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Üdvözöljük 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

Elkészült az Allplan 2013-1! 

Ebben a verzióban több olyan kisebb és nagyobb igényt is meg tud-
tunk valósítani, amelyekkel a közelmúltban kerestek meg minket, 
hogy ezáltal az Ön munkája könnyebb és hatékonyabb legyen. 

Az újdonságok között találja a frissített szimbólum katalógusokat, az 
új mintavonalakat, az automatikus alakfelismerés szigetészlelését, az 
egyszerűsítéseket az új Global Illumination render eljárásnál vagy a 
régóta áhított egyenes és spirális rámpa típusokat, amelyeket a 
SmartPart technológia segítségével számos parametrikus tulajdon-
sággal tudtunk megvalósítani.  

Élvezze az Allplan 2013-1 újdonságain keresztül vezető felfedező 
utat, és ehhez sok sikert kívánunk Önnek. 

 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Általános 

Utoljára megnyitott projektek gyorsabban 
elérhetők 

Az Utoljára megnyitott projektek funkció mostantól nem a Fájl 
menü legalján, hanem közvetlenül az Új projekt, projekt megnyitá-
sa funkció alatt található.  

Az Utoljára megnyitott dokumentumok funkció is át lett helyezve: 
ez most közvetlenül a Megnyitás alatt van.  

 
 

Projekt attribútumok frissítése 
Egy korábbi verzióból származó projekt első megnyitásakor mostan-
tól frissítve lesznek a projekt attribútumok. Így a projektben az ösz-
szes attribútum elérhetővé válik. 
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Súgó online elérhető 
Az Allplan súgója mostantól online is elérhető. Így garantálható, 
hogy a súgó mindig aktuális legyen. A felület az Allplan felületéhez 
lett igazítva. 

Gombok a súgóban 

Az Allplan súgó a következő gombokat tartalmazza a súgó haszná-
latához és a tartalomban való navigáláshoz: 
 

Ikon Leírás 

 
Vissza a kezdőoldalra. 

  
Navigálás a korábban meglátogatott súgó té-
mákhoz. 

 
Létrehoz egy emailt az aktuális súgótémára 
vonatkozó hivatkozással. 

 
Létrehoz egy emailt a Nemetschek dokumentá-
ciós csapatának. 

 
Kinyomtatja az aktuális súgó témát. 

 
Megkeresi a keresési mezőben megadott kifeje-
zést. 

  

Megjeleníti vagy elrejti a tartalomjegyzéket. 
Amikor rejtve van, akkor az oldalsávra kattintva 
ideiglenesen megjelenítheti azt. 

  
A teljes tartalomjegyzéket kibontja, ill. össze-
csukja. 

 

 

Mutatja, hogy melyik súgó (online súgó vagy a 
helyi súgó) van használatban. Kattintással vált-
hat a súgófajták között. 
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Online súgó és helyi súgó 

Az Allplan program súgója mind online, mind helyi súgófájlként is 
rendelkezésre áll. Alapértelmezésben az online súgó kerül megjelení-
tésre, mivel ez mindig a súgó aktuális verzióját jelenti. Azonban 
megjelenítheti a súgó helyi változatát is. Az online súgó és helyi 
súgó közötti váltáshoz kattintson a Súgó ablakban jobbra lent az 
Online súgó gombra. A gomb felirata Offline súgóra változik. A súgó 
legközelebbi használatakor automatikusan a mindenkori utoljára 
használt változat fog megjelenni. 

Megjegyzés: Az online súgó a Google Analytics szolgáltatásait 
használja arra, hogy statisztikát kapjunk a súgó témák használatáról. 
Részleteket az adatkezelési nyilatkozatban 
(http://help.allplan-connect.com/Allplan/2013-1/1031/Privacy.htm) 
olvashat. 
 

Egér és szálkereszt beállítások 
A  Beállítások funkció Egér és szálkereszt oldalán kiegészítések 
történtek. A szálkereszt és az egérmutató ábrázolását funkciókon 
kívül és belül be-, ill. kikapcsolhatja. A két opció valamelyikén ak-
tívnak kell lennie.  

A kezdeti beállítás megegyezik a V2013 előtti alapbeállítással.  

Ha azonban első ránézésre látni szeretné, hogy éppen meg van-e 
nyitva egy funkció vagy sem, akkor az opciókat a következőképpen 
kombinálhatja:  

Ábrázolás funkciókon kívül - Szélkereszt és egérmutató 
Ábrázolás funkciókon belül - Szélkereszt 
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Ha az egérmutató és a szálkereszt együtt van aktiválva, akkor a 
szálkereszt mellett nyíl formájában az egérmutató is ábrázolva lesz.  
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Javítások az építménystruktúrában 
Keresés az építménystruktúrában és kivonatokban 

Korábban csak egy keresőfunkció volt az építménystruktúrában, és 
ez is csak abban a tartományban keresett, ahol éppen szerkesztett 
(kurzorpozíció). 

Most egyetlen keresőfunkció áll rendelkezésre az építménystruktú-
rához és az építménystruktúra kivonatokhoz. Most fókusztól (kurzor 
pozíció) függetlenül lehet keresni. 

 

Forrásrajzfájlok aktiválása 

Korábban csak a jelentéseknél lehetett a forrásrajzfájlokat, ill. refe-
rencia rajzfájlokat aktívra állítani. Mostantól ez a lehetőség rendel-
kezésére áll a nézetek és metszetek között is.  
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Rajzfájlválasztás az építménystruktúrában 

A struktúra csomópontjainak állapota (összecsukva/kibontva) a 
rajzfájlválasztásnál az építménystruktúrában most ismét mentve lesz. 
Az építménystruktúra legközelebbi megnyitásakor a struktúra cso-
mópontok úgy lesznek megjelenítve, ahogy azokat a legutóbb hagy-
ta.  
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Fóliastátusz megváltoztatása 
A  Fóliastátusz megváltoztatása párbeszédpanel funkciói mos-
tantól külön is elérhetők; most akár tetszőleges eszköztárakra is beil-
lesztheti őket. A funkciókat most két helyen találja meg a Nézet - 
Eszköztárak - Testreszabás... menüben a Testreszabás panellapon: 

 A Speciális alatt azokat a funkciókat találja, amelyek az összes 
fóliára kihatnak.  

 

 A További funkciók ikonnal alatt találja azokat a funkciókat, 
amelyek az egyes elemek fóliáira hatnak. 

 

Kibővített Speciális eszköztár 

Most a  Fóliastátusz megváltoztatása funkciói közül közvetlenül 
megtalálhatók a Speciális eszköztáron azok, amelyek az összes fóli-
ára kihatnak.  
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A  Fóliastátusz megváltoztatása többi olyan funkcióját, amelyek 
az egyes elemek fóliára vonatkoznak, továbbra is helyi menün ke-
resztül kell meghívni, mivel így a megváltoztatandó elemek automa-
tikusan ki lesznek jelölve. 
 

Kibővített szimbólum katalógusok 
Az Építészet 3D és az Építés gyerekeknek szimbólum katalógusok 
kibővültek. 

 Az Építészet 3D szimbólum katalógusban a 11 Számítógép fájl-
jában mostantól az aktuális számítógép modellek szerepelnek. 

 

 Az Építési gyerekeknek szimbólum katalógus kiegészült néhány 
új fájllal: 

- 7 Education 2D 
iskolai bútorokkal 
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- 8 Játszótér 2D  
játszótéri bútorokkal 

 
 

Asszisztensek létrehozása és kiválasztása 

Útvonal meghatározása asszisztensekhez 

A  Beállítások - Munkakörnyezet oldalán az Útvonal beállítá-
sok alatt most meghatározhat egy alapértelmezett útvonalat az asz-
szisztensekhez. Kezdeti beállítás a Privát, azaz az Assistent 
mappa a privát útvonalon. Normál esetben ez a 
...\Users\Windows_felhasználónév\Documents\Nemetschek
\Allplan\2013\Usr\Local\Assistent.  
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Új funkciót 'Másolat mentése és megjelenítése asszisztensként ...' 

Az új Másolat mentése és megjelenítése asszisztensként... funkció-
val (Fájl menü) most egyetlen lépésben hozhat létre asszisztenseket 
rajzfájlokból és dokumentumokból.  

Az új asszisztens mentésekor az az útvonal lesz felajánlva, amelyik a 
 Beállítások - Munkakörnyezet oldalán az Útvonal beállítások 

alatt van meghatározva; ezt azonban meg lehet változtatni. Névként 
a dokumentum neve lesz felkínálva.  

Ezután határozza meg az asszisztenscsoportot az új asszisztens szá-
mára. Mivel az irodai standard nem lesz megváltoztatva, ezért a pri-
vát útvonalon automatikusan létrehozhat egy új asszisztenscsoportot 
tetszőlegesen megválasztott névvel, vagy kiválaszthat egy létező 
asszisztenscsoportot. Az OK gombbal való elfogadás után az új asz-
szisztens megnyílik az Asszisztensek palettán.  

 

Kísérleti stádiumban az asszisztensekhez mindig a privát útvonalat 
ajánlatos használni. Amikor az eredmény megfelel elvárásainak, az 
asszisztenset áthelyezheti vagy átmásolhatja az irodai standard egyik 
létező csoportjába.  
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Aktuális eszköztár elrendezés mentése, 
beolvasása 

Az Allplan főablakának lekicsinyítésével az eszköztárak pozíciója is 
megváltozhat. Az ablak újbóli felnagyításakor, azonban az eszköztá-
rak a megváltozott pozícióban maradnak.  

