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Üdvözöljük 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

Üdvözöljük a jövőben az Allplan programmal. Az Allplan 2012 
programmal még hatékonyabban alakíthatja munkáját a jövőben.  
Az alapot az Allplan tradicionális erősségei alkotják: a nyitott plat-
formmal való munkavégzés, az intuitív használat, a hálózatos mun-
kavégzés az interneten keresztül és a szoftver rendkívüli teljesítmé-
nye. Mindezekre építve, ebben a verzióban is megint sok ügyfélkí-
vánságot valósítottunk meg.  

Az Allplan 2012 verzió legfontosabb újdonságának mindenképpen a 
SmartPart elemek számítanak, az önálló parametrikus Allplan CAD 
objektumok nagyteljesítményű 3D modellezési képességgel.  
A SmartPart elemek segítségével rövidebb idő alatt hozhat létre ki-
váló minőségű, realisztikus tervdokumentációkat minimális hibázási 
kockázattal.  

Fedezze fel ezeket és az Allplan 2012 sok más lenyűgöző újdonságát! 

Sok sikert kívánunk Önnek 

 

Nemetschek Allplan GmbH 
München, 2011. augusztus 
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SmartParts 
Mi az a SmartPart? 

A SmartPart egy parametrikus Allplan CAD objektum egy saját, a 
CAD rendszertől független viselkedési logikával.  

Az egyszerű, parametrikus leírás segítségével a komplex alapgeomet-
riákból új, önálló és intelligens objektumok jönnek létre. Ezek rész-
letesen kidolgozottak, és hivatkoznak az összes alapértelmezésben 
rendelkezésre álló Allplan erőforrásra (vonal, toll, szín, fólia stb.).  
Az összes általános modellezési lehetőség, mint egyesítés vagy kü-
lönbség és áthatás, a felhasználók rendelkezésére áll, amennyiben ez 
korábban az objektumban meg lett határozva. Az alkalmazott 
script-módszertől függően az objektumok 2D és 3D információkat 
tartalmaznak.  

A SmartPart objektumok és funkciók az Allplan standard funkció 
palettájára vannak integrálva. A SmartParts modul a Kiegészítő 
modulok területen található. A Létrehozás alatt található az egyéni 
test és egyéni felület, valamint a henger, téglatest, kúp, hasáb és 
ellipszoid geometriai alapelemek. A Módosítás alatt, ill. a SmartPart 
helyi menüjében találhatók a hozzátartozó módosítási lehetőségek. 
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SmartPart használata 
A SmartPart elemek intelligens objektumok, mivel ismerik saját 
alakjukat és paraméter-értékeitek - az objektum tulajdonságokat.  
A parametrikát egy közvetlenül az objektumhoz tartozó script vezér-
li.  

A SmartPart elemeket szerkesztheti vagy a fogókkal (grafikus módo-
sítás), vagy egy párbeszédpanelen keresztül (alfanumerikus módosí-
tás). Mindkét funkció külön meghívható a SmartPart helyi menüjé-
ből. De arra is van lehetőség, hogy a fogókat és a párbeszédpanelt 
egyszerre használja. Emellett az objektum minden egyes változtatása 
valós időben lesz ábrázolva, és természetesen el lehet menteni. 

 
Egyéni test, modellezési lehetőségek 
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Egyéni 3D modellezés 
A SmartPart elemek erőteljes 3D funkcionalitása kiegészíti a Model-
lezés 3D modul meglévő funkcióit. Az összetettebb alapgeometriák 
(henger, hasáb, gömb stb.) egyszerű, parametrikus leírásával, új ön-
álló intelligens objektumok jöttek létre. Az objektumok száma a 
kiadási ciklusoktól függetlenül bővíthetők.  

Az objektumok igen részletesen vannak kidolgozva. Hivatkoznak az 
összes alapértelmezésben rendelkezésre álló Allplan erőforrásra (vo-
nal, toll, szín, fólia stb.). Az összes általános modellezési lehetőség, 
mint az egyesítés, különbség és elmetszés, rendelkezésre áll. Ezeknek 
az információknak előre meg kell határozva lenniük az objektumban.  

Az objektumokat vagy saját speciális párbeszédpanelek, vagy intuitív 
módon fogók segítségével lehet szerkeszteni. Az objektumok a prog-
ramozástól függően tartalmazhatnak 2D és 3D információkat.  
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SmartPart meghívása és lerakása 
A SmartPart elemeket a következő módok egyikén hívhatja meg: 

 Használja az egyik Allplan SmartPart alapformát (Létrehozás 
alatt a SmartParts modulban.  

 

 Kattintson a  SmartPart beillesztése funkcióra vagy az 
 Adatok beolvasása katalógusból funkcióban a SmartParts 

bejegyzésre, válasszon ki egy létező SmartPart elemet, és rakja le 
a rajzfelületre a szimbólumokhoz és objektumokhoz hasonlóan. 

 Töltsön le egy SmartPart elemet az Allplan Connect Content 
(http://www.allplan-connect.com) területéről, mentse le, és rakja 
le a rajzfelületre fogd és vidd módon. 

 

http://www.allplan-connect.com/�
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SmartPart testreszabása lerakáskor 
Függetlenül attól, hogy egy SmartPart alapformát, mint a 

 SmartPart Téglatest, választ ki vagy a  SmartPart beilleszté-
se funkcióval egy katalógusból szeretne egy SmartPart elemet lerak-
ni, a testreszabás lépései mindig azonosak. 

 A SmartPart elemek normál esetben a Formátum eszköztár for-
mátum tulajdonságaival lesznek lerakva, hacsak a színek és fel-
színek nincsenek meghatározva a SmartPart scriptben. Ebben az 
esetben a formátum tulajdonságok a SmartPart párbeszédpane-
lében lesznek meghatározva.  

 

 Kattintson a rajzfelületre, és rakja le SmartPart elemet.  
Ha a kattintással együtt nyomva tartja a CTRL billentyűt is, akkor 
megnyílik a SmartPart párbeszédpanel, amelyben megváltoztat-
hatja a SmartPart paramétereit.  

 



 

8 SmartPart meghívása és lerakása Allplan 2012 

 A SmartPart párbeszédpanelében a  Beállítások funkcióval 
saját alapbeállításokat határozhat meg a lerakandó SmartPart 
elemhez. 

 

 Az OK gombra kattintva SmartPart a meghatározott beállítások-
kal lerakásra kerül a rajzfelületre. 

A szálkereszthez hozzákapcsolódik az utoljára lerakott SmartPart 
egy másolata. 

 Rakjon le további SmartPart elemeket, vagy lépjen ki a funkció-
ból az ESC billentyűvel. 
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Lerakott SmartPart megváltoztatása 
A  SmartPart módosítása fogókkal (10. oldal) funkcióval és 
duplakattintással a lerakott SmartPart elemre, ill. a Tulajdonságok 
funkcióval a helyi menüben változtathatja meg a lerakott SmartPart 
elemeket. 

Duplakattintás, ill. a helyi menüből a Tulajdonságok funkció hasz-
nálata esetén megnyílik az a SmartPart párbeszédpanel, amelyik a 
nyomva tartott CTRL billentyűvel történő lerakáskor is megjelenik. 

 

A  SmartPart módosítása fogókkal funkcióval a SmartPart ele-
mek paramétereit intuitív módon fogókkal változtathatja meg.  
A billentyűzet használatával pontos értékeket is megadhat. 

Mindkét változtatási lehetőség lezárásaként lehetősége van arra, 
hogy az összes azonos típusú SmartPart elemet is megváltoztassa. 

 
 



 

10 Lerakott SmartPart megváltoztatása Allplan 2012 

SmartPart módosítása fogókkal 
A  SmartPart módosítása fogókkal funkcióval a SmartPart ele-
mek paramétereit intuitív módon fogókkal változtathatja meg.  
A billentyűzet használatával pontos értékeket is megadhat.  

Egy SmartPart fogókkal való megváltoztatásához  

1 Kattintson a  SmartPart módosítása fogókkal funkcióra.  

2 Kattintson arra a SmartPart elemre, amelynek geometriáját fo-
gókkal szeretné megváltoztatni.  

A SmartPart előnézetként lesz ábrázolva, és a SmartPart összes 
fogója az összes vetületben jelezve lesz.  

3 Mutasson a szálkereszttel az egyik fogóra.  

Megjelenik a hozzátartozó paraméter megnevezése.  
Nyilak jelzik azokat az irányokat, amerre mozgatni lehet a fogót.  

 

4 Kattintson az egyik fogóra, és mozgassa. Eközben egy eszközle-
írásban megjelenik az aktuális érték. 

 

5 Egy újabb kattintással rakja le a fogót az új pozícióba. Ezután 
ismét megjelenik az összes fogó, és megváltoztathat egy másik 
fogót.  
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6 Ha nyomva tartott CTRL billentyűvel kattint egy fogóra, akkor az 
engedélyezett változtatásokat az Értékmegadás párbeszédpanel-
ben adhatja meg a billentyűzetről.  

 

7 Ha egy pozícióban több fogó fekszik egymás felett, akkor a többi 
fogót a SHIFT billentyűvel választhatja ki.  

 

8 Nyomja meg az ESC billentyűt. 

Eltűnnek a fogók. Ezzel befejezte a SmartPart fogókkal való 
szerkesztését, és alkalmazásra kerül az aktuális geometria. 

Amennyiben a megváltoztatott SmartPart elemnek léteznek má-
solatai az aktuális rajzfájlban, akkor a program rá fog kérdezni 
arra, hogy ezek is frissítve legyenek-e:  
Frissíti az összes azonos SmartPart elemet? 

9 A következő lehetőségei vannak: 

 Ha az Igen gombra kattint, akkor a változtatások az összes 
másolatra alkalmazva lesznek.  

 Ha a Nem gombra kattint, akkor a másolatok változatlanul 
maradnak, és létre fog jönni egy változat a SmartPart elemről. 
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SmartPart formátum tulajdonságainak megváltoztatása 
A SmartPart elemek formátum tulajdonságait a következőképpen 
lehet meghatározni: 

 A SmartPart scriptjében 

 Ha a scriptben nincs meghatározva, akkor lerakáskor a Formá-
tum eszköztárról. 

Formátum tulajdonságok a scriptben 

A SmartPart elemek scriptjében meghatározhatja a tollvastagság, 
vonaltípus, vonalszín vagy fólia formátum tulajdonságokat az egyes 
alkotóelemekhez, ill. az összes elemhez.  

Egy ilyen SmartPart lerakásakor a scriptben meghatározott színek 
lesznek az elhelyezéshez használva.  
Ha a kattintással együtt nyomva tartja a CTRL billentyűt is, akkor 
megnyílik a SmartPart párbeszédpanel, amelyben megváltoztathatja 
a SmartPart paramétereit, valamint a formátum tulajdonságokat.  

Utólagos változtatás a SmartPart elemre duplán kattintva, vagy a 
SmartPart helyi menüjében a Tulajdonságok funkcióval lehetséges.  

Formátum eszköztár (nincs meghatározás a scriptben)  

Ha a tollvastagság, vonaltípus, vonalszín vagy fólia formátum tu-
lajdonság nincs a scriptben meghatározva, akkor az elhelyezéshez a 
beállítások a Formátum eszköztárról lesznek átvéve.  

Utólagos változtatás a  Formátum tulajdonságok módosítása 
funkcióval lehetséges.  
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Programhoz mellékelt SmartPart elemek 
A programhoz mellékelve vannak alapformák, melyeket a következő 
Allplan funkciókkal rakhat le közvetlenül a rajzfelületre. 

