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Üdvözöljük! 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

célunk egy olyan Allplan verzió fejlesztése, amellyel si-
kereihez a lehető legjobb eszközt tudjuk a kezébe adni. 
Profitáljon a legfrissebb Service Release Allplan 2015-1 
újdonságaiból, amelyek leginkább a kezelés területét 
érintik. 

A Building Information Modeling alkalmazásában segí-
tünk Önnek megnövelni a projektminőséget, hogy ru-
galmasabban reagáljon a változásokra és összességében 
hatékonyabb dolgozzon. 

Sok sikert kívánunk Önnek 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
 

 
  



 

4  Allplan 2015  

 



 

Újdonságok az Allplan 2015/2015-1-ben Alap 5 
 

Alap 
Építménystruktúra és származtatások 

A  Projektalapú megnyitás funkció Építménystruktúra panel-
lapjának mindkét részét - Építménystruktúra (bal oldal) és Épít-
ménystruktúra származtatások (jobb oldal) - most külön lehet akti-
válni ill. deaktiválni.  

 

Amikor korábban az Építménystruktúra származtatások területen 
egy rajzfájlt aktívra állított, akkor az aktív rajzfájl az Építmény-
struktúra területen balra automatikusan aktív a háttérben állapotra 
lett kapcsolva. Ez akkor lehet fontos, hogyha egyidejűleg mindkét 
oldalon dolgozik. Ez azonban a legritkább esetben szükséges.  

Hogyha most a rajzfájlok aktiválása előtt deaktiválja a másik oldalt, 
akkor ott a rajzfájlok aktiválási állapota teljesen meg fog maradni. 
Hogyha ezzel szemben a projekt struktúraszintjének jelölőnégyzetét 
aktiválja vagy deaktiválja, akkor az érinteni fogja az összes alatta 
fekvő struktúraszint jelölőnégyzeteit is. 
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Duplakattintás a 'Magasság' oszlopban 
Hogyha most az építménystruktúrában egy tetszőleges helyre duplán 
kattint a Magasság fent és Magasság lent oszlopokban, akkor meg-
nyílik a Síkok hozzárendelése párbeszédpanel. A párbeszédpanelt 
továbbra is megnyithatja az oszlopok helyi menüjén keresztül. 
 

Csomópontok be- és kikapcsolása 
Az építménystruktúra csomópontjainál a jelölőnégyzetek most egy-
ségesen reagálnak az alatta fekvő rajzfájlok aktiválására: 

• Amikor a struktúraszinten az utolsó rajzfájlt is kikapcsolja, a 
felette fekvő csomópont jelölőnégyzete automatikusan ki lesz 
kapcsolva. 

• Amikor a struktúraszinten bekapcsolja az első rajzfájlt, a felette 
fekvő csomópontok jelölőnégyzetei automatikusan be lesznek 
kapcsolva. 

• Ez csak a felette fekvő csomópontokat kezeli - az egyéb alárendelt 
csomópontok változatlanul maradnak. 

A csomópontok jelölőnégyzeteit továbbra is be- és kikapcsolhatja 
egérkattintással. 
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'Építménystruktúra átvétele' párbeszédpanel 
Az Építménystruktúra átvétele párbeszédpanel akkor jelenik meg, 
amikor egy projektben, amely még nem tartalmaz építménystruktúrát, 
megnyitja az Építménystruktúra panellapot.  

Ebben a párbeszédpanelben megváltozott az opciók sorrendje: az első 
helyen most az Építménystruktúra-asszisztens elindítása van fel-
ajánlva, amelyet az Építménystruktúra manuális létrehozása követ. 

 

Az Előkészített építménystruktúra kiválasztása opciónál most meg-
jelenik egy kiválasztó lista, nem kell többé a struktúrák mentési he-
lyére navigálni.  

 
 

  

Tipp: Az építménystruktúra 
törlése után automatikusan 
megjelenik az Építmény-
struktúra átvétele párbe-
szédpanel.  
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Projektstruktúrák lecserélése 
projektsablonokra 

Az Allplanhoz mellékelt projektstruktúrák megszűntek és projekt-
sablonokkal lettek helyettesítve. Többé nincs lehetőség projektstruk-
túrák létrehozására, a meglévő projektstruktúrák nem lesznek többé 
megjelenítve. 

 

Az új projektek létrehozása így gyorsabb lehet: az utolsó párbeszéd-
panelre többé nincs szükség és így megszűnt. 
 

Projektek törlése 
A projektek törlése is gyorsabb lett: a törlés előtt csupán csak egyetlen 
üzenetet kell elfogadnia; korábban ez kettő volt. 
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Új opciók a 'fóliastátusz 
megváltoztatásnál' 

A  Fóliastátusz megváltoztatása funkciónál most rendelkezésre 
áll egy további opció: 

 Fólia aktuális - látható zárolt, nem látható megtartása 

Ez az opció a kijelölt elem fóliáját beállítja aktuális fóliának, míg az 
összes többi látható fóliát (kivéve a Standard fóliát) látható, zároltra 
állítja. A nem látható, zárolt státuszú fóliák nem lesznek megváltoz-
tatva. 
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Kitöltések zárolt fóliákon 
A zárolt fóliákon lévő kitöltések ábrázolásához most a  Beállítá-
sok, Megjelentés oldalán lévő beállítások lesznek használva. Ezáltal a 
passzív rajzfájlokban lévő kitöltések ábrázolásához hasonlóan fognak 
viselkedni. 

 

Ha a Fólia párbeszédpanelben a Zárolt fóliákon lévő elemek ábrá-
zolása egy azonos színnel opció aktiválva van, akkor az itt ehhez 
meghatározott szín lesz passzívszínként használva.  
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NDW fájl egyéni XRefként 
A stílusfelületek ábrázolásának a rajztípusok váltásán keresztül tör-
ténő változtatása most azokban az NDW fájlokban is figyelembe lesz 
véve, amelyek egyéni XRefként vannak beszúrva a rajzfájlba. Ennek 
előfeltétele, hogy a rajzfájlban kiválasztott rajztípus elérhető legyen 
az NDW fájlban is. Ha ez nem így lenne, akkor a stílusfelületek áb-
rázolása úgy fog történni, ahogy azok az NDW fájl mentésekor voltak 
megjelenítve. 

Ahhoz, hogy a rajzfájlokat projekteken átnyúlóan lehessen használni, 
ezt a Másolat mentése másként... funkcióval mentse el NDW fájlként 
és figyeljen arra, hogy a meglévő rajztípusok terjedelme és beállításai 
azonosak legyenek. Az egyéni XRefekben a stílusfelületek ábrázolása 
azonos rajztípusok esetén alapvetően mindig az NDW fájl beállításai 
szerint történik. 

Megjegyzés: A fóliák státuszváltozásai az egyéni XRefekben továbbra 
sem lesznek figyelembe véve. Itt mindig az NDW fájl mentésénél 
rendelkezésre álló státusz lesz használva. 
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MicroStation könyvtárak javított kezelése 
A MicroStation V8 verzióval való adatcserénél beállíthat egy útvo-
nalat, amelyen a Microstation könyvtárak (*.dgnlib) és a 
Microstation cella könyvtárak (*.cel) lesznek megkeresve. Valam-
ennyi ezen az útvonalon elérhető könyvtár alfabetikus sorrendben 
lesz használva. Most a felhasználandó könyvtárfájlokat és a sorren-
det, amelyben a fájlok lesznek feldolgozva, egyénileg meghatároz-
hatja és a sorrendet elmentheti kedvencekbe. 

Kattintson ehhez a Microstation V8 specifikus panellapon a Bővített 
erőforrás-kezelés gombra. 
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Rajzfájlválasztás szóköz billentyűvel 
A Rajzfájl választása párbeszédpanelben, amely számos funkcióban 
megnyílik, mint pl. a  Dokumentumok közötti másolás, áthe-
lyezés vagy az  Elemek rajzfájlokon átnyúló másolása és kon-
vertálása funkcióban, a gyors kereséshez megadhat egy 
rajzfájlszámot - a keresés következtében azonban a megtalált rajzfájl 
még nem lesz kiválasztva. 

Korábban ezután a rajzfájlt egérkattintással kellett kiválasztani. Most 
a kezét rajta hagyhatja a billentyűzeten: elegendő a kiválasztáshoz 
megnyomni a SZÓKÖZT. 
 