Újdonság az Allplan 2013-1 verzióban az Eszköztár elrendezés - 
mentése, mint "Saját kedvenc" és az Eszköztár elrendezés - "Saját 
kedvenc" beolvasása funkciók, amelyeket a Nézet menüben az Esz-
köztárak alatt vagy billentyűparanccsal hajthat végre.  

Kedvelt eszköztár elrendezését könnyen és egyszerűen elmentheti 
(CTRL+F12) és bármikor visszaolvashatja a SHIFT+CTRL+F12 billen-
tyűparanccsal.  

 

Megjegyzés: A Testreszabás... alatt továbbra is elmenthet és beol-
vashat konfigurációs fájlokat (*.UBX). A "saját kedvenc" eszköztár 
elrendezést csak a Nézet menü funkcióin keresztül, ill. a billentyű-
parancsokkal lehet elmenteni és beolvasni. 

Összes eszköztár lebegtetése 

Az Összes eszköztár lebegtetése funkció most a Nézet menüben az 
Eszköztárak alatt található és már nem a Standard konfigurációk 
alatt.  
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Konfigurációs beállítások importálása UBX 
fájlból 

Gyakran előfordul, hogy a felhasználók hozzászoknak a funkciók 
megnyitásához használt saját billentyűparancsaikhoz, azonban sze-
retnék egy másik kolléga mindennapos irodai munkában bevált fel-
használói felületét használni. Vagy fordítva: A kolléga billentyűpa-
rancsait szeretné használni, anélkül hogy megváltoztatná az egyéni 
felületét. Ez a megkülönböztetés korábban nem volt lehetséges.  

Most az UBX fájlba mentett konfigurációs beállítások importálásánál 
kiválaszthatja, hogy a Felület konfiguráció és/vagy a Billentyűpa-
rancsok legyenek importálva.  
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Új minta mintavonalakhoz 
Az Allplan programba új mintákat integráltunk, amely speciálisan a 
tájépítészet terület mintavonalaihoz lett létrehozva.  

Az új minta a programhoz van mellékelve ($ETC). Az Allplan 
2013-1 verzióra való áttérést követően ezek a 299 valamint 484 és 
509 közötti számokon lesznek elérhetők.  
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Nagyobb legördülő kiválasztó lista 
stílusfelületekhez 

Sok felhasználónk kérésének eleget téve a párbeszédpanelekben a 
Stílusfelületek legördülő kiválasztó listája nagyobb és ezáltal átte-
kinthetőbb lett.  

 
 

Névváltozások 
Itt talál egy áttekintést a legfontosabb megváltozott funkciónevekről. 

Animáció: Fények beállítása átnevezve erre  Fénybeállítások  

Hotline eszközök: NVWupd átnevezve erre remotesrv - Nemetschek 
távoli karbantartás 
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Funkciók paletta, osztóvonal eltolható 
A Funkciók paletta korábban fixen középen volt felosztva a Létre-
hozás és Módosítás területekre. Ahol sok létrehozó funkció volt el-
érhető, ott a felső részen igénybe kellett venni a tolókát, miközben 
lent a Módosítás területen rengeteg üres hely maradt. 

Most eltolhatja a Létrehozás és Módosítás közötti elválasztó vonalat 
és hozzáigazíthatja a funkciók terjedelméhez. A felosztás meg lesz 
jegyezve és érvényes lesz a többi modulra is.  
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Ikonok a Részletablak modulban 
A Részletablak modul ikonjai most kifejezőbbek; az egyes funkciók 
hatása most jobban felismerhető. 

Létrehozás menü 

Ikon Funkció 

 
Részletterület megadása átlópontokkal 

 
Részletterület megadása középpontból 

 
Részletablak, terület megadása 

Szerkesztés menü 

Ikon Funkció 

 
Részletablak módosítása 

 
Részletterület eltolása 

 
Részletablak méretének változtatása 

 
Részletablak törlése 

 
Elemek ábrázolásmódjának módosítása 
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Beállítások, Munkakörnyezet - Megjelenítési 
sorrend 

A  Beállítások funkció Munkakörnyezet oldalán meghatároz-
hatja a megjelenítési sorrendet az újonnan létrehozandó elemekhez. 
Amikor itt a Normál konstrukciós elemek (vonal, kör, ...) értékét 
megváltoztatta, akkor korábban ez az új érték szerepelt a  For-
mátum tulajdonságok módosítása funkció meghívása után a Sor-
rend mezőben, és előre aktiválva volt. 

A V2013-1 verzióban a  Formátum tulajdonságok módosítása 
funkcióban a Sorrend mezőben értéknek alapértelmezésben 0 lesz 
beállítva, és a Sorrend formátum tulajdonság nem lesz előre kivá-
lasztva. 
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Alap 

Automatikus alakfelismerés észleli a 
"szigeteket" 

Korábban a felületben az  Automatikus alakfelismerés esetén 
egy "sziget", ill. egy "lyuk" kihagyásához igénybe kellett venni a  
Multi és utána a  Plusz vagy  Mínusz opciókat. 

Erre mostantól a legtöbb esetben nem lesz szükség, mert a geometria 
megállapítása most észleli a zárt körvonalakat ("szigetek") egy felü-
leten belül.  

Az egyes felületek kitöltéséhez válassza ki az  Egyes és az  
Automatikus alakfelismerés opciókat, és kattintson egyszerűen a 
felületen belülre - kész. 
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Vágás előnézet nélkül 
Amikor az  Összemetszés funkciót Levágással opcióval használ-
ta, akkor az összes lehetséges összemetszési lehetőség megjelent 
szerkesztővonalként; a kívánt metszésre rá kellett kattintani.  

Ez a kiegészítő kattintás most megszűnt: Kattintson az összemet-
szendő elemek azon oldalára, amelyet meg szeretne tartani, a másik 
törölve lesz.  

Hasonlóan viselkedik a  Lekerekítés funkció is: itt is megszűnt a 
szerkesztővonalként megjelenő kívánt lekerekítések közüli választás.  
 

Szerkesztővonal 
A szerkesztővonalként rajzolt elemek létrehozása és ábrázolása az 
Allplan következő helyein vannak szabályozva: 

 A  Szerkesztővonal be/ki funkcióval kapcsolhatja be vagy ki 
az elemek szerkesztővonalként történő ábrázolását.  

 A  Képernyő megjelenítés funkcióval a szerkesztővonallal 
rajzolt elemeket globálisan elrejtheti vagy megjelenítheti.  

 Szerkesztővonal be/ki funkció korábban zárolva volt, amikor a 
 Képernyő megjelenítés funkcióban ki volt kapcsolva a szerkesz-

tővonalak megjelenítése. Sok felhasználónk kérésének eleget téve 
mostantól az elemek szerkesztővonalként való létrehozása mindig 
bekapcsolható, mert a  Képernyő megjelenítés funkcióban egy 
idevonatkozó üzenet után automatikusan be lesz kapcsolva a szer-
kesztővonalak megjelenítése. 
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Szegmensszám szerkesztővonalnál 

A  Formátum tulajdonságok funkcióval a szerkesztővonalak (0 
szegmensszám) konstrukcióvá való konvertálásakor az elemeket egy 
új szegmenshez kell hozzárendelni.  

A Formátum tulajdonságok módosítása párbeszédpanelben koráb-
ban az utoljára használt szegmensszám jelent meg; így ez a szeg-
mens lett a konvertált elememmel kibővítve. Most a párbeszédpanel-
ben a következő szabad szegmensszám lesz megjelenítve; tehát a 
konvertált elem egy új szegmenst fog kapni. 
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Kibővített mérőfunkciók 
A  Mérés funkció számos helyen ki lett bővítve. 
 

Mért értékek lerakása a dokumentumba - bővített 

A  Mért értékek lerakása szövegblokként a dokumentumba 
funkció is megtalálható most az  Egyes érték másolása a vágó-
lapra (kattintás) mellett a Mért értékek párbeszédpanelben. Mos-
tantól többé nem kell már a mérés előtt eldöntenie, hogy a mérési 
eredmények le legyenek-e rakva a rajzfájlra; több egymást követő 
mérés esetén ezt esetről esetre eldöntheti.  

Ez a funkcionalitás rendelkezésre áll az összes mérőfunkciónál, mint 
pl.  Szakasz mérés vagy  Koordináta mérés. Mellékhatásként 
a Mérés párbeszédpanelt kompaktabbra lehetett áttervezni a mérési 
módszerek kiválasztásához; ezen kívül a mért értékek nevei mostan-
tól teljes szöveggel vannak ábrázolva. Bizonyos elemek mérésénél, 
mint pl. az ellipsziseknél mostantól további értékek fognak megje-
lenni.  

 

Egy szövegfunkciónál, pl.  Horizontális szöveg, az utoljára kivá-
lasztott szöveg paraméterek lesznek használva; az értékek szöveg-
blokként, nevekkel és mért értékekkel lesznek lerakva.  
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Egyes mérőfunkciók megjelenítése 

Nem újdonság, de a  Mérés funkció kibővítésével együtt megem-
lítendő: A  Szakasz mérés és  Koordináta mérés egyes mé-
rőfunkciók mellé, amelyek már elérhetők a Standard eszköztáron, 
további mérőfunkciókat is beszúrhat.  