 SmartPart Egyéni test 

 SmartPart Egyéni felület 

 SmartPart Henger 

 SmartPart Téglatest 

 SmartPart Kúp 

 SmartPart Ellipszoid és 

 SmartPart Hasáb.  

Ezeken kívül a program tesztelésre rendelkezésre bocsát egy 
SmartPart katalógust, melyet a  SmartPart beillesztése vagy az 

 Adatok beolvasása katalógusból - SmartPart funkciókkal nyit-
hat meg. Ezek a SmartPart elemek az 
...\Allplan2012\Etc\SmartParts útvonalra vannak mentve.  
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Ebben a katalógusban számos alkalmazási területhez található 
SmartPart. 

 
 

Előre meghatározott SmartPart elemek letöltése 
Az Allplan Connect letöltési (http://www.allplan-connect.com) terü-
letén a legkülönbözőbb SmartPart elemek széles választéka áll ren-
delkezésre letöltésre. 
 

http://www.allplan-connect.com/�
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GDL fájlok importálása 
A  GDL adatok importálása funkcióval importálhat GSM formá-
tumú GDL adatokat, és konvertálhatja át azokat SmartPart elemekké. 
Alternatív megoldásként a GDL fájlokat fogd és vidd módon is le-
rakhatja az Allplan rajzfelületére. 

Importálásnál a GDL objektumok objektum-specifikus erőforrásai 
vagy átvéve és importálva lesznek, vagy az Allplan saját erőforrása-
ira lesznek konvertálva. Az importálás közben a program tájékoztatja 
a folyamatról, pl. hogy ez hibátlanul ment-e végbe vagy hogy hiá-
nyoznak-e fájlok. 

 

Megjegyzés: Importálásnál lehetnek bizonyos korlátozások, ami 
legfőképp az ArchiCAD és az Allplan CAD rendszerek eltérő filozófi-
ájából adódik. 
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Saját SmartPart létrehozása 
Ha a kívánt objektum nem érhető el SmartPart elemként, akkor a 
felhasználó az Allplan SmartPart script segítségével saját objektumot 
'scriptelhet' magának. A gyorsan megtanulható Allplan script nyelv 
lehetővé teszi azt, hogy egy teljes irodai standardot építsen fel az 
egyénileg elkészített építőelemekből. A létező objektumok erőforrás-
ként való beszúrása egy további lehetőség. A SmartPart script új 
alkalmazási lehetőségeket tesz hozzáférhetővé, pl. olyan építészeti 
objektumokat, mint a tetőelemek, az építési helyszín berendezéséhez 
a konténerek, daruk vagy az olyan mérnöki építmények, mint tám-
falak, hídpillérek, ülepítő medencék vagy szélenergia-berendezések.  

A SmartPart elemek létrehozásához a funkciók, mint pl. a SmartPart 
Editor, amely az egyéni SmartPart elemek scriptelésére szolgál, az 
Eszközök - Testreszabás... menüben találhatók a További funkciók 
ikonnal kategóriában. 

 SmartPart létrehozása megnyitja a SmartPart Editor párbe-
szédpanelt. Ez SmartPart elemek scriptelésére szolgál. Az egyes pa-
nellapokon határozhatja meg azokat az összetevőket, amelyekből egy 
SmartPart (Content objektum) áll.  

 
Paraméterek panellap a paraméterek és változók meghatározásához 
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Funkciók SmartPart elemek scripteléséhez 
A SmartPart elemek létrehozásához a funkciók, mint pl. a SmartPart 
Editor, amely az egyéni SmartPart elemek scriptelésére szolgál, az 
Eszközök - Testreszabás... menüben találhatók a További funkciók 
ikonnal kategóriában. 

 SmartPart elhelyezési attribútumok módosítása (a SmartPart 
helyi menüjében is) 

 SmartPart létrehozása (megnyitja SmartPart Editor párbeszéd-
panelt) 

 SmartPart módosítása Script segítségével 
 SmartPart frissítése 
 Könyvtárfájl konvertálása 

 

Ezek a funkciók szándékosan nincsenek rajta a SmartParts palettán, 
mivel ezekre csak az egyéni SmartPart elemek létrehozásához, ill. 
scripteléséhez van szükség. Mi azt feltételezzük, hogy csak néhány 
felhasználó fog maga SmartPart elemeket scriptelni. Így a létező 
felhasználói felület nem lesz túlterhelve, de érdeklődés esetén gyor-
san és egyszerűen összeállíthat egy eszköztárat ezekkel a funkciók-
kal. 
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SmartPart Editor 
A SmartPart Editor párbeszédpanel a  SmartPart létrehozása és 
a  SmartPart módosítása Script segítségével funkcióban nyílik 
meg. Ez SmartPart elemek scriptelésére szolgál. Az egyes panellapok 
tükrözik vissza azokat az összetevőket, amelyekből egy SmartPart 
(Content objektum) áll.  

Egy Content objektum a következő részekből áll: 

 Paraméterek (Paraméterek panellap)  
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 Scriptek (Master-Script, Parameter-Script, Dialog-Script, 
2D-Script, 3D-Script párbeszédpanelek) 
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 Bitképek (Erőforrások panellap) 
 
A bitképek elmenthetők az ...\STD standard útvonalra; így a 
SmartPart fájlmérete kisebb lesz.  

 

 3D objektumok (Erőforrások panellap) 
 
A már létező 3D objektumokat át lehet venni SmartPart elemnek.  
Kattintson az  Objektum átvétele funkcióval egy 3D objek-
tumra; így az objektum át lesz véve, és egy SmartPart elemmé 
lesz konvertálva. 

 

 Szövegek (Erőforrások panellap) 
 
A szövegeket egy objektumhoz 18 nyelvre lehet lefordítani.  
A szövegek magába az objektumba lesznek mentve, így biztosítva 
az objektum-specifikus lokalizálás lehetőségét.  
 
Ráadásul a SmartPart elemek automatikusan megállapítják a be-
állított Allplan nyelvet, és automatikusan hozzáigazodnak az 
Allplan nyelvéhez. A SmartPart elemek mentésekor az utoljára 
használt nyelvbeállítás lesz a SmartPart elemben eltárolva, így a 
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SmartPart a legközelebbi megnyitáskor ismét a megfelelő nyelven 
jelenhet meg. 

 

 Egy objektum legfeljebb 4MB nagyságú lehet.  
Az objektumokat és a hozzátartozó erőforrásokat elmentheti az 
...\STD\SmartPart mappába, hogy lecsökkentse a fájlméretet. 
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További SmartParts dokumentáció 
Az Allplan online súgójában talál egy bevezetést, valamint részletes 
leírást a SmartPart modul egyes funkcióihoz.  

 

A súgó ugyancsak tartalmaz egy részletes funkció referenciát (ango-
lul), mindazoknak, akik maguk szeretnének SmartPart elemeket 
scriptelni. 

 

Amennyiben saját SmartPart elemeket szeretne scriptelni, akkor 
rendelkezésére áll a "Lépések a sikerhez - SmartParts" kézikönyv, 
amelyet megnyithat az Allplan 2012 adathordozóján a Dokumentá-
ciók területen, ill. letölthet az Allplan Connect oktatási 
(http://www.allplan-connect.com) területéről. 

 

http://www.allplan-connect.com/�
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Jelentések 
Javított és kibővített jelentések 

Az Allplan 2012 verzióban számos új jelentés áll rendelkezésre: Ki-
bővült a választék a szerkezetkész, kiépítés és helyiségek területeken. 
Hozzájöttek még a szakmaspecifikus jelentések a vakoló- és stukkó-
munkához, kőművesmunkához, lépcsőkhöz, mázolómunkához vala-
mint a hidegburkoló munkához. Ezen kívül számos rész-
let-optimalizálás történt a már meglévő jelentéseken. 

 

Új jelentéssablonok, mint az Expozé Helyiségcsoportok.rdlc, egészí-
tik ki az új jelentéssablonok portfolióját az Allplan 2012 verzióban. 

Ebben helyiségcsoportok szerint felosztva lesznek az egyes helyisé-
gek összefogva. Ez nem csak a nagy építési projektekhez alkalmaz-
ható, ahol különös jelentősége van az épülettartományok összefogá-
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sának. Hanem a többlakásos családi házakhoz is kiválóan használ-
ható ez az expozé, az egyes helyiségcsoportok, ill. lakások tetszetős 
formában történő listázáshoz. 

 

Az ismert Allplan listák spektruma mostanra teljesen le van fedve az 
építészet területen; most már az összes kiértékeléshez használhat 
jelentéseket.  

Az Allplan súgójában a Jelentések, áttekintés alatt megtalálja az 
összes jelentés részletes leírását. 
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Adatátvitel az Allplan BCM programba 
Ahogy már a mappastruktúráról is kivehető, az Allplan 2012 az épí-
tészet területen most már az összes jelentéssablont tartalmazza. Még 
azokat a jelentéseket is, melyek a kiírásokhoz szükséges mennyiség 
meghatározásra szolgálnak.  

Az áttekinthetőség kedvéért az összes azonos típusú elem össze van 
fogva. A Részletek jelölőnégyzettel, ill. a struktúraszintek megnyitá-
sával a kiértékelt elemeket egyesével is kilistázhatja. 

 

A mennyiségek most kényelmesen átvihetők XCA fájlként a kiírást 
készítő programba. Kattintson ehhez az  Export funkcióra, és 
válassza ki a BCM opciót. A BCM opció csak azoknál a jelentéseknél 
érhető el, amelyek használhatók az Allplan BCM programba való 
adatátvitelhez és az Allplan BCM mappában találhatók. 
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Természetesen a mennyiségeket továbbra is exportálhatja közvetlen 
módon az Épületlisták funkcióval a Fájl menüben, vagy a Jelenté-
sek, listák csomópontokkal az Építménystruktúra kivonatok terüle-
ten, azaz Report Viewer ellenőrző nézete nélkül.  
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Objektumok kapcsolata jelentés és rajz 
között 

Gyakori feladat a jelentések ellenőrzésénél bizonyos felsorolt objek-
tumok visszakeresése a rajzban, hogy például szúrópróba szerűen 
megbizonyosodjon arról, hogy a jelentésben az objektumoknak a 
kívánt kiválasztása van-e megjelenítve. Ahhoz, hogy az ilyen elemek 
keresése könnyebb legyen, ezeket most közvetlenül a jelentésből 
azonosíthatja az Allplan 2012 programban.  

Azokon a helyeken, ahol a jelentésben a nyílkurzor átalakul kézkur-
zorra, egy hivatkozás található. Ha most egy ilyen hivatkozásra rá-
kattint, akkor az építőelem az összes nézetben meg lesz jelölve és 
emellett az aktív nézetben ki lesz nagyítva. Ez pontosan ugyanúgy 
működik helyiségekkel, mint bútorokkal és egyéb berendezésekkel. 
Több objektumot egyszerre a CTRL billentyűvel lehet kijelölni ahhoz, 
hogy esetleg bútorok vagy ablakok egy egész csoportjának megha-
tározza a helyét a terven. 