  



 

14 Jobb lett a keresés az Allplan súgóban Allplan 2015  

Jobb lett a keresés az Allplan súgóban 
A keresés jobb lett az Allplan súgójában.  

Hogyha a  Keresésnél a keresési mezőben egynél több kifejezést 
ad meg, akkor most a következő kritériumok szerint lesz az eljárás: 

• Több keresési kifejezésnél azok a témakörök lesznek megjelenítve, 
amelyek az összes keresési kifejezést tetszőleges sorrendben tar-
talmazzák. 

• Hogyha a keresési kifejezéseket idézőjelek közé teszi, akkor azok 
témakörök lesznek megjelenítve, amelyek a keresési kifejezéseket a 
megadott sorrendben tartalmazzák. 

• Azon témakörök kereséséhez, amelyek nem tartalmaznak egy szót, 
használja a "-" karaktert. Adja meg pl. a workgroup -online 
szöveget azon témakörök megkereséséhez, amelyek tartalmazzák a 
"workgroup" szót, de nem tartalmazzák az "online" szót.  

• A Keresés szórészletre opcióval azok az eredmények is meg lesz-
nek jelenítve, ahol a keresési kifejezést az egyes szavak részeiként 
tartalmazzák.  
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Tervelrendezés 
Tervek kiadási tartománya 

Ha a  Tervek kiadása funkcióban csak az aktuális terv van ki-
adásra kiválasztva, akkor most meghatározhat egy kiadási tartományt 
és azt kiadhatja a Kiadásmód terület beállításainak megfelelően. 
Kattintson ehhez a Testreszabás területen a Kiadási tartomány mel-
lett a Megadás gombra és határozza meg a kívánt tartományt, még-
pedig egy tetszőleges poligon sarokpontjaira kattintva. Csak két pont 
meghatározásával egy derékszögű tartomány lesz létrehozva. 

 

A kiadási tartomány meghatározása után a tartományon kívüli ada-
tok el lesznek tüntetve és létrejön egy oldal a beállított nyomtató 
paramétereivel. A kiadási tartomány helyzetének meghatározásához 
aktiválja a Középre opciót vagy adja meg a min/max doboz bal alsó 
sarokpontjának távolságát a nyomtatható felület bal alsó sarokpont-
jától. Alternatívaként jelölje ki a kiadási tartományt rákattintással és 
tolja el azt intuitív módon a fogók segítségével. 
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Határozza meg a szokott módon a kiadás rendelkezésre álló beállítá-
sait és igazítsa hozzá különösen a papírformátumot a kiadási tarto-
mányhoz (  gomb a Beállítások területen), ill. a kiadási tartományt 
a papírhoz (Igazítás papírhoz opció a Testreszabás területen).  Vé-
gezetül határozza meg a Kiadásmód területen a kiadás terjedelmét és 
indítsa el a kiadást. A kiadási tartomány meghatározása utáni összes 
megváltoztatott beállítás ismét vissza lesz állítva. 
 

Nyomtatási profil új tervekhez 
Ahhoz, hogy egy egységes nyomtatási profil hozzárendeléséhez ne 
kelljen minden egyes tervet külön kiválasztani, a 2014-es verzió óta a 
Projektalapú megnyitás: Tervek párbeszédpanelben a helyi menü 
segítségével több kijelölt tervhez is hozzárendelhet egy nyomtatási 
profilt egy tetszőleges útvonalról. 

Mostantól az új tervekhez kiegészítésként az utoljára kiválasztott terv 
nyomtatási profilja lesz beállítva. 
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PDF export bitképként 
Azért, hogy rögtön megállapítható legyen, hogy milyen hatása van az 
opció aktiválásának, most azok a paraméterek, amelyek ilyen esetben 
nem lesznek figyelembe véve, ki lesznek szürkítve. 

Mivel Takart, Animáció és Sketch nézetmódokban az ábrázolás bit-
képként történik, ezért most ezen adatok kiadásához az  Ablak-
tartalom nyomtatása funkcióban az opció automatikusan aktívra lesz 
állítva és nem lehet megváltoztatni. 
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PDF export magasabb minőségben 
PDF adatok magasabb minőségben való exportálásához többé már 
nem kell megváltoztatnia bejegyzést a beállításszerkesztőben (registry 
editor), hanem az opciót közvetlen meghatározhatja a paramé-
ter-párbeszédpanelben. 

 

Figyeljen arra, hogy az opció aktiválásakor az exportálandó tartal-
maktól függően a fájlméret jelentősen megnövekedhet. 
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Kitöltések átdefiniálása 
A  Tervelemek listázása funkcióban valamint a tulajdon-
ság-párbeszédpanelben, ill. a  Tulajdonságok palettán most a toll, 
vonal és szín mellett az egyes tervelemek kitöltéseit is átdefiniálhatja, 
és ezáltal megváltoztathatja a tervelemek kinézetét a terven anélkül, 
hogy meg kellene változtatni maguknak az elemeknek az ábrázolását. 

Ha a kitöltések átdefiniálása meg van határozva, akkor a Felületele-
mek paraméterhez nem lehet beállításokat meghatározni. A szín 
átdefiniálásán és a Világosított átdefiniált szín kitöltésekhez beállí-
tás kiválasztásán keresztül a Felületelemek paraméternél továbbra is 
a kitöltések világosított átdefiniálását fogja megkapni. 

 

Ezen bővítés kapcsán a  Kitöltésvonal a  Színezés modulban 
elérhetővé vált a szerkesztéshez  Tervelrendezés modulban. 
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Tervelemek eltolása fogd és vidd 
módszerrel 

A tervelemek fogd és vidd módszerrel történő eltolása a  Terv-
elemek listázása funkcióban tökéletesítve lett és most úgy viselkedik, 
mint az építész párbeszédpanelekben. Ahogy korábban, több tervelem 
kijelölése is lehetséges. 

A kijelölt tervelemek eltolásánál azok előnézetként lesznek ábrázolva; 
az a dokumentumszám, amely helyre a tervelemek át lesznek he-
lyezve, pirossal van megjelölve. Az eltolt tervelemek előtt és után a 
többi tervelem változatlan sorrendben lesz elrendezve. A tervelemek 
lefelé való eltolásánál azok a pirosan megjelölt elem mögé lesznek 
helyezve, míg felfelé való eltolásnál elé. 

 

Megjegyzés: Az eltolás fogd és vidd módszerrel csak akkor lehetséges, 
hogyha mindkét Sorrend mint a terven és Az összes tervelem meg-
jelenítése opció aktív. 
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Kiválasztási lehetőségek a 
fólia-láthatóság átvitelénél 

Tervablakok és egymást fedő tervelemek esetén korábban nem volt 
lehetőség arra, hogy célzottan egy tervelemet kiválasszon a fó-
lia-láthatóság átviteléhez. Ez most csak akkor lehetséges, ha még  
a  Fólia-láthatóság átvitele funkció meghívása előtt aktiválja a 

 Kiválasztási lehetőség többértelműség esetén opciót a Szű-
rő-Asszisztens eszköztáron. 

Hogyha ebben az esetben a kijelölt pontnál több tervelem fekszik, 
akkor egy párbeszédpanelben válassza ki a kívánt tervelemet. 

 

A beállítások hozzárendelésénél is határozza meg egy párbeszédpa-
nelben a tervelemek terjedelemét, amennyiben a tervelemek kijelölése 
nem egyértelmű. 
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Építészet 
Új építész SmartPart objektumok 

Az Alap: falak, nyílások, építőelemek modulban a Létrehozás terület 
SmartPart létrehozó funkciói kibővültet két új SmartPart objektum-
mal: 
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 Napvédő SmartPart funkció  Fénykupola SmartPart funkció 

Zsalu SmartPart  Fénykupola, kerek SmartPart 

  

A zsalu SmartPart objektumok kiértékelhe-
tők a  Jelentések funkcióval pl. a Nap-
védő.rdlc vagy Redőnyök.rdlc 
jelentéseken keresztül. 

A fénykupola SmartPart objektumok 
kiértékelhetők a  Jelentések funkci-
óval pl. a Fénykupolák.rdlc és 
Fénysávok.rdlc jelentéseken keresz-
tül. 
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Verziókezelés 
A  Beállítások párbeszédpanelbe (SmartPart objektumok létre-
hozására és módosítására szolgáló paletta műveletsávján) most fel-
vételre került a script- és programverzió. 

 

A script- és programverziót a SmartPart objektum attribútumai tar-
talmazzák. 