Az Eszközök - Testreszabás... menüben - a Testreszabás panellapon 
a További funkciók ikonnal alatt megtalálja a  Terület mérés, 

 Szög mérés és  Térfogat mérés funkciókat. 
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Tizedesjegyek száma beállítható 

A  Pontosság beállítása segítségével a mért értékeket 1 és 9 kö-
zötti tizedesjeggyel jelenítheti meg. Az értékek megfelelően kerekítve 
lesznek.  

 

Megjegyzés:  Pontosság beállítása az aktuálisan beállított mér-
tékegységre érvényes (Beállítások - Munkakörnyezet ill. Állapot-
sor). A tizedesjegyek minden egyes egységhez külön kerülnek beál-
lításra és mentésre.  

Megjegyzés: A mért értékek pontosságát col/láb esetén a 'Pontosság 
col/láb megadás esetén' beállítás szabályozza a Beállítások - Mun-
kakörnyezet oldalán. 
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Mérések collban, lábban 

Colban és lábban való méréseknél a beállított pontosság csak a szög 
és hajlás mérésére érvényes. A szakaszok és koordináták mért értékei 
mindig azzal a pontossággal lesznek ábrázolva, amelyek a Beállítá-
sok - Munkakörnyezet oldalán a Pontosság col/láb megadás esetén 
alatt vannak meghatározva. 

 
 

DTM mérések 

A DTM mért értékei mostantól többé már nem a párbeszédsorban, 
hanem a Mért értékek párbeszédpanelben lesznek megjelenítve. 
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Koordináták mérése 

Amikor egy projektben fix offset koordináták vannak beállítva, 
akkor mostantól a  Koordináta mérés funkcióban a koordináta 
értékek offset nélkül is meg lesznek jelenítve. 

 
 

Elemcsoport szerkesztése felbontás nélkül 
Az elemcsoportokat korábban a szerkesztéshez előbb fel kell bontani, 
majd újból létre kellet hozni. Mostantól az elemcsoport megmarad a 
szerkesztésnél.  

A következő új lehetőségeket használhatja: 

 Egy elemcsoport elemeinek szerkesztéséhez kattintson a jobb 
egérgombbal az elemcsoportra, majd utána a helyi menüben az 
Elemcsoport megnyitása funkcióra. Lehetséges változtatások le-
hetnek pl. formátum tulajdonságok módosítása, elemek eltolása, 
torzítása, törlése stb. Az elemcsoport bővítésére egy külön funk-
ció van.  

 A szerkesztés után kattintson ismét a jobb egérgombbal az elem-
csoportra, majd utána a helyi menüben az Elemcsoport bezárása 
funkcióra. A  Projektalapú megnyitás funkcióval való 
rajzfájlváltás, ill.  Mentés esetén a megnyitott elemcsoportok 
automatikusan be lesznek zárva.  

 Az  Elemcsoport bővítése (helyi menü és Bővített konstruk-
ció modul) funkcióval szúrhat be elemeket egy létező elemcso-
portba. Az elemcsoport ehhez nem lesz felbontva.  
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Egybevágó elemek kiválasztása 
Amikor korábban elemek kijelölésekor egy szerkesztő funkcióhoz 
fedésben lévő elemekre kattintott, az elemek villogva voltak ábrá-
zolva, és a TAB billentyű segítségével kellett a következőre váltogat-
nia, amíg meg nem találta a kívánt elemet.  

Ennek a viselkedésnek az előfeltétele, hogy a Szűrő-Asszisztens 
eszköztáron a  Kiválasztási lehetőség többértelműség esetén 
be/ki opció be legyen kapcsolva. 

Az egybevágó elemek kiválasztásán most tovább javítottunk: Ha 
ilyen elemekre kattint rá, akkor egy listát fog kapni a megtalált ele-
mekkel. A listában kijelölt elem az előtérben fog villogni. Minden sor 
rendelkezik egy helyi menüvel, amelyből további információk nyer-
hetők. Ezen információk terjedelme megegyezik a Kijelölés beállítá-
sok oldalon az Eleminfó alatt aktiváltakkal.  

Ha megtalálta a kívánt elemet, akkor aktiválja azt egy duplakattin-
tással. 
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Szűrőbeállítások mentése és beolvasása 
A szűrőbeállításokat korábban csak egyszer lehetett használni; az 
alkalmazás után többé nem voltak elérhetők. Mostantól az új  
Utoljára használt szűrők funkció segítségével a Szűrő-Asszisztens 
eszköztáron a már használt szűrőbeállításokat ismét meghívhatja és 
tovább használhatja.  

 

Az utoljára használt 30 szűrőbeállítás automatikusan meg lesz je-
gyezve. Az utoljára kiválasztott beállítás jelenik meg az első helyen. 
 

Csere kedvencek felmérési adatok 
importálásához 

A projektekhez és építkezésekhez normál esetben nem érhetők el a 
felmérési adatok és a helyszínrajzok Allplan formátumban, hanem 
ezeket DWG vagy DXF fájlok formájában kaphatja meg az illetékes 
hatóságtól.  

Felmérési adatok és helyszínrajzok normál esetben Gauss-Krüger 
vagy UTM koordináta-rendszert alapul véve kerülnek létrehozásra, és 
olyan elemeket tartalmaznak, amelyek X és Y értékei az országos 
koordinátáknak felelnek meg. Ezek legtöbbször 6 jegyű értékek, azaz 
az adatok kb. 100.000m távolságra fekszenek Allplan tényleges kez-
dőpontjától. Ez nem kívánatos hatásokat és korlátozásokat okozhat. 

Attól függően, hogy kötve van-e a koordináta értékekhez, például 
városépítés vagy tájtervezés esetén, vagy csupán a geometriára van 
szüksége, két lehetséges importbeállítás jöhet szóba. 
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Felmérési adatok importálásához most két csere kedvenc áll rendel-
kezésére:Import Helyszínrajz offsettel és Import Helyszínrajz elto-
lással. Ezek arra szolgálnak, hogy ezeket az adatokat problémamen-
tesen tudja beolvasni az Allplanba, anélkül hogy a felhasználónak 
kellene megtalálnia a "helyes" alapbeállításokat. Az Import Hely-
színrajz offsettel csere kedvencnél megmaradnak az eredeti koordi-
náták.  

 

A kedvencbe mentett alapértékekhez kiegészítésként, igény esetén, 
további beállításokat is eszközölhet. Ekkor az Ön által korábban ki-
választott csere kedvenc kiválasztása megszűnik (kijelölés deaktivá-
lása), azonban az abban lévő kezdeti beállítások megmaradnak amíg 
el nem menti az Ön változtatásait.  

Megjegyzés: Az Import Helyszínrajz offsettel és Import Helyszín-
rajz eltolással csere kedvenceket csak nagy koordinátákat tartalmazó 
adatok importálásához használhatja. Az adatoknak legalább 5000m 
távolságra kell lenniük az origótól, mert egyébként a Súlypont iga-
zítása nem lesz aktiválva. Az értékek beolvasásra kerülnek a fájlból, 
mihelyt azt kiválasztja, és így még az import előtt ellenőrizheti. 

A 16. és 17. csere kedvencről részleteket az Allplan online súgójában 
találhat a "Mellékelt csere kedvencek áttekintése" alatt.  
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3D test feliratozása 
A 3D testek teljes méreteit korábban nem lehetett feliratstílusokkal 
kiértékelni, különösen a magasságát nem lehetett kinyerni. Alterna-
tívaként a testet át lehetett alakítani mennyiségtestté, ezáltal le-
mondva a logikai operátorokkal történő összemetszés, egyesítés stb. 
lehetőségéről. 

Mostantól a 3D testek magassága is kinyerhető a Magasság és a 
Magasság_abszolút attribútumokkal; feliratstílussal való feliratozás-
nál többé nem nem lesz különbség.  
 

SketchUp interfész 
Az Allplan 2013-0-1 óta a Sketchup interfész már 64 bites telepí-
tésnél is elérhető az Allplan programhoz, megszűnt a 32 bites verzi-
óra való korlátozás. 

Megjegyzés: Ahhoz, hogy ez a javítás érvényre jusson, végre kell 
hajtani egy telepítést a teljes telepítő csomaggal frissítéséként, átté-
résként vagy új telepítésként. Az Allplan 2013-1 csak teljes telepítő 
csomag formájában érhető el. 
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IFC interfész 

Bővített IFC Base Quantities 

Base Quantities azok a méretek és értékek, amelyek a modell geomet-
riájából kerülnek megállapításra és át lehet adni a cserepartnernek. 
Ahhoz, hogy mostantól a többrétegű falakat is át lehessen adni az 
Allplanból az IFC interfész segítségével, még meg kellett határozni 
néhány Base Quantities elemet. 

