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analiza nasłonecznienia i zacieniania 
z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu 



SPIS TREŚCI: 
 
1. Wstęp – omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii. 
2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej. 
3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 
4. Analiza nasłonecznienia – przykłady. 
5. Interpretacja przepisu §60 Warunków technicznych… 
6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 
7. Jak poprawnie wykreślić linijkę słońca. 
8. Program „Linijka słońca” – profesjonalna nakładka na AutoCAD. 



1. Wstęp – omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii. 

Sposób określania położenia 
ciał niebieskich na niebie.  

Aby określić położenie słońca 
(lub dowolnego ciała niebieskiego) 
na niebie, należy znaleźć dwa kąty: 
 
A –    azymut, czyli kąt pomiędzy 

kierunkiem północy, 
 a poziomym kierunkiem 
 z którego świeci Słońce 
 
H –   wysokość kątową Słońca. 
 
 



2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej. 

Specyfika układu cieni. 

W obu dniach równonocy wiosennej 
i jesiennej Słońce wschodzi dokładnie 
na wschodzie (E) i zachodzi dokładnie 
na zachodzie (W), a dzień trwa równe 
12 godzin. 
 
W miesiącach zimowych Słońce 
wschodzi na południowym 
wschodzie (S-E) natomiast zachodzi 
na południowym zachodzie (S-W) 
 
W okresie letnim, kiedy dni są najdłuższe 
w ciągu roku, Słońce wschodzi 
na północnym wschodzie (N-E) 
a zachodzi na północnym zachodzie (N-W) 
 
 
 



2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej. 

Specyfika układu cieni. 

Układ cieni w miesiącach zimowych 
będzie następujący. 
 
Wierzchołki cieni układają się w kształt 
paraboli o ramionach skierowanych 
na północ. 



2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej. 

Specyfika układu cieni. 

W miesiącach letnich cienie będą 
układać się w sposób następujący. 
 
Wierzchołki cieni układają się 
w kształt paraboli o ramionach 
skierowanych na południe. 



2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej. 

Specyfika układu cieni. 

Podczas równonocy wiosennej i jesiennej 
cienie będą układać się w sposób 
następujący. 
 
Po połączeniu wierzchołków cieni, 
otrzymamy linię prostą. 



2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej. 

Specyfika układu cieni. 

Podsumowując – jeżeli złożymy 
wszystkie trzy wykresy, tylko 
podczas dwóch dni w roku 
(obu równonocy) wierzchołki 
cieni ułożą się w linii prostej. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

Diagram linijki słońca składa się 
z centralnego punktu -  
stanowiącego miejsce pomiaru 
czasu nasłonecznienia. 
Jest to zazwyczaj okno badanego 
pomieszczenia. 
 
Koncentrycznych linii 
wyznaczających kierunki zgodnie, 
z którymi układają się cienie dla 
poszczególnych godzin – tzw. 
AZYMUTÓW – linie niebieskie 
 
A także poziomych linii, za pomocą 
których można wyznaczyć 
długość i kierunek cienia obiektu 
o znanej lub szukanej wysokości – linie zielone 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

LINIE AZYMUTÓW 
 
Jeżeli zrzutujemy na 
płaszczyznę poziomą dowolny punkt 
na ekliptyce (linia czerwona), następnie połączymy go z centralnym punktem 
diagramu (linia niebieska), i z powrotem połączymy go z pierwotnym punktem 
na ekliptyce (linia żółta) – otrzymamy wspomniane pary kątów: 
A – azymut oraz H – wysokość kątową dla dowolnego momentu w ciągu dnia. 
Tak więc, dzięki liniom azymutów wiadomo pod jakim kątem w płaszczyźnie XY 
będą układały się cienie budynków o dowolnej porze dnia równonocy. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