 

Ezeknek az információknak akkor van jelentőségük, amikor a 
SmartPart objektumok régebbi script- vagy programverziót használ-
nak. Ilyen esetekben a SmartPart objektumokban nem érhetők el a 
legújabb funkcionalitások. Ezen SmartPart objektumok legújabb 
lehetőségekkel való felruházásához használja a V2015_1 új, erre 
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szolgáló  SmartPart verzió átvitele funkcióját (Kiegészítő mo-
dulok modulcsoport, SmartParts modul, Módosítás terület).  
 

Új funkció a SmartPart verzió átviteléhez 
A SmartParts modul Módosítás területe (Kiegészítő modulok mo-
dulcsoport) kibővült egy új funkcióval:  SmartPart verzió átvi-
tele 

Ezzel lehetséges az, hogy a SmartPart objektumokra, amelyek régebbi 
verziókkal készültek, átvigye az új programverzió funkcionalitását - 
upgrade. Ennek előfeltétele, hogy az aktív rajzfájlban elérhető legyen 
legalább egy SmartPart a legújabb generációból és a hozzáigazítandó 
régi SmartPart. Ebben az esetben járjon el a következőképpen: 

- Hívja meg a  SmartPart verzió átvitele funkciót 

- Kiindulási objektumként kattintson a kívánt célverziójú 
SmartPart objektumra. 

- Területmegadással vagy kattintással, ill. az Összes (SmartPart 
Migration dinamikus eszköztár) gombbal jelölje ki a hozzá-
igazítandó SmartPart objektumokat. 

- Kattintson az Alkalmaz gombra (SmartPart Migration di-
namikus eszköztár). 

A  Beállítások (SmartPart objektumok létrehozására és módosí-
tására szolgáló paletta műveletsávján) alatt ellenőrizheti a script- és 
programverziót. 
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Új részletezettségi szint 2D ábrázolásban 
Ablak és ajtó/kapu SmartPart objektumok (  Ablak SmartPart és 

 Ajtó, kapu SmartPart funkciók) létrehozásánál a 2D ábrázolás 
panellapra egy új részletezettségi szint került beszúrásra.  

 

Ezzel az új részletezettségi szinttel a beállított méretarány tarto-
mányban egy keret nélküli ábrázolását kapja meg az ablakoknak és 
ajtóknak.  
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Új vasalatok ablak és ajtó SmartPart objektumokhoz 
Az ajtó és ablak SmartPart objektumokhoz a vasalatok választéka 
eggyel kibővült - a fogantyúval.  
A fogantyú - ahogy a már elérhető vasalatoknál ismert - kialakítható 
mind a pánt oldalon mind a keret oldalon. A fogantyú kiválasztása 
után meghatározhatja annak hosszát, átmérőjét és a távolságát 
lentről (= távolság a lap alsó éléig). 
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Bezárás gomb a SmartPart palettán 
Az építész modulokban a SmartPart objektumokat létrehozó és mó-
dosító palettákból most ki lehet lépni a Bezárás gombbal. Eközben a 
meghatározott beállítások mentve lesznek. 
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Újdonságok építőelemeknél 
Átméretezhető Fal párbeszédpanel 

A Fal párbeszédpanelt most nagyobbra lehet húzni. A 20 falrétegekre 
való bővítéssel összefüggésben a párbeszédpanelt például most fel-
nagyíthatja akkorára, hogy az összes falréteg látható legyen görgetés 
nélkül.  
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Egyes rétegek átvétele más építőelemekből 
Most átveheti már létező építőelemek egyes rétegeit más építőele-
mekbe. Ehhez rendelkezésére áll most az  Egy réteg átvétele a 
grafikus ablakból funkció. Az új funkciót megtalálja azon vonalas 
építőelemeknél, amelyek állhatnak több rétegből is, mint pl.  
a  Fal vagy  Felállás. Az  Installációs építőelemből vagy 
a többrétegű  Tetőhéjazatból is át lehet venni egyes rétegeket. 

Egy réteg tulajdonságait a rajzfájlból csak egy létező rétegre lehet 
átvenni. Hogyha a tulajdonságok egy új rétegre lesznek átvéve, akkor 
azt először be kell szúrni a megfelelő helyre. 

Egyes rétegek tulajdonságainak átvételéhez a rajzfájlból 

 A Fal párbeszédpanel meg van nyitva. 

1 Kattintson a Szám oszlopba és jelölje ki azt a réteget, amelynek 
tulajdonságai ki lesznek cserélve azzal, amelyet a rajzfájlból át 
szeretne venni.  

Megjegyzés: Egy új réteg rajzfájlból való átvételéhez, azt először 
be kell szúrni a kívánt helyre, pl. a  Réteg másolása és be-
szúrása a kijelölt sor elé vagy  Réteg másolása és beszúrása 
a kijelölt sor mögé funkciók segítségével.  

2 Kattintson az  Egy réteg átvétele a grafikus ablakból funk-
cióra.  

3 Kattintson az ablakban arra rétegre, amelynek tulajdonságait át 
szeretné venni. 

Megjegyzés: Ha pl. egy tetőhéjazat egyik rétegét szeretné átvenni, 
akkor legjobb, hogyha azt egy nézetben vagy izometriában vá-
lasztja ki. Alaprajzban történő kiválasztásnál a legfelső réteg lesz 
átvéve. 

A kijelölt réteg tulajdonságai le lesznek cserélve. 
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További funkciók a sorok, ill. rétegek szerkesztéséhez 
Az Allplan 2015-ben most legfeljebb 20 falréteg lehetséges. 

Azért, hogy ezeket könnyebben lehessen szerkeszteni és eltolni, most 
további funkciók állnak rendelkezésre, amelyek már ismerhetők le-
hetnek más programrészekből: 

 Áthelyezés legfelülre  

 Áthelyezés legalulra 

 Eltolás felfelé 

 Eltolás lefelé 

 
 

Többszörös kiválasztás 
A szerkesztéshez most több sort, ill. réteget is kijelölhet egyetlen 
lépésben. Ennél érvényesek a Windows megszokott billentyűparan-
csai: 

• Kattintás kijelöl egy sort, ill. réteget.  

• CTRL+kattintás kijelöl több sort, ill. réteget tetszőleges sorrendben.  

• SHIFT+kattintás kijelöli a rákattintott sorok, ill. rétegek közötti 
elemeket is.  
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Rétegek eltolása fogd és vidd módszerrel 
Rétegeket most fogd és vidd módszerrel is el lehet tolni. A kiválasztott 
réteg előnézetként lesz ábrázolva; a lecserélendő réteg száma pirosan 
lesz megjelölve. Az eltolandó réteg normál esetben a megjelölt réteg 
mögé lesz beszúrva, az első rétegnél az elé. 

 
 

Kijelölés az összes panellapon 
Hogyha az egyik panellapon kijelöl sorokat, ill. rétegeket, akkor ez a 
kijelölés akkor is meg fog maradni, amikor megnyit egy másik pa-
nellapot ugyanazon párbeszédpanelben. 
 

Duplakattintás az elválasztóra az oszlopfejlécben 
Az oszlopok a párbeszédpanelekben - mint pl. a Fal párbeszédpanel-
ben - most más programokhoz (pl. MS Excel) hasonlóan úgy fognak 
kiszélesedni, hogy az oszlop tartalma teljesen látható legyen: 

Mutasson az egérrel az egyik oszlopfejléc jobb határvonalának köze-
lébe és kattintson rá duplán, amikor az egérmutató átvált elválasztóra 
(splitter): az oszlop ekkor olyan szélességet fog felvenni, hogy a benne 
lévő szövegek teljesen ábrázolva legyenek.  
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Új alapbeállítások a falnál 
Hogyha egy új telepítés vagy a cleanup hotline eszköz végrehajtása 
után először hívja meg a  Fal funkciót, akkor most egy kétrétegű 
fal lesz előre beállítva:  
24cm vasbeton és 16cm hőszigetelés. 
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Installációs építőelem párbeszédpanel 
A Fal párbeszédpanel egyes bővítései szintén rendelkezésre állnak az 
Installációs építőelem párbeszédpanelben is. Ezt a párbeszédpanelt is 
át lehet méretezni; ezenkívül elérhetők a funkciók a rétegek szer-
kesztéséhez. 
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Tetőhéjazat párbeszédpanel 
A Fal párbeszédpanel egyes bővítései most rendelkezésre állnak a 
Tetőhéjazat párbeszédpanelben is. Ezt a párbeszédpanelt is át lehet 
méretezni; ezenkívül elérhetők a funkciók a rétegek szerkesztéséhez. 
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Bélés részben kívül 
Az ablak- és ajtónyílások megadásánál korábban már lehetséges volt 
az, hogy a bélés vagy teljesen a nyíláson belülre legyen pozicionálva 
vagy egy túlnyúlással teljesen azon kívülre. 