Ennek köszönhetően a jelentések elfogadhatósága és megérthetősége 
jelentősen javulni fog.  
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Jelentés elemeinek kinagyítása és megjelölése a rajzfelületen 
Bizonyos jelentésekben, melyek normál esetben nagyobb számú 
elemeket értékelnek ki (pl. Helyiségkönyv.rdlc, Allplan BCM jelenté-
sek), az egyik grafikára vagy az egyedi tizennégy jegyű építőelem 
ID-re kattintva a jelentésben az elemet kinagyíthatja és megjelölheti 
a rajzfelületen vagy az aktív nézetben. A jelentésnek ehhez szer-
kesztő módban és nem  nyomtatási képként kell ábrázolva len-
nie. 

Jelentés egy elemének megjelöléséhez és 
kinagyításához 

 Aktiválja azt az ablakot, ill. nézetet, amelyikben az elemeket ki 
szeretné nagyítani. 

 Hozzon létre egy jelentést, amelyből az elemek nagyítását és 
megjelölését fogja megvalósítani, pl. Helyiségkönyv.rdlc.  
A jelentés megjelenik a Report Viewer ablakban. 

  Nyomtatási kép ki van kapcsolva, a jelentés szerkesztő 
módban van ábrázolva. 

1 Rendezze a Report Viewer ablakát és az Allplan rajzfelületét 
egymás mellé, hogy a kinagyított elem látható legyen majd. 

2 Mozgassa a kurzort a jelentésben az egyik grafikára, egy egyedi 
építőelem ID-re vagy egy névre. 

A kurzor átalakul egy kézre, ha a jelentés és a rajzfelületen lévő 
elem között kapcsolat van. 

 

3 Kattintson a bejegyzésre a jelentésben. 

Az elemek az aktív ablakban ki lesznek nagyítva és jelölőszínnel 
lesznek ábrázolva. 

 
 

Tipp: Nyomva tartott CTRL bil-
lentyűvel akár több elemet is 
kijelölhet. 
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Új interakciós lehetőségek a jelentéseken 
belül 

Az Allplan 2012 verzióban olyan további lehetőségek lettek létre-
hozva, mint az, hogy a jelentésen belül megváltoztathatja a formá-
zást, anélkül, hogy az alapjául szolgáló sablont (template) ehhez meg 
kellene változtatni. 

 Most sok jelentésnél lehetősége van pl. anyag vagy objektum 
szerint szűrni. Így lecsökkentheti a kiválasztást, anélkül, hogy sa-
ját jelentéssablont kellene használnia.  

 Új az a lehetőség is, hogy egy jelölőnégyzettel megjelenítheti 
vagy eltüntetheti a részleteket. A legtöbb jelentésben az objektu-
mok kapcsolata jelentés és rajz között (26. oldal) csak azután le-
hetséges, ha láthatók a részletek. 

 Nem teljesen új lehetőség az, hogy a megfelelő jelentésekben az 
oszlopokat növekvő vagy csökkenő alfabetikus sorrendbe lehet 
rendezni 

A következő fejezetben áttekintést talál a különböző formázási lehe-
tőségekről. 
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Már létrehozott jelentések testreszabása, áttekintés 
A Report Viewer ablakában meghatározhatja az aktuálisan megjele-
nített jelentés kinézetét.  

Ha a szerkesztő nézet van megjelenítve, akkor a következő 
lehetőségei vannak: 

 A Report Viewer ablakában,  szerkesztő módban a Helyiség 
név oszlopot növekvő vagy csökkenő alfabetikus sorrendbe ren-
dezheti.  

 Megnyithatja a struktúraszinteket, hogy a sorok egyes alkotóele-
meit megnézze (pl. a BCM jelentéseknél): 

 

 Oszlopokat növekvő vagy csökkenő alfabetikus sorrendbe ren-
dezheti (pl. Áttekintés Objektumok.rdlc). 

 

Tipp: Némelyik jelentésben az 
elemeket kinagyíthatja és meg-
jelölheti (lásd a "Jelentés elemei-
nek kinagyítása és megjelölése a 
rajzfelületen" fejezetben, 28. 
oldal) a rajzfelületen.  
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A Paraméterek palettán az Allplan rendszerparaméterek alatt a 
következő attribútumokat változtathatja meg: 

 Szerkesztő 

 Dátum 

 Email cím 

 Céglogó 

 Cégnév 

 Projektnév 

 Telefonszám 

 Idő 

A paraméterek palettán a Felhasználói interakció alatt a következő 
lehetőségei vannak: 

 Szűrés bizonyos elemek szerint (pl. építőelemek, anyagok stb. 
szerint): 
a jelentésben csak az aktivált elemek lesznek ábrázolva. 

 

 Jelentés alkotóelemeinek megjelenítése, pl. építőelemszám, grafi-
ka, céglogó, részletek stb. 
Megjelenítés/eltüntetés jelölőnégyzetekkel. 

 



 

32 Új interakciós lehetőségek a jelentéseken belül Allplan 2012 

 A jelentés fejlécében a megjegyzés mezőbe egy szöveg beszúrása. 

 Oldalszámozás kezdőértéken meghatározása.  
(olyan kiértékelésekhez, melyek több jelentésből lesznek összeál-
lítva) 

Megjegyzés: A megváltoztatott attribútumokat kövér írásmód jelzi. 

Megjegyzés: Ha a jelentéssablont meg szeretné változtatni és el sze-
retné menteni, akkor a Layout Designer módban dolgozzon. 
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Általános 
Allmenü 

Javítások a reorg hotline eszköznél 
Amikor a reorg hotline eszközt meghívja és helyreállítja a projekt 
nyilvántartást, akkor az a projektek számától és nagyságától függően 
eltarthat egy kis ideig. Azért, hogy a program helyreállítását téve-
désből ne szakítsa meg, mostantól a program folyamatosan mutatja a 
művelet előrehaladását. 

A 'Projekt' opció most már a rajzfájlstátuszokat is reorganizál-
ja  

A műszaki támogatás kérésére a reorg hotline eszköz ki lett bővítve 
a projektekhez: Így mostantól már nem csak a nyilvántartási fájlok 
lesznek újból létrehozva a kiválasztott projekthez, hanem a 
rajzfájlstátuszok is. A rajzfájlokat ezután újra kell választatni és 
aktiválni. 
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Allplan naplózás 
Ha az Allplan naplózás véletlenül bekapcsolva marad, amelyet a 
Szerviz menüben lehet bekapcsolni, akkor az nem kívánatos telje-
sítményvesztést fog okozni. Különösen akkor lehet könnyen megfe-
ledkezni róla, ha az üzenetek egy fájlba kerülnek kiírásra. 

Emiatt az Allplan naplózás aktuális beállítása mostantól meg fog 
jelenni az Allmenü ablakában, és az Allmenü megnyitásakor rögtön 
látható lesz. 
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Fóliák 

Kitöltések 'látható, zárolt' fóliastátusszal 
Azok a kitöltések, melyek fóliája látható, zárolt státusszal rendelke-
zik, most ismét ábrázolhatók egy azonos színnel.  

 
 

Fóliák, jogszett-kezelés: felhasználók alfabetikus rendezése 
A felhasználók jogszetthez való hozzárendelésekor, a felhasználók 
korábban a hozzárendelés sorrendjébe voltak rendezve, ami sok fel-
használó esetén gyorsan áttekinthetetlenné vált.  

Mostantól a felhasználók automatikusan alfabetikusan lesznek ren-
dezve: 
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Elemfólia aktiválása 
A  Fóliastátusz megváltoztatása funkcióval gyorsan és könnyen 
megváltoztathatja a fóliastátuszt, mégpedig azon elemre kattintva, 
amelyhez a kérdéses fólia van hozzárendelve.  

 

Újdonság közkívánatra: Az Elem-fólia izolálása és Elem-fólia szer-
kesztése opciók esetén a kiválasztott elem fóliája lesz mostantól 
automatikusan az aktuális fólia. 
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Projektek, rajzfájlok, dokumentumok 

Rajzfájlstátusz megváltoztatható most már az elemek 
segítségével is 

Korábban az egyes elemek helyi menüjében a Rajzfájl aktiválása 
funkcióval csak egy aktívan vagy passzívan a háttérben fekvő rajz-
fájlt aktiválhatott, és az összes többi megnyitott rajzfájlt aktívan a 
háttérbe helyezhetett. 

Ezt a funkcionalitást most közkívánatra kibővítettük: Amikor a rajz-
felületen egy elemre rákattint a jobb egérgombbal, akkor most meg-
találja a  Rajzfájlstátusz megváltoztatása funkciót.  

 

A  Rajzfájlstátusz megváltoztatása funkcióval - azon rajzfájl 
státuszától függően, amelyben a kijelölt elem található - csaknem az 
összes rajzfájlstátuszt kiválaszthatja a megnyitott rajzfájlokhoz és 
akár vissza is állíthatja azokat: ideális a gyors változtatásokhoz az 
aktív és passzív háttér-rajzfájlokban, hogy utána rögtön visszaállítsa 
a megelőző állapotot. Többé nem kell keresgélni azt a rajzfájlt, ame-
lyen az elem található. 

A  Rajzfájlstátusz megváltoztatása funkció nem csak a helyi 
menüből érthető el, hanem a Fájl menüben és a Különleges eszköz-
táron is. Ugyanis nem lehet az összes elemet a helyi menü segítségé-
vel kijelölni, pl. egy passzív falat egy aktív födém alatt. Az ilyen 
esetekben hívja meg a  Rajzfájlstátusz megváltoztatása funkciót 
a menüből, ill. az eszköztárról, válassza ki a kívánt műveletet és 
jelölje ki a kívánt elemet.  
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A párbeszédpanelben a következő lehetőségei vannak: 

Megjegyzés: Annak a rajzfájlnak a státusza, amelyen a kijelölt elem 
fekszik, benyomva van ábrázolva.  

Elem rajzfájlja: 
Annak a rajzfájlnak a számát és nevét mutatja, amelyben a kijelölt 
elem fekszik.  

 Aktív az előtérben 

A kijelölt elem rajzfájlját aktívan az előtérbe helyezi. A korábbi ak-
tívan az előtérben fekvő rajzfájl aktívan a háttérbe lesz helyezve; a 
passzív dokumentumok passzívak maradnak. 

A már aktívan az előtérben fekvő rajzfájl státuszát nem lehet meg-
változtatni. Ebben az esetben csak azok a funkciók érhetők el, ame-
lyek a háttér-rajzfájlokra vannak hatással.  

 Aktív a háttérben 

A kijelölt elem rajzfájlját aktívan a háttérbe helyezi. A többi rajzfájl 
státusza nem fog megváltozni.  

 Passzív  

A kijelölt elem rajzfájlját passzívan a háttérbe helyezi. A többi rajz-
fájl státusza nem fog megváltozni.  

 Nincs kiválasztva 

A kijelölt elem rajzfájlját kikapcsolja. A többi rajzfájl státusza nem 
fog megváltozni.  
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 Rajzfájl izolálása - összes többi kikapcsolása 

A kijelölt elem rajzfájlját aktívan az előtérbe helyezi, és kikapcsolja 
az összes többi rajzfájlt. 

 Rajzfájl aktiválása - összes többi passzív 

A kijelölt elem rajzfájlját aktívan az előtérbe helyezi, és az összes 
többi rajzfájlt passzívan a háttérbe helyezi.  

 Rajzfájl aktiválása - összes többi aktív az előtérben 

A kijelölt elem rajzfájlját aktívan az előtérbe helyezi, és az összes 
többi rajzfájlt aktívan a háttérbe helyezi.  