LINIE AZYMUTÓW 
 
Należy zauważyć, że to jakie 
będą wartości kątów pomiędzy 
poszczególnymi liniami azymutów, zależy m.in. od lokalizacji geograficznej 
miejsca, w którym dokonujemy analizy. Na przykład, dla miejscowości wysuniętych 
na południe, wysokość kątowa Słońca (H), a co za tym idzie, kąt padania promieni 
słonecznych jest większy. Tym samym kąty pomiędzy poszczególnymi azymutami 
na diagramie linijki słońca ulegną „zagęszczeniu” w okolicach wschodu i zachodu 
Słońca i „rozrzedzeniu” w okolicach godzin południowych. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

POZIOME LINIE POMOCNICZE 
 
Ustawmy słupek o wysokości 1m 
w taki sposób, aby o godzinie 12:00 
koniec jego cienia pokrywał się z środkowym punktem modelu. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

POZIOME LINIE POMOCNICZE 
 
Następnie ustawmy słupek 
w kilku dowolnych miejscach, 
ale tak by koniec cienia zawsze znajdował się w badanym punkcie. 
Jak widać, punkty wstawienia poszczególnych słupków w dniach równonocy będą 
leżały na linii prostej. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

POZIOME LINIE POMOCNICZE 
 
Analogicznie – jeżeli ustawimy 
słupek o wysokości 2m w podobny sposób, 
a następnie powielimy go tak jak poprzednio, punkty wstawienia słupków również 
utworzą linię prostą. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

POZIOME LINIE POMOCNICZE 
 
Poziome linie pomocnicze 
odpowiadają umownym liniom w płaszczyźnie 
badanego punktu (okna), po przekroczeniu których obiekty kubaturowe o wysokości 
właściwej dla danej linii pomocniczej, będą zacieniać badany przez nas punkt (okno). 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

POZIOME LINIE POMOCNICZE 
 
Należy pamiętać, że podobnie 
jak w przypadku linii AZYMUTÓW, 
odległości pomiędzy poszczególnymi liniami pomocniczymi również zależą od 
lokalizacji geograficznej miejsca, dla którego sporządzana jest analiza nasłonecznienia. 
Na przykład dla miejscowości wysuniętych na południe, wysokość kątowa Słońca (H) 
jest większa, a zatem odległość pomiędzy liniami pomocniczymi będzie mniejsza. 



3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca. 

Aby lepiej zobrazować zależność pomiędzy lokalizacją obiektu względem linii 
pomocniczej, zastąpmy słupek obiektem kubaturowym. 

Rys. 1 - Przykładowa bryła jest styczna do linii pomocniczej. A zatem krawędź 
cienia przez kilka godzin będzie styczna do badanego punktu. 
 

Rys. 2 - Jeżeli bryłę ustawimy w taki sposób, że jej obrys w całości znajdzie się 
po zewnętrznej stronie linii pomocniczej, to niezależnie od pory dnia, jej cień 
w ogóle nie przetnie badanego punktu. 
 

Rys. 3 - Analogicznie, jeżeli badana bryła przetnie jakąś częścią swojego obrysu 
linię pomocniczą, to jej cień przez kilka godzin będzie zacieniał badany punkt. 

rys. 1 rys. 2 rys. 3 



Poziomem porównawczym, od którego mierzyć będziemy wysokość zacieniania jest 
poziom nadproża badanego okna. 
  
W tym przypadku będzie to 18,65 m mierzone do attyki sąsiedniego budynku. 

4. Analiza nasłonecznienia - przykłady 

Przeprowadźmy analizę nasło- 
necznienia na konkretnym przy- 
kładzie. 
 
Na schemacie obok znajdują się 
dwa budynki mieszkalne, 
wielorodzinne z usługami w kon-
dygnacji parteru. 
 
Analizę nasłonecznienia prze- 
prowadzimy dla przykładowego 
pomieszczenia pierwszego piętra. 



Przejdźmy do widoku przestrzennego, 
alby lepiej zobrazować relacje pomiędzy 
budynkami. 
 

Na rzucie obok, przeprowadzimy analizę 
nasłonecznienia za pomocą diagramu 
LINIJKI SŁOŃCA 
 

Na schemacie 3D poniżej będziemy 
obserwować ruch Słońca po EKLIPTYCE 

Obróćmy kamerę o 90°, tak by 
lepiej obserwować ruch Słońca 
po EKLIPTYCE oraz przejdźmy 
do przekroju na schemacie 
powyżej. 
 