    

A  Bélés meghatározása, módosítása funkcióval el lehetett érni 
azt, hogy a bélés részben vagy teljesen a nyíláson kívül feküdjön. Az 
ilyen bélések azonban a  3D frissítés funkció Rekonst opcióval 
való végrehajtása után vissza lettek állítva alaphelyzetbe. 

Az Allplan 2015-1 verzióban most olyan bélések is lehetségesek, 
amelyek részben a nyíláson kívül fekszenek, mindazonáltal fel kell 
feküdniük a nyílásra.  

Hogyha a bélésnek részben egy nyíláson kívül kell feküdnie, akkor azt 
a Bélés kívül és Bélés belül paramétereken keresztül lehet elérni. 
Vegye figyelembe, hogy az Ablakmélység ill. Ajtómélység értékét 
magába foglalja a Bélés belül paraméter.  

Túlnyúlás a külső oldalon 
Hogyha az ablaknak a fal külső oldalán kell túlnyúlnia, akkor a kí-
vánt túlnyúlást a Bélés belül értékhez lehet hozzáadni; a Bélés belül 
értéke legfeljebb falvastagság + ablakmélység lehet. Ez egy a túl-
nyúlás nagyságával egyező mértékű negatív értéket eredményez a 
Bélés kívül paraméternél.  
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A Kijelölt falvonal = nyílás külső oldala 
1 Falvastagság 
2 Nyílásszélesség 
3 Bélésmélység kívül (negatív, nyíláselem (5) maximális mélysége) 
4 Bélésmélység belül + túlnyúlás (nyíláselem (5) maximális mélysége) 
5 Nyíláselem mélysége (pl. ablak, ajtó) 

Túlnyúlás a belső oldalon 
Hogyha az ablak befelé nyúlik túl, akkor a Bélés kívül értéke legfel-
jebb a falvastagság lehet; a Bélés belül értéke nulla lesz, és az ablak 
felfekszik a fal belső oldalára. 

 

A Kijelölt falvonal = nyílás külső oldala 
1 Falvastagság 
2 Nyílásszélesség 
3 Bélésmélység kívül (maximális falvastagság) 
4 Bélésmélység belül (nulla falvastagsággal meggyező külső bélés esetén) 
5 Nyíláselem mélysége (pl. ablak, ajtó) 

 

A megadás a következő funkciókkal lehetséges: 

•  Ajtó 

•  Ablak 

•  Sarokablak 

•  Bélés meghatározása, módosítása 
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Modellezés 3D 
Extrudálás további opciókkal 

Az  Extrudálás közben most a párbeszéd eszköztáron a  Test 
hozzáadása mindig opcióval meghatározhatja, hogyan viselkedjen az 
extrudált test a meglévő test áthatása esetén. 

Az extrudáló test áthatol a meglévő testen: 

•  Test hozzáadása mindig deaktivált (alapbeállítás):  
Az áthatoló test ki lesz vonva.  

 

•  Test hozzáadása mindig aktív:  
Az áthatoló test hozzá lesz adva.  
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Vizualizálás 
Új felszínek konvertálása korábbi 
verziókba 
Allmenü, Rajzfájlok konvertálása korábbi verzióba 

Az Allmenü - Fájl menüjéből a rajzfájlok korábbi verziókba konver-
tálásával nem csak a rajzfájlokat konvertálja, hanem automatikusan 
az összes felszínt is az összes mappában és almappában. Még az 
előnézet is konvertálva lesz, és többé nem Global Illumination eljá-
rással, hanem Ray tracing eljárással lesz renderelve.  

 
 

Egyéni NDW fájlok 
Amikor egy rajzfájlt, ill. dokumentumot a Másolat mentése másként 
(Fájl menü) funkcióval NDW dokumentumként a 2014, 2013 vagy 
2012 verziók egyikében menti el, akkor az összes felszín (hozzáren-
delve mind a  Felszín beállítása mind az  Egyéni felszínek 
hozzárendelése 3D-, építészelemekhez funkcióval) automatikusan a 
korábbi verzióba lesz konvertálva. Még az előnézet is konvertálva 
lesz, és többé nem Global Illumination eljárással, hanem Ray tracing 
eljárással lesz renderelve.  
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Felszín kedvencek korábbi verziókhoz 
A  Felszín beállítása funkcióval minden egyes vonal- ill. toll-
színhez hozzárendelhet olyan felszíntulajdonságokat, mint textúrák 
fényességgel, tükröződés és átlátszóság. Amikor ezeket a hozzáren-
deléseket az előző Allplan 2014 verzióban is használni szeretné, 
akkor ezeket elmentheti kedvencként Allplan 2014 formátumban. A 
felszín-beállítások eközben a korábbi verzióba lesznek konvertálva.  
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Képfrissítési frekvencia navigáció 
módban 

A  Beállítások - Munkakörnyezet - Megjelenítés oldalon most a 
Képfrissítési frekvencia navigáció módban alatt alacsonyabb értékek 
is beállíthatók: 25 és 50 mellett most az 5, 10 és 15 értékeket is 
választhatja.  

A megfelelő frekvencia kiválasztásával az adat-intenzív modellek (pl. 
köracélnál) teljesen lesznek ábrázolva.  
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Javított kezelés 
Egységes 'Fájl mentése' párbeszédpanel 

Az Animáció területen most mindenhol ugyanaz a Fájl mentése 
párbeszédpanel fog megjelenni; ebben az Allplan-specifikus útvona-
lak gombként lesznek felajánlva.  

 
 

Igazítások az animáció palettákon 
A legtöbb új animáció palettán kisebb változtatásokkal és igazítá-
sokkal találkozhat, amelyek elsősorban a kezelést teszik jobbá és 
intuitívabbá. Íme egy válogatás: 

• Kameraútvonal paletta (  Kameraútvonal beállítása) 

• Felszínek beállítása paletta (  Felszín beállítása) 

• Felszínek paletta (  Egyéni felszínek hozzárendelése 3D-, 
építészelemekhez) 

• Projektfény beállítása paletta (  Projektfény beállítása) 

• Lámpa paletta (  Lámpa) 

• Film felvétele paletta (  Film felvétele) 
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Bezárás gomb az összes palettán 
Az összes új animáció palettán most talál egy Bezárás gombot (pl. 
Környezet, Felszínek, Projektfény beállítása, Kameraútvonal stb.).  
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Kedvencfájl a Környezet palettán 
A  Környezet funkció nyitja meg a Környezet palettát; itt hatá-
rozhatja meg a természetes fényviszonyokat (földrajzi hely, tájolás, 
évszak, napállás stb.), a virtuális alapsíkot és a hátteret az animáció-
hoz és renderekhez. 

Ahhoz, hogy a jelenetéhez a különböző beállítások közötti gyorsan 
tudjon váltani, most a Környezet paletta összes beállítását elmenthet 
a  Mentés kedvencként funkcióval kedvencfájlként *.envfa 
formátumba és a  Kedvenc beolvasása funkcióval ismét beol-
vashatja. 

 
 

  



 

Újdonságok az Allplan 2015/2015-1-ben Vizualizálás 47 
 

Horizontális igazítás az összes ablakban 
A korábbi verziókban csak az animáció ablakban lehetett a kamerát 
horizontálisan kiigazítani. Most a Horizontális igazítás az összes 
nézetmódban rendelkezésre áll. A funkciót az ablakok helyi menüjé-
ben találja meg; de meghatározhat billentyűparancsot is hozzá. 
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Billentyűparancsok nézetmódokhoz és 
kameravezérléshez 
Az Eszközök - Testreszabás funkcióban meghatározhat billentyűpa-
rancsokat a nézetmódokhoz és a kameravezérléshez. Válassza ki 
ehhez az Ablak ikon nélkül kategóriát. 
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Kameraútvonal és fényforrás 
Hogyha az egérrel a palettán egy kameraútvonalra vagy egy fény-
forrásra mutat, akkor az a rajzon, ill. az ablakban a jelölőszínnel lesz 
ábrázolva. Így rögtön látható, hogy adott esetben milyen hatása van a 
változtatásoknak. 
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Kamerák meghatározása és módosítása 
A kamerák meghatározásánál vagy módosításánál a  Kamerabe-
állítás átvétele az aktív ablakból és  Kamerapozíció megjelení-
tése az aktív ablakban megadási opciók korábban a Kameraútvonal 
paletta megfelelő sorára való mutatással volt elérhető. 