 

 Korábbi állapot visszaállítása 

Visszaállítja a megnyitott rajzfájlok státuszát a  Rajzfájlstátusz 
megváltoztatása funkcióval végrehajtott utolsó változtatásokat meg-
előző beállításokra.  

 Infó (csak Workgroup) 

Workgroup környezetben megmutatja a felhasználóját annak a pasz-
szív rajzfájlnak, amelyet nem lehet aktív vagy aktív a háttérben 
státuszura állítani. 

Megjegyzés: Ha Workgroup környezetben egy passzív rajzfájlt egy 
másik felhasználó már szerkeszt, akkor azt nem lehet aktív vagy 
aktív a háttérben státuszura állítani. 
 

Építménystruktúra, forrás- és referencia rajzfájl 
A Forrásrajzfájlok aktiválása az építménystruktúrában és a Refe-
rencia rajzfájlok aktiválása funkciók után mostantól az építmény-
struktúrában és az építménystruktúra kivonatokban ki lesznek bont-
va azok a struktúraszintek, amelyek a forrás-, ill. referen-
cia-rajzfájlokat tartalmazzák, így rögtön áttekintheti az aktivált 
rajzfájlokat. 

Amikor a Rajzfájlok hozzárendelése párbeszédpanelben megjeleníti 
a hozzárendelt rajzfájlokat a helyi menü segítségével, már korábban 
is megtörtént a megfelelő struktúraszintek kibontása. Mostantól rá-
adásul még a mindenkori rajzfájl is színesen meg lesz jelölve. 
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Egyéni NDW fájl textúrákkal 
Amikor a Másolat mentése másként funkcióval egy textúrákkal 
borított építőelemeket tartalmazó rajzfájlt ment el egyéni NDW fájl-
ként, akkor normál esetben csak egy NDW fájlt fog kapni, amely 
magába foglalja a bitképfájlt. Ha azonban nagy bitképfájlokat hasz-
nál textúraként, akkor - a megfelelő kérdés után - teljesítmény 
okokból a bitképfájl külön lesz elmentve az NDW fájllal azonos 
mappába. A bitképfelületeknél ez már korábban is így volt. 

 

Amikor ilyen fájlokat továbbít, akkor kérjük, figyeljen arra, hogy 
mellékelje a hozzátartozó bitkép adatokat is, legjobb, ha ZIP fájlba 
tömöríti őket. 

Az NDW fájlok (pl. Connect) beolvasásánál ugyancsak figyeljen oda 
a teljességre. 
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Workgroup: megszűnt a dokumentum hozzáférési mód 
kiválasztása 

A rendszergazdák a dokumentum hozzáférési módnál többé nem 
választhatnak az exkluzív és bővített beállítások között. Az exkluzív 
mód megszűnt, mostantól a bővített az alapbeállítás. 

Mostantól egy rajzfájlt mindig csak egy felhasználó nyithat meg 
aktívan, ill. aktívan a háttérben, míg a többi felhasználó csak pasz-
szívan a háttérben nyithatja meg azt. A dokumentumokat mostantól 
bármikor felhasználhatja tervezési alapként, jóllehet azok éppen 
változtatás alatt vannak - amikor pl. a változtatásokat alapvetően 
csapatban kell végrehajtani.  

Ne felejtse el: A Fájl menüben a  Rajzfájlok újrarendezése funk-
cióval újraolvashatja a passzív rajzfájlokat - és ezzel együtt a kollé-
gák esetleges változtatásait is. 

 
 

Workgroup: bevételi, kiadási pénznem 
Workgroup környezetben mostantól nem csak a rendszergazdának 
szabad megváltoztatni a Bevételi, kiadási pénznem projekt tulaj-
donságot, hanem a projekt tulajdonosának és a jogosultaknak is. 
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Beállítások 

Láb/col mértékegység 
A Beállítások párbeszédpanelben javítottunk a láb/col egységben 
való megadási lehetőségeken, pl. a Szöveg olvashatóság a képer-
nyőn nézet opciónál. A mértékegység átállításakor a legközelebbi 
"kerek" láb/col érték lesz használva. 

 
 

Méretvonal beállítások, sugárkottázás 
A Fix nyílhossz a Sugárkottázás beállításnál mostantól mm-ben lesz 
megadva és többé nem fog a referencia méretaránytól függeni. 
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További kívánságok és újdonságok 

Képkivágás mentése, megnyitása 
A Képkivágás mentése, megnyitása párbeszédpanelben az elmentett 
nézetek gyorsan áttekinthetetlenné válhatnak, különösen hosszabb 
nevek esetén 

Mostantól megváltoztathatja a párbeszédpanel nagyságát: A na-
gyobbra húzott ablak jobban áttekinthető, anélkül, hogy görgetni 
kellene. 
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Alap 
Konstrukció 

Kitöltések és bitképfelületek, színes perempoligon 
A  Kitöltés és  Bitképfelület megadásakor mostantól a For-
mátum eszköztáron kiválaszthat egy színt, ahogy az már korábban a 
sraffozásánál, mintánál vagy stílusfelületnél megszokott volt. A szín 
ugyan nincs hatással a kitöltés, ill. bitképfelület ábrázolására, de a 
perempoligon a megadáskor ezzel a színnel lesz megrajzolva.  

Ez hasznos lehet, amikor a  Multi opcióval összeállított felülete-
ket (  Plusz opció), ill. lyukas felületeket (  Mínusz opció) ad 
meg: A perempoligon színéről felismerheti, hogy melyik tartomány 
lett már kijelölve és melyik nem. 
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Tervösszeállítás, plottolás 

Aktív terv a kiválasztó ablak közepén 
Könnyebbség nagy projekteknél, terjedelmes tervkezelésnél: 
Amikor  Tervszerkesztés módban megnyitja a  Projektalapú 
megnyitás funkcióval a tervválasztást, akkor mostantól az aktív terv 
a kiválasztó ablak közepén lesz megjelenítve, így nem kell görgetni 
és keresgélni. Ez az automatikus megjelenítés abban az esetben fog 
mindig megtörténni, ha csak az Összes terv tervmappa létezik vagy 
az aktív terv a tervstruktúra egyik kiegészítő tervmappájában talál-
ható. 

Ha az Összes terv tervmappa mellett további tervmappák találhatók, 
azonban az aktív terv csak az Összes terv tervmappában található 
meg és a megnyitáskor az össze van csukva, akkor az aktív terv 
megjelenítése nem fog megtörténni. Ebben az esetben kibonthatja az 
Összes terv tervmappát és az F4 billentyűvel az aktív tervre ugorhat. 
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Bővített tervszerkesztés helyi menü 
Közkívánatra a tervszerkesztés általános helyi menüje most kibővült 
a  Tervelemek listázása funkcióval: Mostantól elegendő, ha a 
terv egy tetszőleges helyére kattint a jobb egérgombbal, hogy meg-
kapja az összes információt a lerakott tervelemekről. 

 

Megjegyzés: Amikor a  Tervelemek listázása funkciót a helyi 
menüből hívja meg, akkor a terv összes eleme ki lesz listázva. Ha 
azonban a  Tervelemek listázása funkciót a menüből vagy a 
Módosítás eszköztárról hívja, akkor a listázandó tervelemeket cél-
zottan választhatja ki, pl. egy területen belül kijelölve, ill. elemekre 
vagy egy tervablakra kattintva. 
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Tervelemek listázása 
A  Tervelemek listázása funkcióban mostantól a Másolás és 
hozzáadás funkciót nem csak a helyi menüből lehet kiválasztani, 
hanem gombként a párbeszédpanelben is. 

 

Általános változtatások 
Szemben a korábbi verziókkal a tervkiadásnál a következő változta-
tások történtek: 

 A  Tervek plottolása funkcióban mostantól a Tervab-
lak-keret mint plottolandó elem alapértelmezésben nincs akti-
válva. 

 Az Allplan 2009 verzió óta plottoláskor nem lehet többé 
plot-archívumot létrehozni. Amíg az Allplan 2011 verzióban le-
hetőség volt arra, hogy a  Plotfájlok nyomtatása funkcióval 
kinyomtassa a régi plot archívumokat, ez a lehetőség most meg-
szűnt. Még a ProjectPilot Külső útvonal csomópontjában sem 
lesz ott többé a Plotarchívum bejegyzés. 

 A Tervek és plottolás beállításoknál meghatározott tűrés a pa-
pírformátum illesztéshez mostantól csak a kötegelt plottolásnál 
lesz figyelembe véve. 
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További kívánságok és újdonságok 

Pontok módosítása - több pontot lehet kijelölni 
A  Pontok módosítása funkcióban mostantól több pontot lehet 
kijelölni (legfeljebb 16384). Ez különösen akkor hasznos, ha a 

 Pontok módosítása funkcióval komplex 3D testeken szeretne 
változtatni alaprajzban vagy nézetben. 

 
 

Szakasz törlése 
Azokat a szerkesztővonalként rajzolt elemeket, melyek a  Kép-
ernyő megjelenítés funkcióval el vannak rejtve, mostantól a 

 Szakasz törlése funkció figyelmen kívül fogja hagyni. 

 
 

Gyorsított takarás-ábrázolás 
Az Allplan 2011 verzióval és az új grafikus motorra való átállással a 
nézetablakokban a takarás-ábrázolás át lett rendezve és fel lett gyor-
sítva. Ezt az új takarás-ábrázolás megnevezéssel is egyértelművé 
kellett tennünk. 

 

A takarás-ábrázolás megnevezés mostantól általánosan használt, pl. 
az ablakkereten vagy a  Munkakörnyezet beállítások - Megjele-
nítés oldalán; a takarás-ábrázolás és a takarás-számítás közötti 
különbség most már egyértelmű.  
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Raszterméret és nyomvonal 
A méretet a raszterhez (kiugrásméret/raszterméret, külméret és nyí-
lásméret) a rajzolás közben megváltoztathatja a TAB billentyűvel.  
Ez mostantól a nyomvonalakkal való rajzolás közben is figyelembe 
lesz véve. 

A nyomvonalak szintén be-, ill. kikapcsolhatók a billentyűzetről, 
nyomja meg ehhez az F11 billentyűt. 

 
 

Másolás elem mentén most már elemcsoportokhoz is 
A  Másolás elemek mentén funkció most már olyan elemcso-
portokra is alkalmazható, amelyek 2D és 3D elemekből állnak. 

 
 

Mintavonalak 
Javítások a háttérszínnel rendelkező mintavonalaknál. 
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Pontszimbólum mostantól tereppont 
Azért, hogy jobban meg lehessen különböztetni a pontszimbólumot, 
amelyet a program a pontok és szerelvények ábrázolásához használ, 
és a pontszimbólum funkciónevet, közkívánatra a funkció át lett 
nevezve. Új elnevezésként mostantól az összes érintett funkcióban a 
tereppont lesz használva. 

Az eredeti pontszimbólum elnevezés megmarad a párbeszédpane-
lekben és azokban a szűrőkben, amelyek ténylegesen a szimbólumra 
szűrnek és nem a pontra. 
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Adattípus fájl interfészhez 
A  Fájl interfész funkcióban mostantól az Összetett elem adat-
típus akkor is elérhető lesz, ha egy Terep programcsoport nélküli 
(azaz, Helyszínrajz és Digitális terepmodell modulok nélkül) tiszta 
építőmérnök licenccel rendelkezik. Így mostantól a bővített konst-
rukcióban létrehozhat tengelyeket a híd és mélyépítés modellezőhöz. 
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Objektumok, szimbólumok 
Artist szimbólumok kisebb 
adatmennyiséggel 

Az Artist szimbólumok szimbólumként elmentett bitképfelületek.  
Az alapul vett fájlok korábban - habár fekete-fehéren - 24 bites PNG 
formátumban voltak elmentve. Ezek a fájlok most 1 bites TIFF fáj-
lokra lettek kicserélve.  