Na schemacie powyżej 
wróćmy na chwilę do  
widoku przekroju… 



Następnie, uprośćmy rysunek 
w taki sposób, aby w zacienianym 
budynku wyświetlić tylko 
badane okno... 



Ponieważ płaszczyzną porównawczą, 
od której mierzyć będziemy 
wysokość zacieniania jest 
poziom nadproża badanego 
okna – zredukujmy rysunek 
poprzez usunięcie wszystkich 
elementów znajdujących się 
poniżej tej płaszczyzny… 



… a następnie przenieśmy tak 
powstały układ na poziomą 
płaszczyznę pomiaru w taki 
sposób, by badane okno 
znalazło się w centrum 
modelu przestrzennego… 



Po zredukowaniu rysunku 
do niezbędnych elementów, 
możemy przystąpić do analizy 
nasłonecznienia badanego 
okna. 
 
Przejdźmy na schemacie 
powyżej z powrotem do 
rzutu obu budynków, 
a następnie uprośćmy 
rysunek tak jak 
na modelu przestrzennym… 



Po zredukowaniu rysunku 
do niezbędnych elementów, 
możemy przystąpić do analizy 
nasłonecznienia badanego 
okna. 
 
Przejdźmy na schemacie 
powyżej z powrotem do 
rzutu obu budynków, 
a następnie uprośćmy 
rysunek tak jak 
na modelu przestrzennym… 



Wstawmy diagram LINIJKI SŁOŃCA 
na środku badanego okna… 



Wstawmy diagram LINIJKI SŁOŃCA 
na środku badanego okna… 
 
… a następnie zaznaczmy 
poziomą linię pomocniczą 
odpowiadającą wysokości 
zacieniania – tj. 18,65 m… 



Zacieniający budynek żadną częścią 
swojego obwodu nie przecina linii 
pomocniczej, dlatego niezależnie od 
pory dnia – nie będzie zacieniał 
badanego okna. 
 

A zatem, pozioma linia pomocnicza 
wyznacza granicę, po przekroczeniu 
której budynek będzie zacieniał 
badane okno. 



Jak widać budynek zacieniający będzie 
rzucał cień na badane okno budynku 
sąsiedniego. 
 

Aby zbadać jak długo Słońce 
będzie oświetlać badane 
okno, przystąpmy do 
analizy nasłonecznienia. 
 

Do analizy weźmiemy 
pod uwagę tylko tę 
część obwodu budynku, która 
znajduje się przed linią pomocniczą… 

Załóżmy, że z jakichś powodów 
budynek zacieniający, musi stać bliżej 
sąsiedniego budynku i przekroczy 
jakąś częścią swojego obwodu linię 
pomocniczą. 



Jak widać budynek zacieniający będzie 
rzucał cień na badane okno budynku 
sąsiedniego. 
 

Aby zbadać jak długo Słońce 
będzie oświetlać badane 
okno, przystąpmy do 
analizy nasłonecznienia. 
 

Do analizy weźmiemy 
pod uwagę tylko tę 
część obwodu budynku, która 
znajduje się przed linią pomocniczą… 

Załóżmy, że z jakichś powodów 
budynek zacieniający, musi stać bliżej 
sąsiedniego budynku i przekroczy 
jakąś częścią swojego obwodu linię 
pomocniczą. 



Przeanalizujmy ruch Słońca po 
płaszczyźnie EKLIPTYKI oraz układ 
cieni budynku zacieniającego 
badane okno w godzinnych 
odstępach. 
 
Zgodnie z WT pomiar czasu 
nasłonecznienia zaczniemy 
od godziny 07:00… 
 



O godzinie 08:00 cień budynku jeszcze 
„omija” badane okno… 
 



O godzinie 08:00 cień budynku jeszcze 
„omija” badane okno… 
 
… aż do godziny ok. 08:45, 
w której Słońce „schowa” się 
za pionową krawędzią 
budynku, wysuniętą 
najbardziej na wschód. 
 