 

Most ezek a funkciók egy eszköztáron is fel lesznek ajánlva, amelyet a 
gyors eléréshez a képernyőre helyezhet. 

 
 

Idősáv új formátummal az időmegadáshoz 
A  Kameraútvonal beállítása funkciónál az idősávban most az 
időt percben, másodpercben és tizedmásodpercben adhatja meg. 
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Fénybeállítások módosítása 
A változtatások a Projektvény beállítása palettán most rögtön ábrá-
zolva lesznek az ablakokban; a palettát többé nem kell ehhez bezárni. 
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Hátteres jelenetek megvilágítása 
A derítőfény a Környezet palettán most hatással van a fizikai égbolt 
valamint a háttérbe helyezett bitkép vagy HDR kép háttérbeállításokra 
is. Az animációban így jobb eredményt kap, különösen indirekt 
megvilágított felületeknél. 
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Nézetmódok a Nézet menüben is 
A Nézet menüben is kiválaszthatja most az összes nézetmódot az 
aktuális ablakhoz. 
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Felszínek előnézete mindig látható 
Amikor a  Felszín beállítása vagy a  Egyéni felszínek hoz-
zárendelése 3D-, építészelemekhez funkcióval egy új felszínt határoz 
meg, akkor most mindig látható marad a felszín előnézete, még akkor 
is, hogyha a paletta aljára görget. Így rögtön ellenőrizni tudja az 
összes változtatást. Az előnézet Global Illumination eljárással lesz 
renderelve.  
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Render haladása a Cinerender ablakban 
A jelenetek renderelésénél vagy a filmek felvételénél a Cinerender 
ablakában most aktuális információkat fog kapni az eltelt időről, a 
számítási fázisokról és a renderelés százalékos haladásáról. A számítás 
befejezésével meg fog jelenni a teljes idő. 
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Újdonságok a nézetmódoknál 
Sketch 

A Sketch nézetmód palettáján új beállításokat használhat.  
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Túlnyúló élek 
Az élek képpontban való meghosszabbításával szakadozott sarkokat 
jeleníthet meg; ezáltal a vázlat természetesebb lesz. 
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Részletezettség 
Az élek láthatóságát a részletezettségen keresztül igazíthatja; ezzel 
szabályozhatja az élek hosszát képpontban. 
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Élek redukálása 
A Sketch nézetmódban az élek ábrázolását a következő beállításokkal 
redukálhatja:  

• Felületütközések eltávolítása - Szög (hasonlóan a taka-
rás-számításhoz) 

• Érzékenység  

Ennek segítségével az ívelt, háromszögekre felbontott felszíneknél is 
realisztikus eredményt érhet el. 
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RTRender 
Az RTRender nézetmód palettáján új lehetőségek vannak. 

 
 

Render haladásának megjelenítése 
Ha a Render haladás megjelenítése opció aktív, akkor a beállítás és a 
számítás aktuális állapota ábrázolva lesz az ablak aljában. 
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CPU teljesítmény 
Most beállíthatja a CPU teljesítményt az RTRender nézetmódhoz és 
így hozzáigazíthatja számítógépének hardveréhez. A fennmaradó 
teljesítményt a renderelés közben használhatják más alkalmazások. 
Hogy mely beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre, függ az adott 
CPU-tól.  
 

Stop kritérium 
RTRender nézetmódnál a számítás korábban addig folytatódott, amíg 
vagy nézetmódot váltott, vagy megváltoztatta a modell nézetét - 
ebben az esetben a számítás újrakezdődött. 

Most a számítást bizonyos kritériumok alapján befejezheti: 

Lépések 

Határozza meg a számítási lépések számát. Ha elérte a számot, akkor 
befejeződik a számítási folyamat. 

Idő 

Határozza meg a számítás teljes idejét. Ha elérte az időt, akkor befe-
jeződik a számítási folyamat. 

Minőség zajszinthez viszonyítva 

Határozza meg a minőséget (alacsony, közepes, magas, nagyon ma-
gas). Ha elérte a megfelelő zajszintet, akkor befejeződik a számítási 
folyamat. 
 

Végtelen virtuális alapsík 
A virtuális alapsík, amelyet szintén a Környezet palettán lehet beál-
lítani, kiterjedése korábban függött a modell nagyságától. 

Most ezt RTRender nézetmódban végtelenül lehet ábrázolni: 
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Renderelés eredményének összehasonlítása: 
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Változtatások azonnali alkalmazása 
Hogyha RTRender nézetmódban megváltoztatja a következő beállí-
tások egyikét, akkor most a számítás nem fog újrakezdődni; a vál-
toztatások a számítás következő lépésénél fognak belépni: 

• Expozíció (Ablak eszköztár) 

• Stop kritérium  

• Automata expozíció  

• Zajcsökkentés - Szűrő  
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Építőmérnök 
BIM workflow 

Mértékadó szabvány 
A Nemetschek Frilo GmbH lemez ill. tárcsa FE programjai most az 
Allplan programból való adatátvitel után az itt beállított szabvánnyal 
indulnak el. Ezzel összefüggésben az Allplan programban az 
Euronorm kiegészült a lengyel melléklettel. Ha ez a szabvány van 
beállítva, akkor az Allplan programban automatikusan a megfelelő 
alapbeállításokat fogja megkapni. 

 

Ha az Allplan programban egy olyan szabvány van beállítva, amely 
nem érhető el az FE programokban, akkor ott az Euronorm EN 1992 
lesz beállítva. 
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Többrétegű falak 
Többrétegű falaknál most azok a falrétegek, amelyek nem látható 
fóliákon fekszenek, többé nem lesznek az FE programokba átvíve. 
Emellett a megmaradó falrétegek faltengelyhez viszonyított helyzete 
és a födémgeometria is meg lesz őrizve. 

Példa: Kétrétegű fal kívül fekvő hőszigeteléssel. 

 

Eredmény a lemez FE programban a hőszigetelés fóliájának nem 
láthatóra való kapcsolását követően. 
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Lokalizálás 
Keresztmetszetsorok 

A németek, osztrákok, csehek és a szlovákok keresztmetszetsorai közé 
be lett illesztve a megváltozott geometriájú B257 raktári háló. To-
vábbá a német keresztmetszetsorban megváltozott az acélminőség 
elnevezése és a magas duktilitású raktári hálók hálótípusa. Áttérés 
telepítése esetén az új keresztmetszetsorok az ...Program 
Files\Nemetschek\Allplan\New\lng mappába lesznek má-
solva, hogy az esetleg egyénileg kiegészített keresztmetszetsorok ne 
legyenek felülírva. 

Ahhoz, hogy az új keresztmetszetsorokat használni tudja, nyissa meg 
a keresztmetszetsorok áttekintését (Eszközök menü --> Meghatáro-
zások --> Keresztmetszetsorok) és olvassa be az a***qusr.txt 
fájlt a ...Program Files\Nemetschek\Allplan\New\Ing 
mappából  kedvencként. Ha projektalapú köracél és háló ke-
resztmetszetsorokkal dolgozik és az új keresztmetszetsorok már elér-
hetők az irodai standardban, akkor a köracél és háló keresztmetszet-
sorok útvonal beállítását átállíthatja irodára és ismét vissza projektre. 
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Távtartók kiértékelése 
A svájci háló szabásvázlatban most ki lesznek értékelve a SmartPart 
objektumként meghatározott RUWA távtartók és FIRIPA csatlakozási 
kosarak. Ennek köszönhetően többé nincs szükség utólagos manuális 
bejegyzésekre. 

 
 

Index poligonelhelyezéshez 
Az országspecifikus követelményektől függően a 
poligonelhelyezésnél a kiegészített pozíciószám indexnek lehet vagy 
szám vagy betű formátumú ábrázolása. Ez a követelmény most a 
feliratoknál egy utólagos szabvány váltásnál is figyelembe lesz véve. 
 