Következő Base Quantities elemeket lehet mostantól átvinni: 
 

IFC osztály Magyarázat Attribútum  Attribútum ma-
gyar 

Magyarázat 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

Width Vastagság Vagy a teljes fal 
vagy az egyik réteg 
vastagsága 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

Length Hossz Fal középvonalának 
hossza 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

GrossSideArea TerületBruttó Bruttó falterület, 
amely a középten-
gely hosszmetszete-
ként jön létre, nyí-
lások levonása nél-
kül 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

NetSideArea TerületNettó Nettó falterület, 
amely a középten-
gely hosszmetszete-
ként jön létre, nyí-
lások levonásával 
(belső) 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

GrossVolume TérfogatBruttó TerületBruttó x 
vastagság 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

NetVolume TérfogatNettó TerületNettó x vas-
tagság 

IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

Height Magasság Falmagasság (csak 
konstans magasságú 
falaknál) 
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IfcWallStandard 
Case 

Többrétegű fal konstans 
vastagsággal 

GrossFootprintArea Alapterület  Hossz x vastagság 
(falé vagy egyes 
rétegeké) 

     

IfcOpening 
Elem 

Nyílás derékszögű né-
zetfelülettel 

Depth  Mélység Azon elem vastag-
ságának felel meg, 
amelyik a nyílásban 
található 

IfcOpening 
Elem 

Nyílás derékszögű né-
zetfelülettel 

Height Magasság Nyílásmagasság 
közelítő értéke 

IfcOpening 
Elem 

Nyílás derékszögű né-
zetfelülettel 

Width Szélesség Nyílásszélesség 
közelítő értéke 

     

IfcOpening 
Elem 

Nyílás tetszőleges alakú 
nézetfelülettel konstans 
vastagsággal 

Depth Mélység Azon elem vastag-
ságának felel meg, 
amelyik a nyílásban 
található 

IfcOpening 
Elem 

Nyílás tetszőleges alakú 
nézetfelülettel konstans 
vastagsággal 

Area Terület Megfelel a nyílás 
területének 

     

IfcOpening 
Elem 

Nyílás tetszőleges alakú 
nézetfelülettel változó 
vastagsággal 

Volume Térfogat Megfelel a nyílás 
térfogatának 

 
 

IFCObjektTyp minden egyes Allplan elemhez 

Mostantól bármely tetszőleges Allplan elem exportálható tetszőleges 
IFC elemként, mégpedig a megfelelő IFCElementType attribútum 
hozzárendelésével.  
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ODX interfész, előnézet ablak 
ODX interfészen keresztüli adatimport esetén már a fájlválasztáskor 
megnyithat egy ablakot az Előnézet gombbal, amelyben még az im-
port előtt ellenőrizheti a fájl tartalmát.  

Ezt a korábban fix ablakot mostantól nagyobbra lehet húzni; ezen 
kívül most az egérkerékkel is lehet zoomolni.  
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Tervösszeállítás, plottolás 

Tervek és plottolás beállítások 
A  Beállítások funkció Tervek és plottolás oldalán két újítás 
történt: 

 Oldal beállításakor eszköz igazítása 

 Allplan standard plotter (nagyformátumú nyomtató) 

Ha az Oldal beállításakor eszköz igazítása opció aktív, akkor a 
layout tartomány formátumának és/vagy tájolásának meghatározá-
sakor az  Oldalbeállítás funkcióval, ill. a  gombbal a Kiépítés 
panellapon a  Tervek plottolása funkcióban, az eszköz papírfor-
mátuma automatikusan igazítva lesz. 
Ekkor a program megpróbál egy lehetőleg azonos papírformátumot 
választani. Ha nem található illeszkedő formátum, meg lesz tartva a 
kimeneti eszköz elérhető formátuma. 
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Az Allplan standard plotter (nagyformátumú nyomtató) kiválasztó 
menüjében meghatározhat egy Allplan standard plottert az elérhető 
nyomtatók/plotterek közül, amely automatikusan a tervekhez lesz 
rendelve, amennyiben a tervbe mentett plotter nem áll rendelkezésre. 
A kisformátumú dokumentumtokhoz (DIN A4/DIN A3) a beállított 
standard plottertől függetlenül a Windows alapértelmezett nyomta-
tója lesz használva. 
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Az automatikus hozzárendelés csak akkor történik meg, amennyiben 
az tényleg szükséges, tehát nem a tervek aktiválásakor, hanem csak a 
plottoláskor. Így elkerülhető adott esetben a várakozási idő, amikor a 
tervet csupán csak ellenőrzés miatt választotta ki. 
Ha a beállításokban nincs Allplan standard plotter meghatározva és 
a Windows alapértelmezett nyomtatója nem használható, akkor eb-
ben a helyzetben a program mindig rá kell hogy kérdezzen a kívánt 
plotterre. 
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A párbeszédpanelben a következő lehetőségei vannak: 

 Kattintson a  Beállítások funkcióra, hogy a  Beállítások 
között meghatározza az Allplan standard plottert. Ezután indítsa 
el újra a plottolást. 

 Kattintson az Igen gombra, hogy a Nyomtatóbeállítás párbe-
szédpanelben kiválassza a kívánt plottert. A program ezután 
folytatja a funkciót. 

 Kattintson a Mégse gombra, hogy változtatás nélkül kilépjen a 
funkcióból. 
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Kimeneti eszköz csere terveken 
Minden egyes Allplan tervdokumentumba el van mentve a Windows 
kimeneti eszköz. Ha most kicseréli a plottert, akkor az új plottert 
minden egyes tervnél át kell állítani. Ehhez most egy új funkciót 
kínálunk, amely leegyszerűsíti ezt a cserét, leginkább akkor, ha ez a 
projektben az összes tervet érinti. Ezt például Windows XP-ről egy 
újabb Windows operációs rendszerre való átálláskor szükséges, mivel 
a nyomtatót/plottert újra kell telepíteni, akkor is, ha az eszköz vál-
tozatlan marad. 

Az új Kimeneti eszköz csere terveken funkciót a  Konfigurációk 
alatt találja meg (Tervösszeállítás, plottolás, Létrehozás terület). 

 

Ez megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben a beállított nyomta-
tót/plottert egy másikra cserélheti. 

A Mit keres mezőben az aktuális tervhez jelenleg beállított nyomta-
tó/plotter jelenik meg, az Itt található mezőben pedig az aktuális 
terv.  
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A Keresés gombbal az aktív projektben megkeresheti az összes olyan 
tervet, amelyben a megjelenített nyomtató/plotter van beállítva. 

 

Kattintson a Csere erre mögötti kiválasztásra, és válassza ki az egyik 
elérhető nyomtatót/plottert. 

 

Egy másik nyomtató/plotter kiválasztása után eldöntheti, hogy az új 
nyomtató/plottert csak az Itt található alatt megjelenített tervhez 
szeretné használni vagy az aktív projekt összes tervéhez. 
Ha az összes tervet az újonnan beállított nyomtatóval/plotterrel sze-
retné kiadni, akkor kattintson az Összes csere gombra. 
Ha az új nyomtatót/plottert csak az Itt található alatt megjelenített 
tervhez szeretné használni, akkor kattintson a Csere gombra. 
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Tervválasztás - Tervek előnézete 
A tervszerkesztésben a  Projektalapú megnyitás funkció segít-
ségével a Projektalapú megnyitás: Tervek párbeszédpanelben az 
egyes tervek kiválasztásánál a foglalt tervek ikonja fölé mozgatott 
egérkurzorral megjelenítheti a terv előnézetét bitkép formájában. 
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Tervek plottolása - Kimenet 
A  Tervek plottolása funkció (Tervösszeállítás, plottolás modul, 
Létrehozás terület) Kimenet panellapján Windows illesztőprogram 
használata esetén a kimenti eszköz meghatározása mostantól többé 
nem a Nyomtatóbeállítás párbeszédpanelben történik. Ehelyett mos-
tantól az Eszköz területen közvetlenül kiválaszthatja a nyomta-
tót/plottert, és ezután meghatározhatja a papírméretet, a kívánt má-
solatok számát valamint a tájolást (fekvő/álló formátum). 
Ha aktív a Kiadás Allplan raszter illesztőprogrammal, akkor hatá-
rozza meg a Tulajdonságok... gombbal a raszter illesztőprogram 
tulajdonságait, különben határozza meg a kiválasztott kimeneti esz-
köz tulajdonságait. 
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PDF adatok exportálása - Plotprofil 
használata 

A  PDF adatok exportálása funkció (Tervösszeállítás, plottolás 
modul, Létrehozás terület) mostantól lehetőséget kínál arra, hogy a 
PDF adatok létrehozásához felhasználjon egy létező plotprofilt. 
Egy vagy több terv kiválasztása után a PDF adatok exportálása 
párbeszédpanelben aktiválhatja a Plotprofil használata opciót, és 
ezután kiválaszthat egy létező plotprofilt a gomb segítségével. 

 

Az itt meghatározott plotprofilnak magasabb prioritása van a tervbe 
közvetlenül mentett plotprofillal szemben, és a kötegelt plottolásban 
létrehozott összes PDF fájlhoz ez lesz használva. A beállítás mentve 
lesz a kedvencfájlba és így akár az  Allplan Exchange Tervkül-
dés funkcióban is felhasználható. 
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Tervstruktúra - Összes terv megjelenítése 
Egy tervstruktúra megléte esetén a projektmappa helyi menüjének 
segítségével az Összes terv tervmappa megjelenítése be- és kikap-
csolható. Ez a meghatározás most már csak az aktuális projektre 
érvényes. Egy tervstruktúra nélküli projektre való átváltás után mos-
tantól nem fog többé az Összes terv tervmappa automatikus megje-
lenítése megtörténni. 