W kolejnych godzinach Słońce 
przesłaniać będzie attyka 
zacieniającego budynku… 
 



W kolejnych godzinach Słońce 
przesłaniać będzie attyka 
zacieniającego budynku… 
 



W kolejnych godzinach Słońce 
przesłaniać będzie attyka 
zacieniającego budynku… 
 



W kolejnych godzinach Słońce 
przesłaniać będzie attyka 
zacieniającego budynku… 
 

… aż do godziny 13:00, gdy 
Słońce ponownie „wyjdzie” 
zza najdalej na zachód 
wysuniętej pionowej 
krawędzi budynku 
i ponownie rozpoczniemy pomiar 
nasłonecznienia badanego okna… 









Tak więc łączny czas nasłonecznienia 
będzie wynosił: 
 
07:00 – 08:45 = 01:45 h 
   + 
13:00 – 17:00 = 04:00 h 
07:00 – 08:45 = 05:45 h 

Pomiar zakończymy o godz17:00, czyli 
zgodnie z WT – ostatnim normatywnym 
momentem, do którego mierzymy czas 
nasłonecznienia. 



W rzeczywistości projektowane budynki 
bardzo rzadko zorientowane są 
zgodnie z kierunkami świata. 
 
Spróbujmy zatem nieco 
skomplikować badany 
przykład i obróćmy 
zacieniający budynek o 30°. 
 
Dodajmy również kolejny budynek. 



Załóżmy również, że dodatkowy 
budynek jest niższy o 
1 kondygnację. 
 

Wysokość zacieniania 
dodatkowego budynku 
wynosić będzie 15,2 m, 
musimy zatem zaznaczyć 
dodatkową linię pomocniczą, 
za pomocą której wyznaczymy część 
budynku oddziałującą na badane okno. 



Zaznaczmy te części obu budynków, 
które będą zacieniać badane okno… 



Przeprowadźmy ponownie analizę 
nasłonecznienia, tym razem 
wskazując tylko kluczowe mo- 
menty w ciągu całego dnia. 
 
Podobnie jak poprzednio, 
analizę rozpoczniemy 
od godz. 07:00… 



Tuż przed godziną 08:00 Słońce zajdzie 
za wschodnią krawędzią budynku… 



Na diagramie LINIJKI SŁOŃCA 
odczytujemy ten moment, jako 
wartość godzinową azymutu 
wyznaczonego poprzez linię 
łączącą środkowy punkt 
diagramu z punktem 
przecięcia się obwodu budynku 
z linią pomocniczą. Jest to 
jednocześnie najdalej na zachód 
wysunięty narożnik tej części budynku,  
która wykracza poza linię pomocniczą. 

Tuż przed godziną 08:00 Słońce zajdzie 
za wschodnią krawędzią budynku… 
 

… a następnie ok. 11:20 
wyjdzie zza attyki. 



Analogicznie, chwilą w której przerwiemy 
pomiar nasłonecznienia będzie 
moment, w którym Słońce 
„schowa się” za attyką 
drugiego budynku. 
 
Na diagramie moment ten 
wyznaczymy jako najdalej 
na wschód wysunięty punkt 
przecięcia linii pomocniczej z obrysem budynku. 



Pomiar nasłonecznienia rozpoczniemy 
ponownie w chwili, w której Słońce 
wyjdzie zza najdalej za zachód 
wysuniętego narożnika tej 
części budynku, która 
znajduje się przed linią 
pomocniczą. 



Łączny czas nasłonecznienia 
będzie wynosił: 
 
07:00 – 07:50 = 00:50 h 
   + 
11:20 – 15:30 = 03:50 h 
   + 
16:00 – 17:00 = 01:00 h 
07:00 – 08:45 = 05:40 h 

Pomiar nasłonecznienia zakończymy 
podobnie jak w pierwszym przypadku 
o godzinie 17:00. 



5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, 
przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, 
powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny 
w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8oo-16oo, natomiast 
pokoje mieszkalne – w godzinach 7oo–17oo. 
 
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania 
określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej 
zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu 
nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania 
jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu 
nasłonecznienia.  