Jelentések kibővítése 
A dél-afrikai építkezésekhez a program kiegészült a Vaslista SANS 
282.rdlc jelentéssel. Ebben a jelentésben az összes kiválasztott kör-
acél- és hálópozíció hajlítási alakja a Shape Codes szerint, amely 
SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD-ban van meghatározva, 
lesz kilistázva. A 99-es általános hajlítási alakhoz egy kivonat lesz 
ábrázolva. 
A jelentés British Standard vaslista alapján van felépítve, ahol a szár- 
és rúdhosszak kerekítését a nemzeti szabványok szabályozzák. 
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Országspecifikus átmérőszimbólumok 
Kínában a SJOY TrueType betűtípust használják, hogy a különböző 
acélminőségeket különböző átmérőszimbólumokkal jelenítsék meg. 
Ahhoz, hogy ezt a betűtípust használni lehessen a feliratokhoz az 
Allplan programban, azt előbb telepíteni kell rend-
szer-betűtkészletként. 

 
 

Ügyfélkívánságok 
Elhelyezési felirat 

Az elhelyezési felirat létrehozásánál a  Méretvonal, elhelyezési 
szöveg funkcióval most a méretvonal paramétereit az asszisztensekről 
is átveheti. Továbbá az elhelyezési szövegek átvételénél most a mu-
tatóvég szimbólum beállításai is figyelembe lesznek véve. 

A méretvonal formátum tulajdonságainak módosítása a Méretvonal 
beállítások paraméterek segítségével most további paraméterek vál-
toztatása nélkül is figyelembe lesznek véve. 
 

Zoom faktor kivonatokhoz 
Hogyha egy köracél- vagy hálóelhelyezés kivonatának létrehozásához 
egy asszociatív nézetbe vagy egy asszociatív metszetbe kattint, akkor 
most a nézet, ill. metszet x és y irányban meghatározott zoom faktora 
lesz alapul véve a kivonathoz is. 
A jelentésekben és jelmagyarázatokban figyelmen kívül lesz hagyva a 
zoom faktor a hajlítási alakok ábrázoláshoz. 
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Kengyelhálók és távtartók a háló szabásvázlatban 
Annak meghatározása a  Beállítások funkcióban, ahogy a ken-
gyelhálók és a távtartók a  Háló jelentések funkció háló szabás-
vázlataiban lesznek kiadva, érthetőbben lett kialakítva. Ezzel most a 
kiadás egyértelműen van elnevezve. 

 

• Ha az ábrázolása sík hálóként opció van aktiválva, akkor a ken-
gyelhálók és távtartók folyamatosan lesznek a többi hálóval 
együtt sík hálóként ábrázolva a jelentésben. 

• Ha az ábrázolása külön oldalon opció van aktiválva, akkor külön 
oldalak lesznek létrehozva a jelentésben a kengyelhálóknak és 
távtartónak. Emellett a kengyelhálók hajlítási alakjukkal lesznek 
ábrázolva és a távtartók egy táblázatban lesznek kiadva. 

Megjegyzés: A beállításnak továbbra sincs hatása a kengyelhálók és 
távtartók kiadására a  Háló jelmagyarázatok funkció háló sza-
básvázlataiban. Itt mindig az összes elem sík hálóként lesz kiadva. 
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Újdonságok az Allplan 
2015-0-ban 

  



 

72  Allplan 2015  

 



 

Újdonságok az Allplan 2015/2015-1-ben Üdvözöljük! 73 
 

Üdvözöljük! 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

ebben az évben ünnepeljük az Allplan 30. évfordulóját. 
Tehát 30 évvel ezelőtt kezdte a Nemetschek vállalat az 
Allplan programmal a „Mi az egészben gondolkodunk” 
vízióját a gyakorlatba átültetni. Azóta azon munkálko-
dunk, hogy hidat építsünk a szakterületek között. Ma-
napság ezt az eljárásmódot a Building Information 
Modeling kifejezéssel szokás összefoglalni. Allplan 2015 
BIM megoldásunk legújabb verziójával folytatjuk kiemelt 
törekvésünket: egy olyan Allplan verziót fejleszteni, 
amely magával ragadja! 

Profitáljon a vizualizálás területén a renderelés nagy 
számú újításából - a Real Time Render eljárástól kezdve a 
Maxon CineRender render motorjának integrálásán ke-
resztül egészen a kibővített CINEMA 4D exportig. A jobb 
vizualizálást szolgálja az ablak és ajtó objektummodelle-
zők további finomítása, valamint az új fénykupola építő-
elem. Az Allplan Exchange keretein belüli több szakterü-
letet érintő együttműködés és a digitális tervküldés szintén 
optimalizáláson esett át. A mérnökök profitálhatnak a 
magasépítési tervezésnél, de a mérnöki építményeknél is 
az olyan hatékonyságnövelő újdonságokból, mint a 
"Metszet tetszőleges görbe mentén" funkció vagy a feszí-
tőbetétek modellezése. 

Sok sikert kívánunk Önnek 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Vizualizálás 
A építészek egyik alapfeladata abból áll, hogy építészeti 
elképzeléseiket hatásos és realisztikus látványterveken 
keresztül átélhetővé tegyék az építtető számára. Mérnö-
köknek professzionálisan be kell mutatniuk munkájukat 
az építtetőknél, tervezőpartnereknél vagy hatóságoknál, 
legyenek azok hidak, vízépítmények vagy látható tartó-
szerkezeti részek. A Real Time Renderer új funkcionalitása 
és az Allplanba integrált CINEMA 4D Render Engine ele-
get tesz ezeknek a feladatoknak néhány kattintással a 3D 
modellből kiindulva. Még ha nem is rendelkezik mélyre-
ható szakértelem ezen a területen, akkor is nagyon gyor-
san tetszetős prezentációkat állíthat össze.  

A Real Time Renderer segítségével néhány percen belül 
létrehozhat egy valóságot megközelítő, interaktív animá-
ciót az épületmodelljéről. Ezzel egy azonnali vizuális 
visszajelzést kap, és megvizsgálhat különböző látószöge-
teket, kamera beállításokat és anyagokat. Így kiválaszt-
hatja a lehető legjobb jelenet beállítást. A render anya-
gokban állítson be egyenetlen felszíneket (bump maps), 
tükröződéseket vagy világító objektumokat és érjen el 
ezáltal magas szintű részletezettséget.  

A külső renderelések még realisztikusabban hatnak az új 
fizikai égboltoknak köszönhetően. A nagy dinamikatar-
tományú képek (HDRI) támogatásával még a nagy fényerő 
különbségek is visszaadhatók részletesen. A nagyfelbon-
tású rendereléseket hozza létre az elsőként ebbe az Allplan 
verzióba integrált, rendkívül nagy teljesítményű CINEMA 
4D Render Engine segítségével. Ezzel kiküszöböltük azt az 
erőfeszítést, amelyre eddig szükség volt a modellek 
szinkronizálásához az Allplanban és CINEMA 4D-ben. 
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Egy grafikus ablak - különböző 
nézetmódok 

Az ablak eszköztáron válthat a különböző nézet- ill.  rendermódok 
között. 

 

 

 

 

 

A következő nézetmódok vannak előre meghatározva: 

• Drótváz 

• Takart 

• Animáció 

• Sketch 

• R(eal)T(ime)Render 
Az előre meghatározott nézetmódok az  ikonra kattintva palet-
tákon keresztül megváltoztathatók, ill. visszaállíthatók, de nem tö-
rölhetők. 
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Ezenkívül meghatározhat saját nézetmódokat. Kattintson ehhez az Új 
nézetmód... bejegyzésre, válassza ki a palettán az előre meghatározott 
rendermódok egyikét, szabja testre és adjon meg egy új nevet hozzá. 
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Drótváz nézetmód 
A Drótváz nézetmódnál a következő paramétereket lehet megváltoz-
tatni:  
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Takart nézetmód 
A Takart nézetmódnál a következő paramétereket lehet megváltoz-
tatni: 
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Animáció nézetmód 
Az Animáció nézetmódnál a következő paramétereket lehet megvál-
toztatni: 
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Sketch nézetmód 
A Sketch nézetmódnál a következő paramétereket lehet megváltoz-
tatni: 

 

Különösen a különböző tollak kiválasztásával - ceruzától a golyós-
tollon keresztül egészen a vastag filctollig, amelyet tetszőleges toll-
vastagsággal is kombinálhat -  kaphatnak vázlatai teljesen szemé-
lyes, egyéni jelleget. 
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RT Render nézetmód 
Az RealTime Render nézetmódnál a következő paramétereket lehet 
megváltoztatni: 

 

Az Automata expozíciót megváltoztathatja itt vagy ki is kapcsolhat-
ja; ezenkívül kiszűrheti és megszüntetheti a zajt. 
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Környezeti feltételek javított beállítása 
A  Környezet funkción keresztül (navigáció módban a helyi 
menüből) jelenetének természetes fényviszonyaihoz a paramétereket 
most központilag és teljes körűen állíthatja be. 
 