Amikor egy új projekthez automatikusan létrejön egy tervstruktúra 
vagy átvesz egy már létező tervstruktúrát, akkor az Összes terv 
tervmappa megjelenítése alapértelmezésben ki lesz kapcsolva. 

 

Tervstruktúra nélküli projektekben az Összes terv tervmappa mindig 
megjelenik, ilyenkor az "Összes terv" struktúraszint megjelenítése 
aktív és ki van szürkítve. 
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Tervablak létrehozása 
A  Tervablak funkció (Tervösszeállítás, plottolás modul, Létre-
hozás terület) javított munkafolyamattal rendelkezik: Kevesebb kat-
tintással lehet eljutni a célhoz. Már az első lépésben, a funkció meg-
hívása után el kell döntenie, hogy rajzfájlokat vagy NDW fájlokat 
szeretne tervelemként lerakni. 
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Tervablak módosítása 
A  Tervablak módosítása funkció (Tervösszeállítás, plottolás 
modul, Módosítás terület) javított munkafolyamattal rendelkezik: 
Kevesebb kattintással lehet eljutni a célhoz. Már az első lépésben, a 
funkció meghívása után el kell döntenie, hogy tervelemeket (rajzfáj-
lok vagy fájlcsoportok) vagy NDW tervelemeket szeretne hozzáadni a 
létező tervablakhoz. 

 

A funkció helyi menün keresztüli meghívásakor mostantól többé 
nem kell még egyszer kiválasztania a tervablakot. 
 

Tervablak méretének megváltoztatása 

A tervablakok sarokpontjai és élei mostantól utólag megváltoztatha-
tók a  Pontok módosítása és  Vonal megtörése funkciókkal. 
Így a tervablakok geometriájának megváltoztatásakor többé nincs 
szükség arra, hogy újból megadja a tervablak poligont. 
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Tervablak - Méretarány megváltoztatása 
Amikor a  Tervelemek listázása funkció (Tervösszeállítás, 
plottolás modul, Módosítás terület) segítségével megváltoztatja egy 
tervablak méretarányát, akkor mostantól a tervablak összes eleme a 
tervablak-poligon min-max dobozának középpontjához képest pro-
porcionálisan lesz ábrázolva a megváltoztatott méretaránnyal. Ko-
rábban a referenciapontként a tervelem-keret középpontja volt fel-
használva. 
Ezen változtatás következtében a tervablak egy későbbi felbontása-
kor a tervelemek rendszerint többé nem a eredeti pozíciójukban 
lesznek ábrázolva a terven. 

Példa: Kiindulási helyzet körvonal poligon a tervablakhoz 

 

Tervablak méretaránya 1:100-ról 1:50-re 
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Tervablak felbontva 
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Allplan Exchange 
Az  Allplan Exchange Tervküldés funkcióban a  Beállítá-
sokban az exportálandó tervek nevének létrehozásához az attribú-
tumok kiválasztása többé nincs 8 attribútumra korlátozva. A fel-
használható attribútumok száma szabadon választható. A karakterek 
száma legfeljebb 260 karakterre van korlátozva. 

 

Amennyiben túllépi a karakterek maximális számát, az export fo-
lyamat indításakor erről tájékoztatva lesz és fel lesz szólítva a korri-
gálásra: 
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Kiegészítő modulok 

Szűrő az objektum attribútumok 
kiválasztásánál 

Az objektum attribútumok kiválasztó párbeszédpaneljében mostantól 
a kínálatot szűrni lehet: 

  Fix geometriai attribútumok megjelenítése, elrejtése  
Ezzel a gombbal elrejtheti a meg nem változtatható geometriai 
attribútumokat (pl. hossz, szélesség, magasság, terület stb.), ha 
azokra nincs szüksége.  

  Allplan standard attribútumok megjelenítése, elrejtése  
Ezzel a gombbal elrejtheti az Allplan standard attribútumokat 
(pl. codetext, körbevétel jellege, szöveg 1-5 stb.), ha azokra nincs 
szüksége.  

Ez jobb áttekinthetőséget eredményez. Pl. egy tervfejléc létrehozásá-
nál elrejtheti az összes geometriai attribútumot.  
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Az újdonság hatással van összes olyan funkcióra, amely meghívja az 
attribútumok kiválasztó párbeszédpaneljét, pl.  Felületobjektum, 

 Objektum attribútumok hozzárendelése, módosítása vagy a  
Feliratozás is az  Objektumfelirat opcióval. 
 

Objektumok javított helyi menüje 
Az objektumok helyi menüjében a funkciók mostantól megfelelnek 
az Allplan logikának:  Objektum megnyitja a funkciót az objek-
tumok létrehozásához,  Átvételnél az objektum hozzákapcsolódik 
a szálkereszthez és tetszőlegesen le lehet rakni.  
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SmartParts újdonságok 

Párbeszédpanelek átveszik az Allplan egységeit 

A SmartPart párbeszédpanelek, ill. paletták mostantól átveszik az 
Allplan programban aktuálisan a hosszhoz és szöghöz beállított egy-
ségeket. 

 



 

52 SmartParts újdonságok Allplan 2013-1  
 

Pontfogás fogópontoknál 

Fogóponttal való módosítás után ott már többé nem lehetett pontot 
megfogni. Mostantól a pontok meg lesznek fogva; ezáltal a módosí-
tás előtti állapothoz való visszatérés lehetséges grafikus segítséggel 
is.  
 

Javított "Asztal székekkel" SmartPart 

A programhoz mellékelt Asztal székekkel SmartPart javítva lett: a 
lerakáskori előnézet most már helyesen jelenik meg. 

 
 

Újdonságok a SmartPart Editorban 

Áttekintés panellap megszűnt 

Az első, Áttekintés párbeszédpanel el lett távolítva a SmartPart Edi-
torból.  
 

SmartParts programozása 

A SmartPart elemek programozásához a funkciók számos helyen 
kibővültek. 

Itt egy rövid áttekintést talál a legfontosabb újdonságokról: 

 Építőmérnöki területhez a SmartPart támogatja az összekötők 
megadását, specifikus megadási logika  

  Script végrehajtása megszakítható az ESC billentyűvel.  

 Paletta előnézete  Script végrehajtása esetén  

 Több scriptet lehet megnyitni és egyidejűleg szerkeszteni.  

 Hibakeresés (debugging) lehetséges a SmartPart Editorban 

 Szintaxis elemek színes megjelölése  

 Automatikus kiegészítés parancsok megadásánál 

 Egységes egység hosszhoz és szöghöz  minden egyes SmartPart 
elemhez 
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 Új parancsok függvények meghatározásához  

 Új parancsok: SWITCH és REDIM 

 AddOn funkció geometrikus függvényekhez 

 Új kérdések az útvonal értékekre  

 Unicode igazítás 
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Építészet 

Sraffozás elemirányban 
Mostantól az olyan vonalas építőelemek, mint a fal, sávalap, felállás, 
födémgerenda és installációs építőelem valamint a falpillér és bélés-
burkolat, elláthatók egy elemirányú sraffozással. Ezt utólag lehet 
elérni az  Általános építészet-tulajdonságok módosítása funk-
cióban a  Sraffozás elemirányban opcióval. 

 

Vonalas építőelemek létrehozásakor a  Sraffozás elemirányban 
tulajdonságot a  Paraméterek átvétele ill. a jobb egérgombbal 
duplán kattintva veheti át.  

A  Sraffozás elemirányban tulajdonság a  Kedvencfájl 
mentése funkcióval mentve lesz a mindenkori építőelem kedvencbe, 
és akár az  Építészelem-tulajdonságok másolása funkcióval is át 
lehet vinni elemekre.  

Tervezzük, hogy a  Sraffozás elemirányban tulajdonságot már a 
vonalas építőelemek megadásakor meg lehessen határozni.  

Megjegyzés:  Sraffozás elemirányban stílusfelületek sraffozása-
inál nem áll rendelkezésre.  
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Szintmagasság 
A  Szintmagasság funkcióban a Delta FÉ és Delta AÉ mezőkben 
a -99 és 99 értékekre való korlátozás megszűnt, mostantól még na-
gyobb értékeket is megadhat.  
 

Felületelemek egyesítése 
Az olyan 2D felületelemek egyesítése, mint a minta, sraffozás, kitöl-
tés, textúra és stílusfelület, egyszerűbb lett. Amikor a  Felület-
elemek, építészelemek egyesítése funkcióval egy sraffozást stb. ki-
választ vezér elemként, akkor mostantól a hozzáadandó azonos tí-
pusú elemek kiválasztásánál nem csak az egyes elemekre kattintva 
választhat ki, hanem több azonos típusú felületelemet egy tartomá-
nyon belül is kijelölhet.  

Ezen fejlesztés folyományaként mostantól csak az azonos típusú 
felületelemeket lehet kijelölni. A minták és sraffozások közös kijelö-
lésének speciális vezérlése megszűnt.  

Megjegyzés: Az olyan építészelemeknél, mint a fal, födém vagy he-
lyiség, továbbra is csak egy elemet jelölhet ki kattintással.  
 