Ez az adatmennyiségnek csaknem a felét megtakarítja, azonos minő-
ség mellett. A rajzfájlok kisebbek lesznek és így gyorsabban lehet 
őket felépíteni.  
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Objektumok és fóliák 
Az  Elhelyezett objektumok frissítése katalógusból funkcióval 
aktualizálhatja az összes objektum elhelyezést az aktuális dokumen-
tumban a katalógus aktuális objektum meghatározásainak segítségé-
vel. Korábban mindig a katalógusban az objektumhoz rendelt fólia 
lett használva: Ha a rajzfájlban az objektum elhelyezéshez egy bizo-
nyos fólia volt hozzárendelve, akkor ez a beállítás az objektum fris-
sítésekor le lett cserélve az objektum fólia-beállítására a katalógus-
ból, azzal a beállítással, amellyel az objektum létre lett hozva.  

Közkívánatra ez a viselkedés most meg lett változtatva: Azt, hogy a 
rajzfájlban az objektum elhelyezés fóliája megmaradjon, vagy le 
legyen cserélve az alapbeállításra az objektum katalógusból, az Ob-
jektum elhelyezés lerakása opcióval szabályozhatja a  Beállítá-
sok - Objektumok és szimbólumok oldalán.  

 

 Ha az Objektum elhelyezés lerakása az aktuális fóliára opció 
aktív, akkor az objektumokat célzottan a meghatározott fóliákra 
kell elhelyezni.  
 
Ebben az esetben az  Elhelyezett objektumok frissítése kata-
lógusból és az    Objektum csere / Növényobjektum 
csere funkcióknál az objektum elhelyezés fólia-beállítása meg fog 
maradni a rajzfájlban, csak a geometria lesz frissítve. 

 Ha az Objektum elhelyezés lerakása az aktuális fóliára opció ki 
van kapcsolva, akkor az objektumok elhelyezésekor az alapbeál-
lítások lesznek előnyben részesítve.  
 
Ebben az esetben az objektumoknak az objektum katalógusba 
mentett elhelyezési fóliája lesz használva.  

 
 



 

Újdonságok az Allplan 2012-ben Objektumok, szimbólumok 55 
 

Gyorsított objektum felbontás 
Az  Objektum felbontása funkcióban az objektumok rövid időre 
jelzőszínnel lesznek ábrázolva, hogy a felhasználó tájékoztatva le-
gyen arról, hogy melyik objektum lesz felbontva. Ez hasznos külön-
álló objektum elhelyezések felbontásához.  

DWG fájlok importálásakor előfordulhat, hogy a fájlok sok blokkal 
lesznek importálva, anélkül, hogy a blokkok már az importálásnál fel 
lennének bontva. Ha a blokkokból létrejövő objektumokat egy ké-
sőbbi időpontban fel kell majd bontani, akkor az elég sokáig tarthat.  

Az ilyen esetekhez a felbontás most jelentősen fel lett gyorsítva: 
Amikor több objektumot kell egy menetben felbontani, akkor kiesik 
a jelzőszínes ábrázolás. 
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Építészet 
Ablakmellvéd és ablakpárkány felső élének 
kiértékelése 

Svájcban az építési engedélyhez az ablakmellvéd, ill. ablakpárkány 
felső élének kiépítési méretére van szükség.  

Mostantól az új attribútumok segítségével az ablakpárkány magassá-
gi helyzetét is ki lehet értékelni változó feliratstílusokban és listák-
ban, anélkül, hogy képletekkel kellene dolgozni. Ennek előfeltétele, 
hogy az  Ablakpárkány-objektum funkcióval dolgozzon. 

 
(A) FÉ ablakpárkány, kiépítés 
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Következő attribútumok értékelik ki az 
ablakpárkány-objektumokat: 

 

Mennyiségi attribútumok ID Leírás 

Magasság 222 Vastagság, ill. Magasság 1 [m] 

Távolság parapettől 269 Távolság parapettől [mm] 

Rétegvastagság 211 Vastagság [mm] 

Lesarkítás 385 Lesarkítás [mm] 

Kezdőmagasság 1295 Magasság 1 [mm] 

Végmagasság 1296 Magasság 2 [mm] 

Vastagság 221 Ablakdeszka szélessége [m] 

 

Példa az ablakpárkány-objektumok kiértékelésére változó 
feliratstílusban képlet segítségével: 

 Az ablakpárkány feliratozásánál:  
@97@/1000+@222@+@269@/1000 meghatározza az ablakpárkány 
felső élének magassági szintjét  

 Az ablaknyílás feliratozásánál opcionálisan rá lehet keresni egy 
ablakpárkányra és annak magasságát hozzá lehet adni: 
@97@+CHILD(_IF_(@OBJ@=1012)(@269@+@222@*1000)_ELSE_0) 
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Helyiségek 

Anyagok, attribútumok alkalmazása több helyiség 
kiépítésfelületeire 

A kiépítésfelületeket és azok attribútumait korábban csak helyisé-
genként külön lehetett megváltoztatni. Az Objektumkezelő modul-
ban mostantól több helyiséget is módosíthat egy lépésben. 

Több, kiépítésfelülettel rendelkező helyiségnél pl. a padlófelület leg-
felső rétegét szőnyegről parkettára szeretné változtatni.  

Vagy több helyiségben az esztrichhez (a padlófelület első rétegéhez) 
hozzá szeretné rendelni a padlófűtés attribútumot, hogy a helyisé-
geket ez alapján lehessen majd kiértékelni.  

Ehhez nem kell minden egyes helyiségre külön rákattintani, használ-
ja az  Attribútum hozzárendelése tetszőleges elemhez funkciót 
(Objektumkezelő modul) együtt az  építészszűrővel.  

Több helyiségben a kiépítésfelületek anyagainak vagy 
attribútumainak megváltoztatásához vagy 
kibővítéséhez  

1 Kattintson az  Attribútum hozzárendelése tetszőleges elem-
hez funkcióra. 

2 Kattintson a  Tulajdonságok gombra.  

3 Határozza meg a kívánt anyagot,  
vagy   
kattintson az  Új attribútum hozzáadása funkcióra, és adja 
meg a kívánt attribútumot.  
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4 Deaktiválja az összes többi attribútumot, és kattintson az OK 
gombra. 

5 Kattintson az  Építészszűrő funkcióra és ott a Részletek>> 
gombra. 

6 Adja meg a szűrési kritériumot, és kattintson az OK gombra.  

A legfelső (harmadik) padlóréteg szőnyegről parkettára való vál-
toztatásához a szűrés kritériuma így hangzik: 

 

Az első padlóréteg padlófűtés attribútummal való kibővítéséhez a 
kritérium így szól: 
Objektum=Padlófelület&Rétegszám=1 

7 Jelölje ki a kívánt helyiségeket, és fogadja el az Alkalmaz gomb-
bal, ill. a jobb egérgombbal. 
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DIN 277 Használati csoportok HT 1 - HT 7 
A helyiségek megadásakor mostantól a hasznos területeket (HT) a 
DIN 277-2 2005 szerinti használati csoportok segítségével határoz-
hatja meg és értékelheti ki. 

Lehetőségek:  

 HT 1 (lakások és pihenők)  

 HT 2 (irodai munka)  

 HT 3 (termelés, kézi és gépi munka, kísérletek)  

 HT 4 (raktározás, elosztás és eladás)  

 HT 5 (képzés, oktatás és kultúra)  

 HT 6 (gyógyítás és gondozás)  

 HT 7 (egyéb hasznos terület)  
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DIN 277 attribútumok alapbeállításai 

A helyiségeknek a  Helyiség vagy az  AutoHelyiség funkci-
óval történő megadásánál mostantól a helyiségek DIN 277 attribú-
tumai előre be vannak állítva:  

 Körbevétel jellege a (fedett és minden oldalon teljes magasságig 
körbevett)  

 Használatmód HT (hasznos terület)  

 Területtípus N (nettó alapterület és nettó helyiségtérfogat)  

 
 

Oldalfelületek szomszédos építőelemeken helyiségekhez és 
szintekhez 

Az Oldalfelületek megállapítása csak határos építőelemeken opció 
a  Beállítások - Helyiségek oldalán mostantól nem csak a helyi-
ségekre van hatással, hanem a szintekre is.  

Ez többek között hasznos a szintek külső oldalfelületeinek számítá-
sánál a bejárati tartományokban és az egyéb, falakkal nem teljesen 
körbezárt területeken. 
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Több helyiség- és szintcsoport célzott kiértékelése 
Eddig a jelentésekben vagy listákban való kiértékeléshez csak egy 
helyiség-, ill. szintcsoportot lehetett kiválasztani a név megadásával; 
a summafunkciót nem lehetett használni a kiválasztáshoz. 

Mostantól célzottan lehet kiválasztani: Ha a megadási opcióknál a 
 Helyiség-/Szintcsoport opcióra kattint, és a Helyiségcsoport 

vagy a Szintcsoport bejegyzést választja, akkor a Név párbeszédpa-
nelben a program felkínálja kiválasztásra az összes elmentett cso-
portnevet. 

 

Ez a kiválasztás az összes olyan jelentésre és listára alkalmazható, 
amely helyiségeket értékel ki. 

Ennek alternatívájaként közvetlenül használhat egy szűrőt a jelen-
tésben. Néhány olyan jelentésben, amely speciálisan helyiség- vagy 
szintcsoportokat értékel ki, ez már meg lett valósítva. Egyszerűen 
értékelje ki az összes helyiség-, ill. szintcsoportot. A Felhasználói 
interakció területen csak a kívánt helyiségcsoportokat jelenítse meg 
a jelentésben. 
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Helyiségcsoportok másolása dokumentumok között 
A  Dokumentumok közötti másolás, áthelyezés funkciónál a 
helyiségcsoportok akkor is másolva lesznek, ha a csoportnak nincs az 
összes helyisége kijelölve. Ha nincs szüksége a helyiségcsoportra, 
akkor az új rajzfájlban problémamentesen felbonthatja a  Helyi-
ség-/Szintcsoport funkcióval. 
 

Automatikus alakfelismerés helyiségeknél 
Az Allplan 2009 verzióban az Automatikus alakfelismerés segítsé-
gével kijelölt helyiségek esetén a kijelölőszín mindaddig meg lett 
tartva, amíg a helyiségfelirat le nem lett rakva. A  Kép frissítése 
funkcióval, ill. az F8 billentyűvel a kijelölőszínt bármikor el lehetett 
tüntetni.  

Az Allplan 2011 verzióban ez a jelölés megszűnt az új grafikus mo-
tor miatt. 
Az Allplan 2012 verzióban visszaállítottuk az Allplan 2009 verzió-
nak megfelelő viselkedést. 
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További kívánságok és újdonságok 

Fal alapbeállítások 
A falak felületábrázolási alapbeállításai az építési gyakorlathoz lettek 
igazítva: 
Mostantól ezek lesznek használva: sraffozás=303, minta=301 és 
kitöltés =24 valamint stílusfelület = 301 beton, vasalt. 

 

Áttérés telepítés esetén megmaradnak a régi alapbeállítások. Ahhoz, 
hogy az új alapbeállítások legyenek aktívak, meg kell hívnia a 
cleanup hotline eszközt. 