Tradycyjny diagram linijki słońca 
w swojej pierwotnej formie nie 
uwzględnia korekty AZYMUTÓW 
ze względu na geograficzną 
lokalizację miejsca analizy. 
 
Wartości azymutów dla poszcze-
gólnych godzin wskazują  tzw. 
czas słoneczny miejscowy, 
(w tym przypadku właściwy dla 
Warszawy). 
 
Wg przedstawionego diagramu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zakres nienormatywnych wartości azymutów - zawartych pomiędzy 
godz. 06:00 a 07:00 oraz 17:00 a 18:00 został zaznaczony kolorem błękitym 

5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 



Zapis zawarty w §60 WT, 
mówiący o konieczności speł-
nienia warunków nasłonecznie-
nia dla obu równonocy łącznie, 
rodzi poważne problemy meto-
dologiczne. 
 

Pierwszy polega na tym, 
że wartości kątowe AZYMUTÓW 
(a także poziomych linii pomoc-
niczych) są unikalne dla każdej 
lokalizacji geograficznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drugi problem, polega na tym, że wartości kątowe (AZYMUTY) poszczególnych 
godzin różnią się w zależności od daty równonocy.  
 

Rozbieżność ta związana jest ze zjawiskiem nierównomiernego ruchu Ziemi wokół 
Słońca, oraz faktu, że w momencie równonocy wiosennej (20.III) w Polsce 
obowiązuje „jeszcze” czas zimowy, natomiast podczas równonocy jesiennej (23.IX) 
obowiązuje „jeszcze” czas letni. 

5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 



Różnice pomiędzy wartościami 
azymutów wg linijki słońca 
M. Twarowskiego (wskazującymi 
czas słoneczny miejscowy) 
a wartościami azymutów dla 
czasu urzędowego przedstawiają 
rysunki obok. 
 

Na diagramach zaznaczono 
rzeczywiste nienormatywne 
zakresy azymutów dla równonocy 
wiosennej i jesiennej. 

5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 



Aby spełnić warunki zapisów §60 WT, należy 
„wykreślić” unikalną linijkę słońca dla każdej 
lokalizacji geograficznej, dla obu równonocy oraz 
uwzględnić koniunkcję warunków równonocy. 
 

5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 

W praktyce oznacza to, iż analizę nasłonecznienia 
powinno   wykonywać   się   w   godz.  07:00 - 16:15 
dla równonocy wiosennej lub w godz. 07:45 - 17:00 
dla równonocy jesiennej - i tym samym ograniczyć normatywny czas 
nasłonecznienia do 9 h i 15 min. 

albo 



Skalę niedokładności tradycyj-
nego  diagramu linijki słońca dla 
Warszawy przedstawia rysunek 
obok. 
 
Kolorem pomarańczowym zazna-
czono dodatkowe zakresy kątów 
właściwe dla czasu urzędowego 
dla godz. 07:00 z równonocy 
wiosennej oraz dla 16:15 –
odpowiadającej godz. 17:00 z 
równonocy jesiennej. 

5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 



Ilustracja obok, przedstawia 
normatywne zakresy kątów 
(kolor czerwony) dla  
wybranych miejscowości 
z obszaru Polski. 

5. Interpretacja przepisu  §60  „Warunków technicznych…” 



6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

Skalę niedokładności tradycyjnego 
diagramu linijki słońca można 
zobrazować następującym przykładem. 

Zadanie projektowe polega na zlokalizowaniu średniowysokiego budynku 
wielorodzinnego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku 
jednorodzinnego. Budynek zlokalizowany jest w Warszawie. 



Wysokość projektowanego budynku wynosi 25 m 
Wysokość przesłaniania wynosić będzie 24 m 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 



Jako płaszczyznę pomiaru do analizy nasłonecznienia przyjęto poziom nadproża 
istniejącego okna budynku istniejącego. Wysokość zacieniania wynosi 22,5 m 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 



Aby wyznaczyć minimalną odległość 
projektowanego budynku od budynku 
istniejącego należy w pierwszej kolejności 
przeprowadzić analizę przesłaniania. 
 