 

56 Falak kottázása Allplan 2013-1  

Falak kottázása 
A  Falak kottázása funkcióval automatikusan hozhat létre mé-
retvonalakat egy vagy több falhoz. A méretblokk egy lépésben lesz 
lerakva.  

A  Falak kottázása párbeszéd eszköztárán mostantól megtalálja a 
 Paraméterek átvétele és  Kedvenc beolvasása funkciókat is. 

A kedvencbe a méretblokkot is el lehet menteni. A  Paraméterek 
átvétele funkcióval a kijelölt méretvonal paramétereit a teljes méret-
blokkra fogja átvenni. 

 

A  Falak kottázása funkcióval létrehozott méretblokk helyi me-
nüjében a rajzfelületen mostantól elérhető lesz mind a  Méret-
vonal, mind  Falak kottázása funkció is. Jobb egérgombbal dup-
lán kattintva a méretblokkra, ill. a helyi menüben az  Átvétel 
funkcióval létrehozhat egy azonos típusú méretblokkot.  
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Falak kottázása asszisztensen 

Az asszisztensekre mostantól a  Falak kottázása funkcióval lét-
rehozott méretblokkokat is beszúrhat, és a szokott módon kiválaszt-
hatja azokat létrehozáshoz, ill. átveheti azok paramétereit. 

 

 
 

Vonalas építőelem részleges törlése 
 Vonalas építőelem részleges törlése funkciót akár oldalfelüle-

tekre és szegélyekre is alkalmazhatja. Emiatt mostantól ezen elemek 
helyi menüjében valamint a Módosítás palettán a Helyiségek, felü-
letek, szintek modulban is fel lesz kínálva.  
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Ablakobjektum, ajtóobjektum 

Egységes elemszínek és felszínek 

Az  Ablakobjektum, ajtóobjektum funkcióban a felszínek hoz-
zárendelése korábban csak azon elemekre volt érvényes, amelyek az 
aktuális lépésben lettek meghatározva. Így a felszíneket a következő 
elem  létrehozása előtt meg kellet határozni, az utólagos változ-
tatás nagyon komplex volt.  

Mostantól a felszínek megadásakor eldöntheti, hogy a beállítás egy 
típus összes elemére legyen-e érvényes vagy külön csak arra az 
elemre, amelyiket éppen meghatározza. 

 

Ha az Egységes ... jelölőnégyzet az adott elemtípusnál aktív (alapbe-
állítás), akkor a beállítás az elem összes alkotóelemére érvényes lesz. 
Ha a jelölőnégyzet nem aktív, akkor a beállítás, ahogy korábban, 
csak arra az elemre lesz érvényes, amelyiket éppen meghatározza.  

Megjegyzés: Az a beállítás, amelyik az objektum mentésekor aktív, 
az lesz érvényes az egész objektumra.  

A legnagyobb előnye ennek a megadáshoz hasonló módosításnál 
van: Az Egységes ... jelölőnégyzetek aktiválásával az érintett beállí-
tásokat egyetlen lépésben változtathatja meg, többé nincs szükség a 
felszínek időrabló és sok hibalehetőséget magában hordozó 
testreszabására külön minden egyes elemnél. 
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Beállítás alaprajzi ábrázoláshoz a dokumentumból 

Az Ablakobjektum, ajtóobjektum párbeszédpanelben az alaprajzi 
ábrázolás mutatja annak az objektumnak az előnézetét, amelyiket 
éppen meghatározza. Korábban a beállítások a Függőség rajztípus-
tól/referencia méretaránytól alatt voltak, valamint azok kiválasztott 
alapbeállítása Referencia méretarány és 1:100 volt. Ha a beállítás a 
dokumentumban más volt mint a párbeszédpanelben, akkor az elő-
nézet és az eredmény különböztek. 

Mostantól az aktuális beállítás a dokumentumból át lesz véve kezdeti 
beállításként; az alaprajzi ábrázolás a párbeszédpanelben most meg 
fog egyezni a későbbi eredménnyel. A beállítást azonban bármikor 
megváltoztathatja és az alaprajzi ábrázolást más állapotokban is 
ellenőrizheti. 
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Alapértelmezett nyitásirány 'Belső' 

Az  Ablakobjektum, ajtóobjektum funkcióban az ajtólap és ab-
lakszárny alapértelmezett nyitásiránya a külső volt. Sok felhaszná-
lónk kérésének eleget téve az ablakszárnyhoz mostantól a Belső a 
standard beállítás; az ajtólap alapértelmezett beállítása nem válto-
zott.  

 
 

Helyiségek konvertálása 2D poligonokká 
Az  Elemek konvertálása funkcióban (Modellezés 3D modul 
valamint különböző építészmodulok) mostantól megtalálja a Helyi-
ségekből 2D poligonok opciót.  

Ez az opció a helyiségeket zárt poligonokká konvertálja. A helyisé-
gek formátum tulajdonságai át lesznek véve a poligonokhoz. Helyi-
ségfeliratok normál, a helyiséghez, ill. poligonhoz nem kapcsolódó 
szövegekké lesznek konvertálva.  

 

A Helyiségekből 2D poligon legfontosabb alkalmazási területe az 
Allplan adatok előkészítése más CAD rendszerekkel való adatcseré-
hez, amelyek a helyiségeket részben zárt poligonként várják el. Pl. 



 

Újdonságok az Allplan 2013-1-ben Építészet 61 

 

DWG formátumba való export előtt most a helyiségeket egyetlen 
lépésben átalakíthatja a szükséges poligonokra. 

 

Felületelemek javított hozzárendelése 
A  Helyiségek, felületek, szintek ellátása felületelemekkel funk-
cióval az olyan építészelemeket, mint a mennyiségtest, szint, helyiség 
vagy padlófelület, meghatározott kiválasztási kritériumok alapján 
elláthatja egy sraffozással vagy egy kitöltéssel, és így grafikus meg-
jelenítheti azokat. 

Mivel legtöbbször helyiségeket kell felületelemekkel ellátni, ezért 
most a Helyiségek, ... ellátása felületelemekkel párbeszédpanelben 
az Objektum=Helyiség kritérium van alapértelmezésben beállít-
va.  

 

Egy másik építészelem kiválasztása előtt a sort először ki kell töröl-
nie a  funkcióval. 
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Helyiség- és szintcsoportok 

Helyiségcsoportok módosítása 

A helyiségcsoportok Modi funkcióval való módosításakor korábban a 
kiválasztott felületelemek törlődtek és azokat újból hozzá kellett 
rendelni. Most a felületelemek megmaradnak; ha módosítani akarja 
azokat, akkor a felületelemet a párbeszédpanelben ki kell választania.  

 
 

Helyiségcsoportok létrehozása 

Több helyiségcsoport egymás utáni létrehozásakor a jelölésre szol-
gáló felületelemek nem lesznek többé automatikusan megváltoztatva. 
 

Helyiségcsoport felbontása 

Egy helyiségcsoport felbontásakor most a feliratstílusok vonalas 
elemei is el lesznek távolítva. 
 

Helyiség- és szintcsoportok utólagos feliratozása 

A helyiség- és szintcsoportok most utólag is feliratozhatók, anélkül 
hogy a  Helyiség-, szintcsoport - Modi (megadási opciók) funk-
ció segítségével aktiválná a csoportot, a változtatások elfogadása 
majd a felirat újbóli lerakása nélkül.  

A  Feliratozás funkcióban most a megadási opciók további le-
hetőségekkel jelennek meg a helyiség- és szintcsoportok kijelölésé-
hez:  
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 A  Kiválasztó lista helyiség-, szintcsoportokhoz opcióval 
kiválaszthat egy vagy több helyiség- ill. szintcsoportot egy lis-
tából a feliratozáshoz. A listában szerepel a rajzfájlban található 
összes elérhető helyiség- és szintcsoport. 

 

 A  Kattintás helyiség-, szintcsoportra opcióval kiválaszthat 
kattintással egy helyiség- ill. szintcsoportot a feliratozáshoz.  

 
 

Kijelölés előnézet feliratozásnál is 

Amikor a szálkereszttel egy helyiségcsoport feliratára mutat, akkor 
az egész helyiségcsoport meg lesz jelölve a kijelölési előnézetben.  
 



 

64 Helyiség- és szintcsoportok Allplan 2013-1  

Helyiség- és szintcsoportok létrehozása megelőző kiválasztó 
párbeszédpanel nélkül 

A  Helyiség-, szintcsoport funkció minden egyes meghívásakor 
korábban megjelent egy kiválasztó párbeszédpanel és el kellett dön-
tenie, hogy egy helyiség- vagy egy szintcsoportot szeretne-e létre-
hozni. A helyiségcsoportok létrehozása, pl. lakóegységekhez, ráadá-
sul messze a leggyakoribb alkalmazási eset. 

Most egyformán a Helyiség-, szintcsoport párbeszéd eszköztár jele-
nik meg a paraméterek beállításához. Itt válthat most a  Helyi-
ségcsoport és  Szintcsoport között; helyiségcsoport van alapér-
telmezésben beállítva.  

 
 



 

Újdonságok az Allplan 2013-1-ben Építészet 65 

 

Egyenes rámpa és spirál rámpa 
A Lépcsők modulban most rendelkezésére állnak az új  Egyenes 
rámpa és  Spirál rámpa funkciók, amelyek SmartPart technoló-
giával lettek megvalósítva. Ezeket a rámpákat a paletta segítségével 
számos paraméteren keresztül hozzáigazíthatja az adott tervezési 
helyzetéhez.  