 
 

Javított takarás-számítás építészmetszetnél 
Az építészmetszetek takarás-számításánál javítottunk a felületütkö-
zések számításán. Ennek következtében az ábrázolási minőség szá-
mos helyzetben jobb lehet, pl. egy lépcső alulnézeténél. 
 

Javított takarás-számítás textúrákkal és színekkel 
Javítottunk a komplex elemek takarás-számításán; az esetleges pon-
tatlanságok figyelmen kívül lesznek hagyva.  
 



 

66 További kívánságok és újdonságok Allplan 2012 

Nyeregtető, tetőablak: élek kijelölhetők területtel 
A Nyeregtető két ponton keresztül megadásmódnál néhány hely-
zetben problémát okoz az élek kattintással való kijelölése. Mostantól 
bizonyos esetekben rendelkezésére áll a megadás terület kijelöléssel 
is. 
 

Lépcsőelemek átvétele asszisztensről 
Mostantól a lépcsőelemek tulajdonságait az  Átvétel funkcióval 
akár asszisztensről is átveheti. 
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Vizualizálás 
CINEMA 4D kapcsolat 

Támogatott CINEMA 4D verziók 
Az Allplan animáció modellnek a  CINEMA 4D / VRML / 3DS 
/U3D exportálás funkcióval való exportálásakor a következő 
CINEMA 4D verziók támogatottak:  

 C4D formátum CINEMA 4D R12, Release 12 kiadástól (*.C4D) 

 C4U formátum CINEMA 4D R6, Release 6 aktualizálással (*.C4U) 

 C4D formátum CINEMA 4D R6 (*.C4D) 

 

A CINEMA 4D R12 új formátumával használható a CINEMA 4D új 
munkafolyamata (Melange 4.0 interfész). Ennek következtében meg-
szűnt az R10.5 formátum támogatása. A CINEMA 4D R6 formátum 
változatlanul megmarad. 
 

Javítások 64 bites Windows alatt 
Mostantól az adatok 64 bites Windows operációs rendszereken nem 
csak C4D formátumban, hanem C4U formátumban is létrehozhatók 
és exportálhatók.  
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Javított CINEMA 4D export 

Exportálás felszínek nélkül  

Amikor építőelemeket exportál CINEMA 4D R12 programba, mos-
tantól automatikusan be lesz állítva az Ismétlés opció, ill. a Mozaik 
címke, akkor is, ha az Allplan programban nincs felszín hozzáren-
delve. 

Ha most a CINEMA 4D programban anyagokat rendel hozzá és 
megváltoztatja az építőelem méretét, akkor ezeket a beállításokat 
többé nem kell hozzáigazítani. Még az Allplanba való importáláskor 
sem kell ezzel többé foglalkozni.  

Háttér-bitképek exportálása 

A háttér-bitképek CINEMA 4D R12 programba való exportálásán is 
javítottunk: Itt a Mozaik címke többé nem lesz átadva, az Offset V 
és Hossz V paraméterek a helyes értékeket kapják meg.  

 

Ezen kívül mostantól a CINEMA 4D programban a Keverésmód (= 
normál) és a Keverés erőssége (= 100�) beállítások helyesen lesznek 
beállítva.  
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Exportálás után aktív kamera 

Az Allplan filmmodell CINEMA 4D R12 programba való exportálása 
után mostantól a megfelelő kamera lesz az aktív. 

 
 

Allplan 2012 Sketch licencmentes, 
letöltéshez 

Az Allplan 2012 Sketch alkalmazást többé nem tartalmazza az 
Allplan 2012 DVD. Azonban ezt bármikor letöltheti a Connect hon-
lapjáról (http://www.allplan-connect.com).  

Az Allplan 2012 Sketch licenc nélkül telepíthető, azonban előfelté-
tele ahogy korábban is, hogy az azonos verziójú Allplan már tele-
pítve legyen. 
 

Tervbeolvasás 
A  Beolvasottkép terület eltolása funkcióban a kiválasztott tar-
tomány ismét a kijelölőszínnel lesz ábrázolva. 
 

http://www.allplan-connect.com/�
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Interfészek 
Bővített IFC interfész 

Az Allplan 2011 verzió óta folyamatosan gondoztuk és bővítettük az 
IFC interfészt. Egyes változtatások, melyeket már az Allplan 2011-1 
is tartalmaz, itt szintén leírásra kerülnek.  
 

További építőelemek exportálhatók 
Az Allplan 2011-1 óta további elemeket lehet átvinni az IFC 
interfésszel. 

Az új Export for Coordination View 2.0 opcióval lekorlátozhatja az 
exportálást azokra az objektumokra és attribútumokra, melyeket a 
Coordination View 2.0 is tartalmaz. 
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Új, átvitelbe bevont elemek 
 

Elem Megjegyzés IFC objektum 

Objektum elhelyezés  - IfcBuildingElementProxy: 

3D test  - IfcBuildingElementProxy: 

2D elemek  - IfcAnnotation: 

Egyéb elemek  - IfcBuildingElementProxy: 

FTW elemek  - IfcBuildingElementProxy: 
 

Helyiségek exportálása helyiségcsoportokból IFC-be 

A helyiségcsoportok helyiségeit mostantól felismeri az IFC interfész, 
és képes exportálni, ill. importálni azokat.  
 

További kívánságok és újdonságok 

ODX interfész 
A helyiségcsoportok mostantól a hozzátartozó helyiségekkel és fel-
iratokkal együtt DWG formátumba exportálhatók. 
 

Google SketchUp interfész 
A  SketchUp adatok importálása (Fájl - Importálás menü) funk-
cióval mostantól a Google SketchUp Version 8 programmal *.skp 
formátumban létrehozott fájlokat is importálhat az Allplan prog-
ramba; az importálandó adatokat többé már nem kell Version 7 for-
mátumban elmenteni. 
 

Betűtípusok PDF importnál 
Kibővült a betűtípusok hozzárendelése importálásnál; mostantól 
tartalmazza az összes alapesetet.  

A hozzárendelések a PDF-Import font mapping.dat fájlban ta-
lálhatók az $STD mappában, és áttérés, ill. frissítés esetén a fájl nem 
lesz automatikusan felülírva. 
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 Tartalom (Content) 
Az Allplan 2012 tartalmak széles választékát kínálja építészek és 
építőmérnökök számára, ahol az előkészítő munkát már mások elvé-
gezték. A tervek és animációk tetszetős elkészítéséhez hozzáférési 
lehetőséget biztosítunk az úgynevezett Layout Content területhez.  
A kínálat változatos, kezdve a mindenféle szimbólumoktól és szim-
bólum katalógusoktól, a textúrákon és objektumok át, egészen a 
SmartPart elemekig. 

Ahhoz, hogy a keresés különösen gyors és hatékony legyen, az ösz-
szes tartalmat az interneten különböző terjedelemben tesszük elérhe-
tővé: az alap választéktól egészen az exkluzív Serviceplus tartalma-
kig. Az építészek és építőmérnökök több nyelven, online kereshetnek 
előre meghatározott építés-specifikus adatokat és információkat a 
megnyerő vizualizálásához; ezeket egyszerűen letölthetik és telepít-
hetik.  

Mihelyt új tartalom (Content) válik elérhetővé a Weben, az 
 Allplan Connect ikon ezt automatikusan jelezni fogja az Allplan 

2012 programban.  
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Infó Allplanban, ha új tartalom érhető el a 
Weben 

Az Allplan 2012 az  Allplan Connect ikonnal automatikusan 
értesíti, mihelyt új tartalom válik elérhetővé a Weben. Ennek a ve-
zérlése az Allplan frissítésen keresztül történik 

Megjegyzés: Az értesítés csak akkor működik, ha az Allplan frissí-
tése aktív és a számítógép rendelkezik internetkapcsolattal. 

Az  Allplan Connect ikon a következő helyeken található meg az 
Allplan 2012 programban: 

 A Standard eszköztáron az  Allplan direktsúgó mellett balra  

 

 A Súgó menüben - Nemetschek az Interneten -  Allplan 
Connect  

 

A hivatkozott weboldal megtekintése után az  ikon szürkén (nem 
aktív) lesz ábrázolva mindaddig, míg nem lesz elérhető új tartalom. 
Nem számít, hogy letöltött-e valamit vagy sem.  
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Építőmérnök 
Megadás és módosítás palettával 

Az Allplan 2012 verzióban az volt cél, hogy a megadást és módosí-
tást a paletta konfigurációval hozzáigazítsuk a megszokott munka-
módszerhez. 
 

Vasalás munkafolyamata 
A  Megadás és  Elhelyezés funkciókból megszokott munka-
folyamat - hajlítási alak létrehozása, feliratozás, elhelyezés és elhe-
lyezés feliratozása - most a  Vasalak és  Elhelyezés Vasalak, 
ill.  Hálóalak és  Elhelyezés Hálóalak funkciókban is stan-
dard sorrendként lett megvalósítva. Ez azt jelenti, hogy az ESC bil-
lentyű megnyomása után mostantól mindig automatikusan el fog 
indulni a következő funkció, és a pozíció kijelölése nélkül rögtön 
végre lehet hajtani. A korábban a  Méretvonal / Elhelyezési 
szöveg funkció kiválasztásakor szükséges vasra kattintásra sincs 
többé szükség mostantól. 

Ellentétben a "régi" vasalási funkciókkal, most a folyamatot szemé-
lyes igényeinek megfelelően tudja befolyásolni: 

 Ahogy korábban, most is lehetősége van arra, a munkafolyamat 
ESC billentyűvel való automatikus folyatatása helyett, hogy ki-
válasszon egy funkciót a folyamatsoron, ill. a helyi menüben. 
A helyi menüben ilyenkor csak az adott munkafolyamatban 
használható funkciókból választhat. Az  Elhelyezés funkció 
egy elválasztó vonallal el van különítve a többi funkciótól. 
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 Már a hajlítási alak létrehozása, ill. elhelyezése közben meghatá-
rozhatja a megadási opcióknál a Felirat opció segítségével, hogy 
az ESC billentyű megnyomása után elinduljon-e a feliratozás 
funkció. 

 

Megjegyzés: Mivel mélységi  Automatikus elhelyezés esetén 
nem lesz elhelyezési egyenes meghatározva egy meghatározott 
nézetben, így nincs egyértelműen meghatározva, hogy melyik el-
helyezést kell feliratozni. Általában a feliratozás a vasalásmo-
dellben történik. 
Egy bizonyos elhelyezés feliratának létrehozásához, ezért ilyen 
esetben ajánlott a  Méretvonal / Elhelyezési szöveg funkciót 
a menüből, ill. a Létrehozás palettáról meghívni és a kívánt elhe-
lyezésre kattintani. 

 

Üzenet foglalt pozíciószámhoz 
Amikor egy vasalak megadásánál vagy módosításánál egy már létező 
pozíciószámot ad meg, akkor mostantól nem lesz automatikusan a 
következő szabad pozíciószám kiosztva. 
Ehelyett a következő szabad pozíciószám egy üzenetben lesz megje-
lenítve, melyet az OK gomb megnyomásával lehet átvenni. Ha vi-
szont az üzenetet nem fogadja el, akkor a pozíciószám változatlanul 
marad. 