Napállás és északirány 
Napállást és északirányt válassza ki vagy az egérrel intuitív módon a 
grafikában, vagy adjon meg pontos értékeket az alatta lévő beviteli 
mezőkben. 

Azért, hogy a beltéri jelenetek fények meghatározása nélkül világosak 
legyenek, bekapcsolhat egy derítőfényt. 
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Hely 
A helyet most akár egy térképen is ki lehet jelölni. Sőt itt az egzakt 
helyet utca és házszám pontosságig kiválaszthatja: egyszerűen 
zoomoljon rá a helyre és duplakattintással jelölje ki.  

A hosszúsági és szélességi fokok megadása továbbra is lehetséges. 
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Virtuális alapsík 
Az új virtuális alapsík feleslegessé teszi az olyan segédkonstrukció-
kat, mint a nagy színezett vagy textúrázott alaplemezek - amit az 
Allplan most le vesz a válláról. 

Az alapsík magassági helyzete méterben kerül megadásra; a Kapcso-
lás az alaphoz opcióval az alapsíkot automatikusan hozzáillesztheti 
az építőelemek aktuális alsó éléhez. 

 

  



 

86 Környezeti feltételek javított beállítása Allplan 2015  

A virtuális alapsík felszínét változatosan lehet meghatározni, a ki-
töltésektől kezdve egészen a domborítással, érdességgel, fényességgel, 
átlátszósággal és fényerővel rendelkező textúrákig. 
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Háttér 
A háttérszín mellett most egy fizikai égboltot is használhat háttér-
ként; ezek automatikusan alkalmazkodnak a helyhez és időhöz - most 
könnyebb az éjszakai jelenetek megvalósítása. 

 

Hogyha a Felhasználói típust választja, akkor a jelenet mögé egy 
textúrát vagy egy bitképet is elhelyezhet. Ráadásul most az ég-
bolt-textúrákat gömbként is mappelheti. 
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Javított beállítási lehetőségek 
felszínekhez 

A beállítási lehetőségek a felszínekhez tovább lettek fejlesztve.  

• Fizikailag pontos anyagcsatornák 

- Alfacsatorna mostantól támogatott 

- Fényerő (luminosity) 

- Domborítás (bump) 

- Érdesség (roughness)  

- Fényesség reflexió (reflection map) 

- Előnézet átváltható kocka és gömb között (ikon balra lent a 
grafikában) 
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Bővített és javított fények 
A beállítási lehetőségek a fényekhez kibővültek és javítva lettek. A 
fényeket - az alaprajz mellett - bármelyik vetületben lehet 
pozicionálni. A  Projektfény beállítása funkció navigáció mód-
ban meghívható a helyi menüből. 
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• Új fényforrások, pl. felületi fény 

• Igazi spotok világosabb centrummal és a szélek felé csökkenő 
fénnyel  

• Paletták átalakított kezelése 

• Új paraméterek 

• Fény a jelenetben valósidőben lesz igazítva 
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Kamera és film 
A kamerák elhelyezése a  Kameraútvonal beállítása funkcióval 
és a filmek felvétele a  Film felvétele funkcióval sok helyen át lett 
alakítva - most mindent sokkal intuitívabban lehet működtetni. 

• Kameraútvonalak megadása és módosítása intuitívan történik, 
méghozzá az összes vetületben. 
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• A filmek menete többé már nem csak az egyes kamerák közötti 
lépések számán keresztül kerül meghatározásra, hanem egy idő-
sávon keresztül. 

 

• Animáció módban a filmek valósidőben lesznek rögzítve; az egyes 
bitképeket el lehet menteni 

• Új alapbeállítások kameramozgatásokhoz filmek felvételénél 

-  Kameraútvonalból - kamera mozgatása végig a koráb-
ban meghatározott kamerapozíciókon, 

-  Naptanulmány - nap mozgatása a rögzített modell felett, 

-  360 fokos kameraforgás - helyhez kötött kamera 
360°-os svenkelése vagy 

-  360 fokos kameramozgás - kamera 360°-os keringtetése 
a modell körül. 

 
 

  



 

Újdonságok az Allplan 2015/2015-1-ben Vizualizálás 93 
 

Interaktív renderelés valósidőben 
A valósidejű interaktív renderelés a jövője a GI renderelésnek: 

• fotórealisztikus 

• hamisítatlan 

• fizikai, pontos renderelő 

• interaktív, valósidőben reagál a következő változásokra 

- kamerák 

- fények és környezet 

- anyagok 

- a jelenet szinte azonnal inicializálódik 

- a renderelési folyamat közvetlenül a munkaablakban fut 

• alkalmazkodó 

- dinamikus expozíció automatika 

- alkalmazkodó zajszűrő (Wavelet Denoise módszer alapján) 

Használja a RealTime Renderert az interaktív renderelésekhez. Nyissa 
meg a hozzátartozó palettát és helyezze el ezeket a kívánt grafikus 
ablak mellett. Mindig amikor megváltoztat egy paramétert, a számítás 
a grafikus ablakban újrakezdődik. Az első eredmény azonnal ábrá-
zolva lesz; a számítás azonban tovább fut és az eredmény egyre jobb 
lesz, minél tovább nem hajt végre további változtatásokat. 
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Renderelés közvetlenül a számítás kezdete után és 10 másodperc múlva 
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CINEMA 4D GI Renderer 
A magas minőségű renderelésekhez használja most direkt az 
Allplanban a CINEMA 4D jól ismert renderelő motorját (Render 
Engine). 

 

• Fotórealisztikus CINEMA 4D Render Engine a magas igényekhez 

- Direkt az Allplan környezetben 

- Égbolt nappalhoz és éjszakához 

• Renderelés háttérrel 

- Renderelés elindítása és rögtön továbbdolgozás 

• Egyszerű vezérlés 

- Hasznos alapbeállítások minőségekhez 

- Szűrő tulajdonságokhoz 

• Alfacsatorna renderelés 

- Környezet alfacsatornában 
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• Javított export CINEMA 4D-be 

- Fények és anyagok 

- Környezet - fizikai égbolt, HDRI 

- Virtuális alapsík 

 
 

  Tipp: Részletesebb és további 
információkat a CINEMA 4D 
Render Engine változatos és 
kiterjedt lehetőségeiről a 
súgóban talál a "Vizualizálás" 
-> "Animáció modul" alatt. 
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Mit hol találok? 
Némelyik funkció az Animáció területen másik helyen található vagy 
megszűnt.  

A következő áttekintés segít abban, hogy az új funkcionalitásokat 
rögtön használni lehessen. 

 
 

Korábbi verziók Allplan 2015 

Létrehozás menü:  

Fénybeállítások, nap-
állás 

A hellyel, északiránnyal és idővel együtt a  Környezet funkcióban lesz 
beállítva. 

 

Háttérszín, textúra  Környezet  

Film lejátszása a ka-
meraútvonal mentén 

 Film felvétele - Kameraútvonalból 
Hogyha nem adott meg fájlnevet az AVI filmhez, akkor a film mentés nélkül 
fog lefutni. 

Naptanulmány  Film felvétele - Naptanulmány 
Egyszerűsített megadás 

Bitkép bemutató 
megnyitása, konver-
tálása 

Ez a funkció megszűnt. 
A  Film felvétele funkción keresztül AVI film területen a Képek meg-
tartása opcióval az egyes jeleneteket bitképként is elmentheti. 
A filmek valósidejű lefutása miatt többé nincs szükség speciális funkcióra a 
bitkép bemutatók lejátszására az Allplanban. 
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Szerkesztés menü:  

Animáció beállítások Nyissa meg a  Beállítások funkciót és válassza ki a Munkakörnyezet - 
Animáció oldalt. 
Az animáció alapbeállításaira ritkán van szükség; így a "Shortcut" meg-
szűnhetett.  

