

Tidigt på morgonen.
Solen står i öster.

4. Redovisning
När du är klar spelar du upp filmen för
din lärare. Säkert vill hela klassen se.
Mitt på dagen.
Solen står i söder.

Extra info
Om du vill prova olika inställningar för renderingen går du in i
Document-menyn och väljer Creative Imaging >
PhotoRendering Settings...
! Där finns olika inställningsmöjligheter för
Engine(renderingsmotor), Size, Resolution, osv.
I Engine kan man välja tre olika renderingsmotorer, som
renderar på lite olika sätt.
De inställningar du ser i dialogrutan till höger är de förvalda,
dvs Factory Settings. Med dem blir det bäst.

Med valet 3D Window tog filmen med 36 bilder 9,7 MB av minnet, och med PhotoRendering
Window 2,6 MB. Inställningarna var i båda fallen de förvalda.
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