 
 



 

Újdonságok az Allplan 2012-ben Építőmérnök 77 
 

Elhelyezési opciók szétválasztása 
Az  Elhelyezés Vasalak és  Elhelyezés Hálóalak funkciókban 
a megadási opcióknál az Automatikus elhelyezés és Vonalba opciók 
mostantól külön választhatók ki. Így a vonalba igazítandó elhelye-
zések nem lesznek többé automatikusan mélységben elhelyezve. 

 

Ahogy korábban, az  Automatikus elhelyezés most is csak a 
következő esetekben áll rendelkezésre: 

 A  Vasalak, ill.  Hálóalak funkciókkal Vasalás 3D mo-
dellel módban egy 3D zsaluban hozott létre egy hajlítási alakot. 

 A hajlítási alak létrehozását befejezte az ESC billentyűvel és adott 
esetben lerakta a feliratot. 
vagy  
A hajlítási alak létrehozása után rögtön kiválasztotta a folyamat-
soron, ill. a helyi menüben az  Elhelyezési szöveg, ill. 

 Felirat funkciót és feliratozta a hajlítási alakot. 
vagy  
A hajlítási alak létrehozása után rögtön kiválasztotta a folyamat-
soron, ill. a helyi menüben az  Elhelyezés Vasalak, ill. 

 Elhelyezés Hálóalak funkciót. 
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Mértékadó megadási paraméter 
Mostantól már a paraméter kiválasztásával meghatározható, hogy a 
darabszám vagy a távolság legyen a mértékadó megadási paraméter 
az elhelyezéshez. Többé nem szükséges az értéket is megadni ehhez. 

A távolságról darabszámra váltásnál emiatt a peremtávolságok nul-
lára lesznek állítva és meg fog változni az elhelyezési távolság.  
A darabszámról távolságra váltásnál viszont az értékek egyelőre 
nem változnak meg. 
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Beállítások 

Új szabványok 
Az Allplan nemzetközi használatának további bővülése miatt, imp-
lementálásra került az amerikai és a brazil szabvány, melyet a szo-
kásos módon a  Beállítások funkció Vasalás oldalán az Általá-
nos területen lehet beállítani. 

 

Ahhoz, hogy a köracél és háló elhelyezésekben, valamint a kivonat-
okban országspecifikus feliratokat lehessen létrehozni, megfelelően 
kibővítésre kerültek a beállítások a feliratopcióknál: 

 A darabszámot mostantól zárójelben is lehet ábrázolni. 

 Az átmérő helyett a köracél-keresztmetszetsor Megjegyzés oszlo-
pában meghatározott átmérő-specifikus bejegyzést is lehet ábrá-
zolni. 

 Az összes, feliratban szereplő hossz ábrázolható birodalmi mér-
tékegységben. 
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A hajlítási alakok vasalási terven való ábrázolásához a program 
kibővült egy jelmagyarázattal, birodalmi mértékegységekkel. 
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Mértékegység elhelyezési távolsághoz 
Az elhelyezési távolsághoz a mértékegységet mostantól nem az el-
helyezési felirat létrehozása közben az elhelyezési méretvonal 

 Beállítások funkciójában határozhatja meg, hanem általános 
beállításként a  Beállítások funkcióban. 
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Általános újítások 

Egységes funkció elrendezés 
A vasalási modulokban egységesítettük a funkciók sorrendjét a Lét-
rehozás II eszköztáron. 
A  Vasalási szintvonalak és  FEM vasalási színkép funkciók 
mostantól mindig a listafunkciók előtt lesznek megtalálhatók, a 

 Vaslisták kezelése funkció pedig a listafunkciók végén. 

 
 

Szövegkitakarás kivonatokban és listákban 
Függetlenül a  Kitöltés aláhelyezése beállítás aktiválási állapo-
tától a Szöveg párbeszédpanelben, mostantól a kivonatokban a 
szárkottázások valamint a sugarak és szögek hajlított vasaknál, min-
dig aláhelyezett kitöltés nélkül lesznek létrehozva. Így elkerülhető, 
hogy adott esetben a kitöltés elfedje a vasszárat és ne az legyen áb-
rázolva. 
Ezzel ellentétben a hajlított vasak sugarai és szögei a hajlítási alakot 
is ábrázoló listákban mindig aláhelyezett kitöltéssel lesznek létre-
hozva. 
 

Felbontott jelmagyarázat megfogható szegmensként 
Egy asszociatív jelmagyarázat felbontása után mostantól az összes 
elem ugyanazt a szegmensszámot fogja megkapni. Ennek következ-
tében a felbontott jelmagyarázatot szerkesztéshez, mint pl. az eltolás, 
kijelölheti szegmensként, mégpedig nyomva tartott SHIFT billentyű-
vel vagy egymás után a középső egérgombbal és a bal egérgombbal 
a szegmens egyik elemére kattintva. 
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Vasalási interfész asszociatív nézeteket hoz létre 
Tekintettel a  Nézetek és metszetek modul lecserélésére az eljö-
vendő Allplan verziókban, mostantól a  Vasalás beolvasása 
funkcióban asszociatív vasalási nézetek lesznek létrehozva. 
 

Jelentések hőszigeteléshez 
A  Hőszigetelés modulban a listakiadáshoz mostantól szintén 
rendelkezésre állnak az új jelentések, amelyek a  Listák funkció 
meghívásakor automatikusan ki lesznek választva. Ha továbbra is a 
régi listákat szeretné használni, akkor kattintson Jelentés, lista pár-
beszédpanelben jobbra lent a Lista... gombra. 

Ahhoz, hogy az egyes burkolófelületek számítását grafikus ábrázo-
lással kapja meg - ahogy korábban az Nr. 5 listában -, aktiválja az 
Áttekintés Burkolófelületek Méretek jelentésben a Grafika megje-
lenítése opciót. 
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Keresztmetszetsorok 

Megváltozott méretek raktári hálókhoz 
2011 februárjában a Baustahlgewebe GmbH termékválasztékéban 
megváltoztatta raktári hálóinak méreteit és részben a felépítését. Az 
Allplan 2012 rendelkezésre bocsátja ezeket az új keresztmetszetsoro-
kat Németországban és Ausztriában. Áttérés telepítése esetén az új 
keresztmetszetsorok az ...Allplan\New\lng mappába lesznek 
másolva, hogy az esetleg egyénileg kiegészített keresztmetszetsorok 
ne legyenek felülírva. 

Az új keresztmetszetsorok használatához, nyissa meg a keresztmet-
szetsorok áttekintését (Eszközök --> Meghatározások --> Kereszt-
metszetsorok) és olvassa be a adeuqusr.txt, ill. aautqusr.txt 
fájlt az ...Allplan\New\Ing mappából  kedvencként. Ha pro-
jektalapú köracél és háló keresztmetszetsorokkal dolgozik és az új 
keresztmetszetsorok már elérhetők az irodai standardban, akkor a 
köracél és háló keresztmetszetsorok útvonal beállítását irodára és 
ismét vissza projektre változtathatja. 
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Asszociatív nézetek 
Megváltozott opció beállítások 

A legutóbbi Allplan verzió óta javasoljuk, hogy duplikált modell-
adatokkal és asszociatív nézetekkel egy rajzfájlban dolgozzon.  
Annak elkerülésére érdekében, hogy e munkamódszer esetén a rajz-
fájl választás kedvezőtlen konstellációjánál a metszetekben akarat-
lanul duplikált modelladatok jelenjenek meg, vagy a modell-rajzfájl-
ban hirtelen metszetek jelenjenek meg, mostantól a 3D építőelemek 
automatikus átvétele metszetekbe opció alapértelmezésben nincs 
aktiválva. 

 

Következésképp mostantól mindig használja a  Beillesztés né-
zetbe funkciót, hogy az újonnan létrehozott 3D építőelemeket hoz-
záadja a nézetekhez és metszetekhez. Nyomja meg kétszer a CTRL+A 
billentyűparancsot, hogy az összes modelladat az összes nézetbe és 
metszetbe be legyen illesztve. 
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Takart, elmetszett élek 
Ha korábban nem volt aktiválva a Takart, elmetszett élek ábrázolá-
sa opció a metszet beállításokban, akkor ezek az élek egyáltalán nem 
voltak megjelenítve. Ez hiányos ábrázolást eredményezett. 

Mostantól az Allplan 2012 verzióban a takart, metszett élek mindig 
ábrázolva lesznek: 

 Aktív opció esetén, a korábbihoz hasonlóan, az ilyen élekhez 
meghatározott formátum tulajdonságok lesznek használva. 

 

 Nem aktív opció esetén takart élként lesznek ábrázolva. 
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XRef-ek és passzív rajzfájlok használata 
Amikor rajzfájlokon átnyúlóan dolgozik és a  Elhelyezés Vas-
alak, ill.  Elhelyezés Hálóalak funkcióval az elhelyezési tarto-
mányt nem egy másik nézetben, hanem az XRef-ként beolvasott 
alaprajzban határozza meg, akkor mostantól az elhelyezést mindig 
hozzá kell rendelnie egy nézethez. Ez azt jelenti, hogy egy rajzfájl 
első elhelyezésének elhelyezési tartományát nem határozhatja meg 
az XRef tartományban. 
Mivel a mélységi  automatikus elhelyezésnél nem lesz elhelye-
zési tartomány meghatározva, ezért ez korlátozás nélkül lehetséges. 

Míg a  Nézetek és metszetek modulból származó zsalu a passzív 
háttér-rajzfájlokban 2D adatként lesz kezelve, az információk a ve-
tülethez a passzív háttér-rajzfájlokban lévő asszociatív nézetekről és 
metszetekről lesznek átvéve. 
Így a vasalás létrehozásához a zsalu-rajzfájlokat passzívan a háttérbe 
lehet helyezni és nem zavarja meg a workgroup környezetben való 
munkavégzést. 
 



 

90 XRef-ek és passzív rajzfájlok használata Allplan 2012 



 

Újdonságok az Allplan 2012-ben Termékek, gyártók 91 
 

Termékek, gyártók 
Új PHILIPP modul 

A PHILIPP GmbH, amely az előregyártott betonelemekhez készített 
szállító- és szerelőrendszerek vezető gyártói és ellátói közé tartozik, 
megbízásából és együttműködésével szállítható szerelvényeinek egy 
részét az Allplan programba integráltuk. 

Az új  PHILIPP modul funkcióival (a Termékek, gyártók cso-
portban) ezeket a gyártóspecifikus szerelvényeket kiválaszthatja 
különböző katalógusokból, manuálisan elhelyezheti, feliratozhatja és 
kiértékelheti listákba. 

 

Továbbá az Allplan programból közvetlenül megjeleníthet egy rövid 
dokumentációt a felvett termékválasztékról, valamint meghívhatja 
PHILIPP GmbH honlapját. 
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Elérhető szerelvények 
Jelenleg három különböző katalógusban a következő szerelvények 
állnak rendelkezésre. Az egyes katalógusokat a fanézet feletti lista-
mezőben választhatja ki. 

Philipp szállítóhorgony, horganyzott, krómozott 

Ebben a katalógusban galvanizált (horganyzott) kivitelű, 
előregyártott betonelemek emeléséhez, mozgatásához és szereléséhez 
való szállítórendszerek vannak összefogva. 