      

 

A korábbi módszerek a  Lépcső vagy a  Hárompontos vitor-
la, négypontos vitorla funkciókkal továbbra is használhatók. 
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Lépcsőasszisztens módosításhoz 
Korábban a  Lépcsőasszisztens funkcióval létrehozott lépcsőket 
csak a  Lépcső módosítása funkcióval lehetett szerkeszteni. 

Most az ilyen lépcsőket a  Lépcsőasszisztens párbeszédpanellel 
lehet megváltoztatni (módosítás a megadáshoz hasonlóan). Kattint-
son duplán ehhez a bal egérgombbal a lépcsőre (járóvonal), vagy 
kattintson a lépcső helyi menüjében a Tulajdonságok funkcióra.  

Amikor csak olyan tulajdonságokat szerkeszt, amelyek nincsenek 
hatással a lépcső alaprajzi geometriájára, akkor csupán a feliratot 
kell újból leraknia. Ha azonban az alaprajzi geometria is változik, 
akkor a lépcsőt újból le kell rakni.  
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Ha létezik lépcsőmetszet, akkor azt a változtatás után automatikusan 
rekonstruálni lehet. Ehhez aktívnak kell lennie a Lépcsőmetszet 
visszaállítása jelölőnégyzetnek. Ez a bejegyzés csak a módosításnál 
érhető el. Deaktiválja a jelölőnégyzetet, ha a lépcsőmetszetet ki sze-
retné törölni, ill. újra szeretné rajzolni.  

Megjegyzés: Ha egy  Lépcsőasszisztens funkcióval létrehozott 
lépcsőt egyszer is szerkeszti a  Lépcső módosítása funkcióval, 
akkor azt többé már nem lehet a  Lépcsőasszisztens funkcióval 
módosítani.  
 

Lépcsőelemek metszetfelületei 
A lépcsőelemek metszetábrázolásaihoz korábban csak sraffozást le-
hetett használni. Most ehhez az összes felületelem rendelkezésére áll. 

A lépcsőelemek meghatározásánál a Geometria, 3D panellapon most 
a Felületelemek területet találja (korábban Sraffozás). Az egyik 
gombra kattintva megnyílik a Metszetfelület-elemek párbeszédpa-
nel. Itt az összes lépcselemhez hozzárendelhet egy sraffozást, mintát, 
kitöltést vagy stílusfelületet és azok ábrázolását be- ill. kikapcsol-
hatja.  

A lépcsőelemek metszetfelületeinek kialakításánál a bővített lehető-
ségek segítségével metszeteit konzisztensen alakíthatja ki, most - 
egészen a bitképfelületig - ugyanazok a lehetőségek állnak rendel-
kezésére, mint a többi építészelemnél.  

A metszetábrázolásokon gyakran történik manuális igazítás. Egy 
metszet frissítése után (pl. az építménystruktúra kivonatokban) ezek 
a változtatások elvesznek. Stílusfelületek használatán keresztül ezek 
az utómunkák elkerülhetők.  
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Újdonságok a jelentéseknél, kiválasztás 
Áttekintés Vasalás jelentés 

Az Áttekintés Vasalás.rdlc jelentés kibővült és most már 
kiértékeli a teljes acélsúlyt is (köracél és háló).  

Hőszigetelés, Áttekintés Burkolófelületek Méretek jelentés 

A burkolófelületek számítása az Áttekintés Burkolófelüle-
tek Méretek.rdlc jelentésben javítva lett bekapcsolt grafika 
esetén. 

Kiépítés oldalfelületek jelentés 

A Kiépítés oldalfelültek.rdlc jelentésben most figyelembe 
lesz véve az oldalfelületek szakmája.  

Vaslista Hajlítási alakok, Összefoglalás jelentés 

A Vaslista Hajlítási alakok, Összefoglalás.rdlc 
jelentésben most a legyártandó darabszám szintén ábrázolva lesz.  
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Terep 

Bruns cikktörzs 
Kibővült a Bruns cikktörzshöz tartozó interfész az Allmenü prog-
ramban; most a legújabb Artikelstamm_2012_2013.zip fájlt 
is be lehet olvasni.  
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Elem felosztása / Elem stacionálása 
megadási opciók 

Az  Elem felosztása funkció a Módosítás területen a Konstrukció 
modulban (Általános modulok modulcsoport) valamint az  Elem 
felosztása és  Elem stacionálása funkciók a Létrehozás területen 
a Helyszínrajz modulban (Terep modulcsoport) megadási opcióinál 
most lehetőség van arra, hogy kiválasszon egy szimbólumpontot és 
meghatározza annak méretét. 

Megadási opciók az  Elem felosztása funkcióhoz: 

 

Megadási opciók az  Elem stacionálása funkcióhoz: 

 

A  Pontszimbólum beviteli mezőjére kattintva megnyílik az a 
párbeszédpanel, amelyben kiválaszthatja a kívánt szimbólumot. A 
Helyszínrajz modul funkciójánál továbbá meghatározhat beállításo-
kat a fő- és alpontszámhoz. 
A  gombbal átvehet egy létező pontszimbólumot. 
A  Kikapcsolás gombbal lehet a pontszimbólum ábrázolásától 
eltekinteni. 
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A megadási opcióknál meghatározhatja a szimbólum méretét is a 
Méret beviteli mezőben.  

Mindkét érték - pontszimbólum és értékek - a  Pont funkció (Ál-
talános modulok modulcsoport, Konstrukció modul, Létrehozás 
terület) és  Tereppont funkció (Általános modulok modulcsoport, 
Bővített konstrukció modul, Létrehozás terület) beállításaitól füg-
getlenül lesz megjegyezve és elmentve.  
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Vizualizálás 

Újdonságok a Global Illumination 
rendermódnál 

Azonos anyagok Ray Tracing és Global Illumination esetén 

Az Allplan 2013-0 verzióban bevezetésre került a Global 
Illumination rendermód. Ez a rendermód most oly módon lett to-
vábbfejlesztve, hogy a Ray Tracing módhoz biztosított anyagokat fel 
lehessen dolgozni az új renderelővel is. Ez azt jelenti, hogy most 
dolgozni lehet a létező standard anyagokkal; nincs szükség speciáli-
san a Global Illumination számára előkészített anyagokra.  

Ezért a V2013 verzióhoz átdolgozott öt felszín (üveg és fém) az 
Allplan 2013-1 telepítésekor az irodai standardban STD\Desing 
ismét le lesz cserélve. A V2013-0 verzióhoz létrehozott új mappa 
...\Design\Standard-GI többé nem lesz telepítve, az oda 
mentett felszínfájlokra többé már nincs szükség. 

A Global Illumination móddal összefüggésben fejlesztett igazításokra 
a Ray Tracing módhoz ugyancsak nincs szükség többé. Ray Tracing 
most ismét a V2012 verzióból megismert eredményeket szállítja.  
 

Felszínek optimalizálása 

Az Allplan 2013-1 verzióban javítva lett a felszínek kivétel nélküli 
használhatósága az animáció, Ray Tracing és Global Illumination 
között. 
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Optimális eredmény eléréséhez a felszíneket a következő 
szabályok szerint optimalizálja: 

 Általános felszín-optimalizálás:  

- Fénylő felszíneknél a Fényesség megnövelése 16000 értékre 
(korábbi alapbeállítás 50) 

- Üveghez a Tükröződés megnövelése egészen 100-ig 

 Felszínek optimalizálása, amelyek már az Allplan 2013-0 verzi-
óhoz igazítva lettek:  

- Testszín transzparens és tükröződő felszíneknél ismét valós 
színekre kell állítani (fekete helyett a 2013-0 verzióban)  

 Figyeljen az alábbi megjegyzésekre is:  

- A fényesség színe Global Illumination esetén figyelmen kívül 
lesz hagyva, és csak a diffúz színek lesznek számítva. Azaz a 
fényesség színének nincs hatása a Global Illumination mód-
ra, de az animációban és Ray Tracing módban figyelembe 
lesz véve.  

- Erősen tükröződő anyagoknál ajánlott a testszínt valamivel 
lesötétíteni.  

 

Létező projektek igazítása 

Ha projektjeiben már dolgozott a Global Illumination rendermóddal, 
akkor a projekt design mappájában szintén létrejött egy 
\StandardGI mappa, amelyre a projektben megadott Global 
Illumination specifikus felszínek hivatkoznak (a projekt ezáltal önel-
látó). 

Az ebben a mappában lévő felszínek nem lesznek igazítva a Telepítő 
által, ezért az Allplan 2013-1 verzióban Global Illumination 
renderelés esetén nem kívánt hatások léphetnek fel. 
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surf_update hotline eszköz 

A projektben használt Global Illumination felszínek frissítéséhez 
alkalmazhatja a surf_update hotline eszközt. Válasszon ki egy vagy 
több projektet. A surf_update végrehajtásakor az összes olyan *.surf 
fájl a projektbe lesz másolva, amelyik létezik az STD\Design mappá-
ban is és az STD mappában újként szerepel a projektben. A felülírás 
előtt egy azonos nevű biztonsági mentés készül *.bak végződéssel.  