W tym celu do przesłanianego okna 
należy wstawić wykres przesłaniania 
wyskalowany dla 24 m. 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 



6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

Następnie można przystąpić do 
analizy nasłonecznienia. W tym 
celu należy wstawić do badanego 
okna diagram linijki słońca. 
 
Aby zlokalizować projektowany 
budynek jak najbliżej budynku 
istniejącego, należy wyznaczyć 
azymuty dla godz. 07:00 i 10:00. 
 
Azymut dla godz. 10:00 w tym 
przypadku będzie stanowił jednocześnie 
nieprzekraczalną granicę zabudowy 
budynku projektowanego. 



6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

Jak widać, projektowany budynek 
został zlokalizowany w taki sposób 
względem budynku istniejącego, 
by spełnić łącznie warunki 
przesłaniania i nasłonecznienia. 



6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

WIOSNA 
20.III 

W rzeczywistości wartości kątowe 
azymutów dla godzin 07:00 i 10:00 
w równonocy wiosennej dla 
Warszawy powinny wyglądać 
następująco. 
 
Jak widać długość projektowanego 
budynku została przeszacowana. 
 



6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

WIOSNA 
20.III 

Aby zapewnić minimalny 
3 godz. czas nasłonecznienia 
w badanym pomieszczeniu 
budynku istniejącego, 
projektowany budynek powinien 
być krótszy o 2,7 m. 
 
Skalę przeszacowania 
gabarytów projektowanego 
budynku przedstawia 
poniższa kalkulacja. 
 
Zbadajmy, czy normatywny 
czas nasłonecznienia można 
zapewnić w godzinach 
popołudniowych… 



Wyznaczmy azymuty 
właściwe dla godz. 
14:00 oraz 17:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg tradycyjnej linijki, 
lokalizacja projektowanego 
budynku zapewni dostateczny 
czas nasłonecznienia w badanym 
oknie. 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 



Po uwzględnieniu rzeczywistych 
wartości azymutów 
dla godz. 14:00 i 17:00 
(w równonocy wiosennej) 
okazuje się, 
że projektowany 
budynek mógłby 
być nieco dłuższy… 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 



Pozorną skalę niedoszacowania 
gabarytów projektowanego 
budynku przedstawia 
poniższa kalkulacja. 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

WIOSNA 
20.III 



Skalę niedoszacowania gabarytów projektowanego budynku dla analizy 
z równonocy jesiennej  przedstawia kalkulacja powyżej. 

6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca. 

JESIEŃ 
23.IX 

Należy jednak pamiętać, 
że warunek nasłonecznienia 
powinien być spełniony dla 
obu równonocy łącznie. 
 
Po wykreśleniu linijki słońca 
dla równonocy jesiennej 
okaże się, że i tym razem 
gabaryty projektowanego  
budynku zostały przeszacowane. 
 
Jednak tym razem o wartość 
jeszcze większą niż 
w przypadku analizy 
dla równonocy wiosennej. 



7. Jak poprawnie wykreślić LINIJKĘ SŁOŃCA 

Aby wykreślić diagram LINIJKI SŁOŃCA dla konkretnej lokalizacji, należy 
znaleźć wartości kątowe (azymuty) dla poszczególnych godzin oraz 
jednostkową długość cienia dla przeszkody o wys. 1m – tak by wykreślić 
poziome linie pomocnicze. 
 
Do tego celu można wykorzystać darmowe kalkulatory słoneczne 
dostępne online w Internecie. Oto przykłady niektórych z nich: 
 
1. NOAA ESRL Solar Position Calculator 
     http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html 
 

2. MIDC SOLPOS Calculator 
     http://www.nrel.gov/midc/solpos/solpos.htm 
 

3. Kevin Karney Calculator  
     http://www.precisedirections.co.uk/Sundials/Routine_2.html 
 

4. Christopher Gronbeck Calculator 
     http://susdesign.com/sunangle/ 



7. Jak poprawnie wykreślić LINIJKĘ SŁOŃCA 

Wpisując do formularza 
kalkulatora wszystkie 
niezbędne dane dot. 
lokalizacji otrzymujemy 
wartości kątowe azymu-
tów dla poszczególnych 
godzin. 