 A menetes rendszer különböző horgonyainak 

- Menetes szállítóhorgony, egyenes, hosszú hullámos és rövid 
hullámos 

- Kompakt horgony 

- Keresztlyukas hüvely és Dupla hüvely 

- Csavaros horgony 

- és Laposacél horgony 

megvan az az előnye, hogy nincs az építőelem felszínéből kilógó 
építőelem és a menetes hüvelyekhez kis bemélyedésre van szük-
ség. A különleges kerekített menet (zsinórmenet) nem érzékeny az 
enyhe szennyezésre, és együtt használható az olcsó emelő beren-
dezésekkel. A menetes hüvelyt könnyen le lehet zárni, a szeny-
nyeződés és a víz behatolásának megakadályozására. Azonban a 
menet és a hüvely kis mérete miatt a teherbírásuk korlátozott. 
Nyíróerő esetén speciális emelőszerkezetet kell használni. 

 A gömbfejes rendszer PHILIPP KK szállítóhorgonyai szintén 
rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy nincsenek zavaró, az építő-
elemből kiálló elemek. A beépítés egyszerű a forgásszimmetrikus 
szállítóhorgonynak köszönhetően és a hozzá- és lekapcsolás is 
gyorsan végrehajtható a különösen robusztus és hosszantartó 
emelőszerkezet segítségével. Azonban ügyeljen arra, hogy a 
PHLIPP KK kirekesztő elemek relatíve nagy mélyedéseket hoz-
nak létre az építőelem felszínén, amely a beépítési helyzettől 
függően hátrányosnak bizonyulhat. A nagy mélyedések követ-
keztében ezeknél a rendszereknél csökkentett nyírási teherbírással 
kell számolni. Magát az építőelemet általában erősebben kell be-
vasalni, mint egy menetes rendszernél. 
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 A PHILIPP drótkötél emelőhurkok további kirekesztő elemek 
nélkül közvetlenül lesznek a készelembe beépítve. A hurkok pré-
selve vannak és állhatnak csupasz (PHILIPP drótkötél emelőhu-
rok csupasz) vagy horganyzott (PHILIPP drótkötél emelőhurok 
horganyzott) drótkötélből. Nincs szükség különleges emelőszer-
kezetre, mivel a kampót közvetlenül be lehet akasztani a drótkö-
tél emelőhurokba. Tehát nem állhat fenn annak a veszélye, hogy 
a szereléskor nem áll rendelkezésre a megfelelő emelőszerkezet. 
Az építőelem geometriájától függően igen nagy terheket képesek 
felvenni. A drótkötél emelőkampók ezért tökéletesen megfelelnek 
a testes és súlyos építőelemekhez. A vékonyabb födémlemezekben 
való használat nem ajánlott, mivel ott csak csekély teherbírás ér-
hető el. Kétségtelen hátrány az, hogy a drótkötél emelőhurkok a 
készelemek gyártása közben átmennek a zsalun és később ki 
fognak állni az építőelem felszínéből, így a hurkokat adott eset-
ben a szerelés után el kell távolítani vagy le kell vágni. 

Philipp szállítóhorgony, nemesacél 

Ebben a katalógusban a menetes rendszer horgonyainak nemesacél 
kivitelben kapható alternatívái vannak összefogva. 

 Menetes szállítóhorgony, egyenes, hosszú hullámos és rövid 
hullámos 

 Kompakt horgony 

 Keresztlyukas hüvely 

Philipp kötéstechnika 

Ez a katalógus tartalmazza a PHILIPP szendvicshorgony rendszerét 
a 

 Mandzsetta horgonyokat 

 Lapos horgonyokat 

 Bekötő tüskéket 

 Bekötő kengyeleket 

 valamint a Feltűző tüskéket  

és a PHILIPP Power Duo rendszer szerelvényeit. 
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Szerelvények ábrázolása 
Az adott szerelvény típusától és a nézetiránytól függően a szerelvé-
nyekhez különböző rétegek tartoznak, míg a perspektivikus ábrázo-
láshoz mindig ott van a modellezett 3D test. 

Így - ellentétben a program által automatikusan a 3D testből szár-
maztatott rétegekkel - áttekinthetőbb ábrázolás érhető el az elem- és 
elhelyezési terveken, mivel pl. egy hengernek nem lesz az összes éle 
stb. megrajzolva. Egyes nézetirányokhoz (pl. egy menetes horgony 
azon nézetéhez, amikor az építőelem nézetiránya lentről mutat felfe-
lé) csak egy szerkesztővonalként rajzolt pont tartozik. 
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Szerelvények beillesztési pontja 
A szállító- és szerelőrendszerek szerelvényeinél a beillesztési pont 
mindig úgy lesz meghatározva, hogy az egybeessen az építőelem 
felszínével. Ez érvényes a KK szállítóhorgonyokra is, melyek süly-
lyesztve kerülnek beépítésre. Egy KK szállítóhorgony lerakásakor a 
beton felső élére, automatikusan mindig a szükséges távolságot fogja 
eredményezni. 

A Power Duo síneknél és síndaraboknál a beillesztési pont a sín és a 
betonfelszín felső élénél fekszik. Ez megkönnyíti sínek beépítését, 
mivel a PHILIPP ajánlásai szerint az azonos magasságú építőele-
meknél a felső építőelem szélen kell kezdeni a beépítést. A beilleszté-
si pont mellett a sínek alsó éléhez tartozik egy rövid vonal szerkesz-
tővonallal rajzolva, amelyekre egymás alatt fekvő sínek és síndara-
bok beépítésekor az izometriában lehet hivatkozni a helyzethelyes 
létrehozáshoz. 

A PHILIPP szendvicshorgony rendszer szerelvényeihez a beillesztési 
pont  

 a mandzsetta és lapos horgonyoknál az egyik homlokfelületen 

 a bekötő tüskéknél a tüske zárt oldalán 

 a bekötő kengyeleknél a kengyel csúcsánál 

 és a feltűző tüskéknél a tüske nyitott oldalán található 

Tipp: Határozzon meg a szerelvények kiegészítő vasalásához külön 
csoportszerelvényeket, amelyek csak a kengyelből stb. állnak. Vá-
lassza ki ehhez a beillesztési pontot úgy, hogy az egybeessen a sze-
relvény beillesztési pontjával. Később aztán a vasalást a szerelvény 
beillesztési pontjára hivatkozva építheti be és emellett kihasználhatja 
az összes előnyét a szerelvények beépítésének (pl. magassági viszo-
nyítás). A vasak továbbra is vasalásként és nem szerelvényként lesz-
nek az elemterv táblázatokban feltüntetve. 
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Listakiadás jelentésekben 
Az összes gyártói modulban a listakiadáshoz mostantól szintén ren-
delkezésre állnak az új jelentések, amelyek a modulspecifikus funkció 
meghívásakor automatikusan ki lesznek választva. Ha továbbra is a 
régi listákat szeretné használni, akkor kattintson Jelentés, lista pár-
beszédpanelben jobbra lent a Lista... gombra. 
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A,Á 
Ablakmellvéd és ablakpárkány 

felső élének kiértékelése, 57 
Adatátvitel az Allplan BCM 

programba, 25 
Adattípus fájl interfészhez, 52 
Aktív terv a kiválasztó ablak 

közepén, 46 
Allmenü, 33 
Allplan 2012 Sketch 

licencmentes, letöltéshez, 69 
Allplan naplózás, 34 
Általános újítások, 82 
Általános változtatások, 48 
Anyagok vagy attribútumok 

alkalmazása több helyiség 
kiépítésfelületeire, 59 

Artist szimbólumok 
kisebb adatmennyiség, 53 

Asszociatív nézetek, 87 
Automatikus alakfelismerés 

helyiségeknél, 64 

B 
Beállítások, 42, 79 

Láb/col mértékegység, 42 
Méretvonal beállítások, 

sugárkottázás, 42 
Mértékegység elhelyezési 

távolsághoz, 81 
Új szabványok, 79 

Betűtípusok PDF importnál, 72 
Bővített IFC interfész, 71 
Bővített tervszerkesztés helyi 

menü, 47 

C 
CINEMA 4D 

64 bites Windows, 67 

Exportálás után aktív kamera, 
69 

CINEMA 4D export, 68 
CINEMA 4D kapcsolat, 67 
CINEMA 4DHáttér-bitképek 

exportálása, 68 
Content, 73 

D 
DIN 277 attribútumok 

alapbeállításai, 62 
DIN 277 Használati csoportok HT 

1 - HT 7, 61 

E,É 
Egyéni 3D modellezés, 5 
Egyéni NDW fájl textúrákkal, 40 
Egységes funkció elrendezés, 82 
Elemfólia aktiválása, 36 
Elérhető szerelvények, 92 
Elhelyezési opciók szétválasztása, 

77 
Előre meghatározott SmartPart 

elemek letöltése, 14 
Építészet, 57 
Építménystruktúra, forrás- és 

referencia rajzfájl, 39 
Építőmérnök, 75 

F 
Fal alapbeállítások, 65 
Felbontott jelmagyarázat 

megfogható szegmensként, 82 
Fóliák, 35 
Fóliák, jogszett-kezelés 

felhasználók alfabetikus 
rendezése, 35 

Funkciók SmartPart elemek 
scripteléséhez, 17 

Index 
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G 
GDL fájlok importálása, 15 
Google SketchUp interfész, 72 

Gy 
Gyorsított objektum felbontás, 55 
Gyorsított takarás-ábrázolás, 49 

H 
Helyiségcsoportok másolása 

dokumentumok között, 64 
Helyiségek, 59 
Helyiségek exportálása 

helyiségcsoportokból IFC-be, 
72 

Hotline 
reorg, 33 

I,Í 
Infó Allplanban, ha új tartalom 

érhető el a Weben, 74 
Interakciós lehetőségek a 

jelentésekben, 29 
Interfészek, 71 

J 
Javítások a reorg hotline 

eszköznél, 33 
Javított és kibővített jelentések, 

23 
Javított takarás-számítás 

építészmetszetnél, 65 
Javított takarás-számítás 

textúrákkal és színekkel, 65 
Jelentés elemeinek kinagyítása és 

megjelölése a rajzfelületen, 28 
Jelentések, 23 
Jelentések hőszigeteléshez, 83 

K 
Képkivágás mentése, megnyitása, 

43 
Keresztmetszetsorok, 84 
Kitöltések és bitképfelületek, 

színes perempoligon, 45 

Kitöltések 'látható, zárolt' 
fóliastátusszal, 35 

Konstrukció, 45 

L 
Láb/col mértékegység, 42 
Lépcsőelemek átvétele 

asszisztensről, 66 
Lerakott SmartPart 

megváltoztatása, 9 
Listakiadás jelentésekben, 96 

M 
Már létrehozott jelentések 

testreszabása, áttekintés, 30 
Másolás elem mentén 

elemcsoportok, 50 
Megadás és módosítás palettával, 

75 
Megváltozott méretek raktári 

hálókhoz, 84 
Megváltozott opció beállítások, 

87 
Méretvonal beállítások, 

sugárkottázás, 42 
Mértékadó megadási paraméter, 

78 
Mértékegység elhelyezési 

távolsághoz, 81 
Mi az a SmartPart?, 3 
Mintavonalak, 50 

Ny 
Nyeregtető, tetőablak 

élek kijelölhetők területtel, 66 

O,Ó 
Objektumok és fóliák, 54 
Objektumok kapcsolata jelentés 

és rajz között, 27 
Objektumok, szimbólumok, 53 
ODX interfész, 72 
Oldalfelületek szomszédos 

építőelemeken helyiségekhez 
és szintekhez, 62 
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P 
Pontok módosítása 

több pont kijelölése, 49 
Pontszimbólum mostantól 

tereppont, 51 
Programhoz mellékelt SmartPart 
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