Felszínek igazítása kézzel 

Ha csak kevés Global Illumination felszínt használ, akkor a felszíne-
ket újból hozzárendelheti, vagy kézzel kiigazíthatja. A legfontosabb 
lépések ehhez: 

 Állítsa a testszínt ismét a valós színre transzparens és tükröződő 
felszíneknél. 

 Állítsa a fényesség színét fehérre.  

 Adott esetben növelje meg a tükröződést. 

 A többi paraméteren normál esetben nem kell változtatni.  
 

Environment mapping 

A Global Illumination rendermód számítja a többszörös tükröződé-
seket; ezért nincs szükség az Environment Mapping tulajdonságra a 
textúráknál. Ahhoz, hogy az animáció modell továbbra is az összes 
rendermódban igazítás nélkül számítható legyen, az Environment 
Mapping Global Illumination rendermódban nem lesz figyelembe 
véve. 
 

Nagyobb sebesség renderelésnél 

Ameddig egy jelenet geometriája vagy felszínei nem változnak meg, 
addig nem kell újabb adatokat betölteni. Ez gyorsulást eredményez 
az újbóli rendereléseknél.  
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Takarás-számítás Environment Mapping 
nélkül 

Environment Mapping beállítással rendelkező felszínek úgy hatnak 
az animációban, mintha visszatükröznék a szemközti elemeket.  

Az ilyen felszínek egy takarás-számításnál bekapcsolt 
Bitképfelületek a textúrákból, kitöltések a színekből opcióval za-
varó hatásokat okozhatnak. Most az Environment Mapping többé 
nem lesz figyelembe véve a takarás-számításnál. 
 

Zoomolás az animáció ablakban 
Az animáció ablakban zoomoláskor, ill.  Navigáció módban a 
konstrukció ablakban eddig különbség volt az egérkerék és jobb 
egérgomb között.  

Jobb egérgombbal zoomoláskor a Minimális ponttávolság hatása az 
volt, hogy mozgás közben a program automatikusan átváltott 
gömbmódról kameramódra. Most ez a beállítása az egérkerékkel 
való zoomolásra is hatással van.  

Megjegyzés: A Minimális ponttávolság értékét a  Beállítások - 
Animáció oldalán az Általános területen állíthatja be.  
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Építőmérnök 

Háló szabásvázlat 
Reagálva több ügyfelünk kívánságára a  Beállítások, Vasalás - 
Ábrázolás oldalán a Háló szabásvázlat terület jelentősen kibővült. 

 



 

78 Vasalás beállítások - új szabványok Allplan 2013-1  

Elosztás: Ezzel az opcióval határozható meg, hogy a hálódarabok 
sorban keresztirányban vagy hosszirányban legyenek-e kivágva egy 
hálóból. 

Kengyelhálók és távtartók ábrázolása: Ezzel az opcióval határoz-
hatja meg azt, hogy a  Háló jelentések funkcióval létrehozott 
háló szabásvázlatokban a kengyelhálók és távtartók figyelembe le-
gyenek-e véve. 

Táblázat a teljes súlyhoz külön lapra legyen rakva: Itt határozhatja 
meg a listakiadás helyét. 
Be:  A táblázatokat tartalmazó egyes oldalakon kívül egy külön 
oldalon az összes hálóról készített lista lesz összeállítva. 
Ki:  Minden egyes oldalra egy táblázat kerül az ábrázolt hálókról. 

Szövegmagasság, -szélesség a vázlatlap címsorában 
Szövegmagasság, -szélesség a hálódarabok felirataiban 
Szövegmagasság, -szélesség a vázlat listaszövegeiben 
Ezekkel az opciókkal a vázlatlap fejléc, a hálódarabok és vázlat lis-
taszövegeiben található feliratok méretét befolyásolhatja. 

 
 

Vasalás beállítások - új szabványok 
A  Beállítások, Vasalás oldalán az országos szabványok a kö-
vetkező szabványokkal egészültek ki: 

 DIN EN: Németország (Euronorm német melléklettel) 

 BS EN: Nagy-Britania (Euronorm brit melléklettel) 

 TS 500: Törökország (TÜRK STANDARDI) 

 EN: Európa (Euronorm) 

 NEN EN: Hollandia (Euronorm holland melléklettel) 

 RISC: Kanada (Reinforcing Steel Institute of Canada) 

 NTC: Olaszország (Norme Tecniche per le Costruzioni) 

 IS: India (Indian Standard) 

Az EN Euronorm nemzeti melléklet nélkül használható Belgiumban, 
Luxemburgban, Ausztriában, Magyarországon, Romániában, Szin-
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gapúrban és sok más kelet-európai országokban. Ezzel lehetővé vált 
nemzetközi projektek Allplannal való feldolgozása. 

 

A következő szabványoknál megváltozott az elnevezés:  

korábban V2013-1 verziótól 

AS 3600: Ausztrál szabvány AS/NZS: Australian/New Zealand 
Standard 

04G101-4: Kínai szabvány 09G901-2: Kínai szabvány 

 

Megjegyzés: A cleanstd (Allmenü) hotline eszköz segítségével a 
standard értékek visszaállítása azzal jár, hogy egyes országspecifikus 
Allplan telepítéseknél a korábban beállított szabvány a mindenkori 
új Euronorm szabványra lesz cserélve. Németországban például most 
a DIN EN van alapértelmezett szabványként beállítva. 

A  Beállítások visszaállítása funkciónak azonos következménye 
van. 
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Keresztmetszetsorok és alapbeállítások 
Tekintettel az nemzetközi projektek szerkesztésére a szabványok 
kibővítése mellett a keresztmetszetsorok is kiegészültek Ausztrália és 
Új-Zéland, Kanada, Kína, India, Norvégia és Törökország számára. 
Franciaország, Olaszország és Dél Korea keresztmetszetsorai megvál-
toztak és kiegészültek. 

 

Csaknem az összes országhoz megkapja most a testreszabott alapbe-
állításokat az ország azonosítónak megfelelően. 
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Ütközésvizsgálat épületgépész 
objektumokhoz 

Az  Ütközésvizsgálat funkcióval (  Modellezés 3D modul, 
Kiegészítő modulok programcsoport) korábban csak azon 3D eleme-
ket lehetett ütközésre ellenőrizni, amelyek térfogattal rendelkeztek. A 
funkció most úgy lett kibővítve, hogy a térfogattal nem rendelkező 
kétdimenziós épületgépész objektumok, mint például légcsatornák, is 
figyelembe legyenek véve. 

 

A bővítés folyományaként az ütközésvizsgálat kiegészült a nyílások 
és az azokban lévő elemekkel. 
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Réteg és hajlítás jelölés 

A köracélfelirat segítségével most létrehozhat Norvégiában szo-
kásos réteg és hajlítás jelöléseket.  Járjon el ehhez a következő-
képpen: 

 Aktiválja a  Beállítások, Vasalás - Felirat oldalán a Köracél 
területen a Rétegszimbólum, horizontális / vertikális távolság 
opciót. 

 Válassza ki az  Elhelyezési szöveg funkciót, deaktiválja az 
összes paramétert az Elhelyezési szöveg területen és aktiválja a 
Rétegjelölés opciót a Mutató területen. 

 Válassza ki a kívánt szimbólumot, kattintson egy vasra és rakja 
le a jelölést (szöveg nélkül). 
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Asszociatív nézetek 

Takart felületek metszetábrázolása 
Most takarás-számításoknál és asszociatív nézeteknél nem csak a 3D 
testek metszetfelületei láthatók el felületelemekkel, hanem az összes 
takart metszetfelület.  
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Ezáltal most például felmenő falakat a következő szinteken vagy az 
eltakart tartószerkezeteket optikailag kiemelheti. 
Következő példában balra nincs, jobbra felületelemek a takart met-
szetfelületekhez. 
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Amikor a látható metszetfelületekhez kitöltést használt és emiatt a 
takart metszetfelületek felületelemei azon tartományokban nem lát-
hatók, akkor határozzon meg itt egy átlátszóságot a kitöltéshez. A 
Színátmenet és átlátszóság párbeszédpanelt úgy érheti el, hogy az 
RGB színválasztás párbeszédpanelben a Részletek>> gombra kattint. 
A felületstílusok nyilvántartása a Fólia párbeszédpanelen keresztül 
történik. 
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Konvertálás konstrukcióvá 
A  Konvertálás funkció a Köracélvasalás és Hálóvasalás modu-
lokból most egyszerűsített funkcióként  Nézet konvertálása 
konstrukcióvá akkor is rendelkezésre áll, ha nem rendelkezik építő-
mérnöki licenccel. 

Ezzel a funkcióval egy nézet elemeit, ill. teljes nézeteket konvertálhat 
át nem nyilvántartott konstrukciós elemekké és szövegekké, miköz-
ben ilyen esetben a konvertált elemek formátum tulajdonságai vál-
tozatlanul megmaradnak. Így pl. megmutathat csatlakozó építőele-
meket anélkül, hogy hivatkozást hozna létre a modelladatokhoz, 
vagy az ábrázolást megváltoztathatja saját preferenciáinak megfele-
lően. 

A konvertált nézetben például eltávolíthatja a takart elmetszett tég-
lafalak felületábrázolásait, miközben a takart elmetszett vasbetonfa-
lak felületábrázolását megtartja. 
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