
     
 

 

 

Slagschaduw 

 
 
Het beste kunt u éérst gevels via “aanzicht +” en “doorsnede beheer” laten rekenen. Dit is dan zonder 
slagschaduw.  
 
Dit heeft de voorkeur vanwege de volgende 3 redenen: 

1. U kunt vast kijken of ze wel in orde zijn en het 3D model ook klopt, voordat u tijd stopt 
in schaduw. 

2. U krijgt automatisch dan de bestanden in de map 2D_ 
3. U hoeft met wijzigen dan alleen te bladeren naar de juiste naam. 

 
Heeft uw model geen aanzichtenbeheer?  
U kunt elk 3D-model met een paar kleine stappen heel vlot van gevelcamera’s voorzien: 
 

• Kies bestand openen en klik op de gewenste modelnaam. 

• Vink “Gebruik template” aan. 

 
• Uw bestaande tekening wordt nu geladen met deze sjabloon (template). 

• Sla de tekening op met de oorspronkelijke naam (het heeft geen nut 2 bestanden te maken) 

• Zet “aanzicht” en “doorsnede beheer” aan: 

 

• Met het gele tandwiel kunt u de gevels produceren.  



     
 

 

 

Nu pas gevels met schaduw aanmaken: 
In het menu van CADez Gebouw is er een extra 
mogelijkheid voor slagschaduw. 
 
 
U kunt met 4 verschillende vaste aanzichten werken, 
die ieder de zon onder 45 graden hebben staan (van 
links of van rechts). Voor afwijkende situaties en 
perspectieven kiest u de optie “zelf kiezen”. De 
arcering wordt met een slagschaduw-afstand 
geplaatst. Alle platte vlakken (zoals glas) met een 
andere afstand, om een verschil tussen slagschaduw 
en glas te krijgen. 
 
Als u al gevels had, kunt u dezelfde namen gebruiken 
die u net gemaakt hebt op de eerste pagina.  
Die vindt u in de automatisch aangemaakte map 2D_  
 
Nadat u één van de aanzichten hebt gekozen, gaat 
ARC+ de slagschaduw van uw model genereren. 
Vervolgens drukt u op ENTER om de berekening-
opties in te stellen. 

 
  
U krijgt een dialoog op scherm. Vink de volgende vakjes aan: 

  
  
Daarna kunt u deze opslaan of eventueel overschrijven. 
  
 
Op uw LAYOUT blad is dat dan ook aangepast. 
 
De opties nog even uitgelegd ivm printen. 

 
  
8 mm in werkelijkheid betekent bij schaal 1:100 8/100 = 0.08mm. Als u pen op 0.1mm zet, wordt dit 
als een gekleurd vlak geprint. 
 
Vergeet niet de pen (nummer 253) grijs mee te geven bij printen. 

 