7. Jak poprawnie wykreślić LINIJKĘ SŁOŃCA 

Dzięki zaawansowany algorytmom astronomicznym nowy diagram LINIJKI 
SŁOŃCA można wykreślić z bardzo dużą dokładnością. 
 
Należy pamiętać, aby niezależnie od daty równonocy, dla której będziemy 
wykreślać diagram linijki, zaznaczyć normatywne wartości kątowe dla zakresu 
godzin 07:00 17:00 z obu równonocy. 



7. Jak poprawnie wykreślić LINIJKĘ SŁOŃCA 

Jak wspomniano wcześniej, 
można poprzestać na równo-
nocy wiosennej, zaznaczając 
dodatkowo wartość azymutu 
właściwego dla godz. 17:00 
z równonocy jesiennej. 
 
W ten sposób nie będziemy 
musieli sporządzać dwóch 
odrębnych analiz nasłonecz-
nienia – dla każdej równonocy 
oddzielnie. 



8. Linijka słońca – profesjonalna nakładka na AutoCAD 

Niedawno na rynku ukazał się program komputerowy Linijka Słońca służący do 
kompleksowej analizy nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania. 

 

Program działa jako nakładka na program Autodesk AutoCAD w wersji pełnej. 
 

Metoda pracy oparta jest o tradycyjny diagram LINIJKI SŁOŃCA a zastosowanie 
zaawansowanego algorytmu astronomicznego, zapewnia bardzo precyzyjne 
wyniki generowane przez program. 

 

Ponieważ program działa jako nakładka na AutoCAD'a, analizę nasłonecznienia 
sporządza się wewnątrz pliku projektu (dwg), bez potrzeby eksportowania 
i importowania wyników analizy poza środowisko programu AutoCAD. 



8. Linijka słońca – profesjonalna nakładka na AutoCAD 

Działanie programu oparte jest o blok dynamiczny linijki słońca sterowany 
przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. 
Wszystkie funkcje programu oraz pola interfejsu zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby odpowiadać konkretnym zapisom §60 WT. 



8. Linijka słońca – profesjonalna nakładka na AutoCAD 

Blok linijki słońca został zredukowany do minimum, przez co praca z programem 
jest bardziej przejrzysta i intuicyjna. 



8. Linijka słońca – profesjonalna nakładka na AutoCAD 

Dzięki modułowi „Zacienianie/mapa cieni” można automatycznie wygenerować 
kontury cieni od projektowanych budynków w godzinnych odstępach czasu. 



8. Linijka słońca – profesjonalna nakładka na AutoCAD 

Można również wygenerować kolorystyczną „mapę cieni”, dzięki której uzyskamy 
nie tylko jakościową, ale również ilościową analizę zacieniania. Jest to doskonałe 
narzędzie, dzięki któremu można w bardzo szybki sposób zorientować się co do 
zakresu i skali oddziaływania projektowanych budynków. Narzędzie to może być 
bardzo przydatne w analizie Obszaru Oddziaływania Obiektu. 



8. Linijka słońca – profesjonalna nakładka na AutoCAD 

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami programu Linijka słońca zapraszam 
do odwiedzenia strony www.naslonecznienie.pl na której znajduje się dokładny 
opis wszystkich funkcji programu. 
 
W zakładce Tutoriale zamieszczone są filmy szkoleniowe, dzięki którym można 
zapoznać się zarówno z zasadą posługiwania się tradycyjnym diagramem LINIJKI 
SŁOŃCA jak i ze wszystkimi funkcjami samego programu. 
 
W zakładce Pobierz program - można pobrać demonstracyjną (darmową) wersję 
programu, jak również pełną wersję komercyjną. 
 
Zapraszamy! 

http://www.naslonecznienie.pl/
http://www.naslonecznienie.pl/
http://www.naslonecznienie.pl/
http://www.naslonecznienie.pl/
http://www.naslonecznienie.pl/