Fénybeállítások Napfény most a  Környezet funkcióban lesz beállítva és többek között 
a tájoláson, nappálláson, ill. időponton és évszakon keresztül kerül meg-
határozásra. 
Az egyéni fényeket határozza meg most a  Projektfény beállítása 
funkcióval; ezt végrehajthatja mind az alaprajzban mind a vetületekben is. 
Az egyéni fényeket ugyancsak itt lehet be- és kikapcsolni;  

Kamerafény, sarokfények vagy a környezeti fény megszűnt; ezzel szemben 
új a felületi fényforrás.  

CINEMA 4D, VRML, 
DAE, KMZ, 3DS, U3D 
exportálás ... 

A CINEMA 4D exportot most a  Küldés Cinema 4D-be funkcióval kell 
elindítani.  

Az export más formátumokban való végrehajtásához aktiválja a  Na-
vigáció módot (Ablak eszköztár) az egyik grafikus ablakban. Hogyha 
szeretné, akkor aktiválhatja az Animáció nézetmódot is. 

Az ablak helyi menüjében ezután megtalálja a 3D adatok exportálása 
menüpont alatt a  VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D exportálás funkciót.  
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Helyi menü az animá-
ció ablakban: 

Ez a helyi menü nincsen többé csak az animáció ablakra korlátozva, hanem 
most az összes grafikus ablakban meg fog jelenni, hogyha aktív a  
Navigáció mód (Ablak eszköztár). 

Részletesebb információkat talál a "Helyi menü a navigáció módban" alatt 
az Allplan súgójában. 

Animáció ablak tu-
lajdonságok 

Megszűnt; néhány beállítási lehetőséget megtalál a nézetmód módosításá-
nál. 

Filmmodell mentése, 
beolvasása 

Megszűnt  

Kamera forgatása  Film felvétele -  360 fokos kameramozgás 

Összes beállítást 
alaphelyzetbe 

Megszűnt 

A következő funkciókat a mindenkori párbeszédpanelben, ill. palettán 
célzottan az  ikonnal visszaállíthatja az alapbeállításokra: 
 

 Kameraútvonal beállítása 
 Projektfény beállítása 
 Felszín beállítása 

Az Animáció rendermód összes beállítása 

  

További újdonságok a filmfelvételnél 
 360 fokos kameraforgás 

Itt a kamerapozíció rögzítve marad, és kamera forogja azt körbe 
360°-kal. 

 360 fokos kameramozgás 
Itt a kamera mozog egy körpályán a modell körül; a kamera ráadásul 
mindig a modell középpontjára céloz. 

Újdonságok az egyedi képek renderelésénél 

A renderelés után - mint a korábbi verziókban a Global Illumination 
esetén - kiigazíthatja a színtelítettséget, a fényerőt és a kontrasztot, 
és elmentheti egy szokásos bitkép formátumban. A renderablak 
mindaddig nyitva marad, amíg be nem zárja azt. Így kísérletezhet és 
elmentheti a köztes állapotokat. 

Hogyha a képet utólag az Allplan eszközeivel szeretné szerkeszteni, 
akkor használhatja a  Bitkép szerkesztése funkciót (Szerkesztés 
menü).  
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Helyi menü a navigáció módban, áttekintés 
Az Allplan korábbi verzióiban az animáció ablakban meghívhatott 
egy speciális helyi menüt, amelyben kiválaszthatta a legfontosabb 
animáció funkciókat. 

Ez a helyi menü nincsen többé csak az animáció ablakra korlátozva, 
hanem most az összes grafikus ablakban meg fog jelenni, hogyha 
aktív a  Navigáció mód (Ablak eszköztár). 

Ily módon számos módosítást és manipulációt hajthat végre a jele-
neten anélkül, hogy meg kellene hívnia más funkciókat vagy ki kel-
lene lépnie a navigáció módból. 

 

 

Kiindulási szituáció: 

- Navigáció mód aktív 

- Kurzor grafikus ablakban 

 
 

Új billentyűparancs meghatározása a 'Nézet beállítás' funkcióhoz 
Az előző verziókban az animáció ablak helyi menüjében befolyásol-
hatta az ábrázolást a Nézet beállítása funkcióval. 

A legtöbb bejegyzés továbbra is elérhető a helyi menüben, most 
azonban meghatározhat hozzájuk billentyűparancsokat (shortcuts), és 
így az Animáció nézetmódú ablakokban az ábrázolást a billentyű-
zetről is vezérelheti. A billentyűparancsok egy része már ismert az 
előző verziókból és előre meg van határozva. 

• Startpozíció - ALT+HOME 

• Előző kamerapozíció - PAGE UP 
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• Következő kamerapozíció - PAGE DOWN 

• Látószög növelése  

• Látószög csökkentése  

Megjegyzés: Mivel az Allplan 2015 verzióban egy projekthez több 
kameraútvonalat is meg lehet határozni, a Startpozíció, Előző ka-
merapozíció és Következő kamerapozíció funkciók a mindenkor 
aktuálisan aktív kameraútvonalra vonatkoznak! Ameddig nincs ka-
meraútvonal beállítva, addig ezek a funkciók hatástalanok. 

Billentyűparancsok meghatározásához a 'Nézet beállí-
tása' alatti funkciók számára 

1 Kattintson az Eszközök menüben a Testreszabás funkcióra és 
válassza ki a Testreszabás panellapot.  

2 Válassza ki az Ablak ikon nélkül kategóriát.  

3 A Gombok területen jelölje ki az egyik funkciót, pl. Látószög 
növelése. 

4 Kattintson az Új billentyűparancs beviteli mezőbe. 

5 Nyomja meg a kívánt billentyűparancsot, pl. ALT++. 

6 Kattintson a Hozzárendel> gombra.  

7 Ismételje meg a 3-6. lépéseket további billentyűparancsok meg-
határozásához. 

8 Kattintson a Mentés gombra és mentse el a megváltozott konfi-
gurációt.  
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Vizualizálás és grafikus kártya 
A használt grafikus kártyától függően előfordulhat, hogy a vizuali-
zálás terület újdonságait csak részben tudja használni. Azért, hogy az 
összes előny rendelkezésére álljon, szüksége van egy professzionális 
grafikus kártyára legalább 1GB memóriával és OpenGL 3.3 támoga-
tással (az Allplan eljövendő verzióihoz az OpenGL 4.2 lesz az aján-
lott).  

A következő esetekben automatikusan GDI-re lesz átkapcsolva: 

• A grafikus kártya memóriája kevesebb mint 1GB 

• DirectX 10.0 grafikus kártyák régebbi grafikus illesztőprogrammal 
(2009 előtti) - megoldható illesztőprogram frissítéssel 

• DirectX 9 grafikus kártyák és korábbiak 

• Intel grafikus lapkakészlet 

A GDI-vel a produktív munka az Allplan programban minden esetben 
garantált; esetleg csekély sebesség veszteség léphet fel az ábrázolás 
felépítésénél.  

OpenGL és GDI összehasonlítása 
 

Nézetmód Open GL 3.3  GDI  

Drótváz nézetmód (konstrukció) Igen Igen 

Animáció nézetmód (standard, tervezés ellenőrzés) Igen Igen 

Animáció nézetmód (bővített, árnyékokkal és anyag-
csatornákkal) 

Igen Nem 

Takart nézetmód (standard) Igen Igen (Allplan 2015 
újdonság) 

Takart nézetmód (bővített, éldetektálással) Igen Nem 

Sketch nézetmód (Allplan 2015 újdonság) Igen Nem 

RT Render nézetmód (Allplan 2015 újdonság) Igen Nem 

CINEMA Renderer (Allplan 2015 újdonság) egyedi 
képek rendereléséhez 

Igen Igen 
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Ajánlott követelmények grafikus kártyához / 
Megszűnt 32 bites verzió  
Kérem vegye figyelembe, hogy az Allplan 2015 összes új funkciójá-
nak korlátozásmentes használatához egy legalább 1GB RAM memó-
riájú grafikus kártyával kell rendelkeznie. Ezenkívül az Allplan 2015 
kizárólag 64 bites Windows verziókhoz érhető el. 
 

Újdonságok az árnyékszámításban 
Közös funkciók az animációban és árnyékszámításban 

Az Animáció és Árnyékszámítás modulokban most rendelkezésére 
állnak a Módosítás menüben a  Környezet és  Felszín beál-
lítása funkciók. A fotók számításánál nem lesz az összes beállított 
paraméter felhasználva. 

Dátum, napállás, északirány és hely 

Korábban a napállást a  Fotó számítása funkcióban állította be. 
Most használja a  Környezet funkciót, amely elérhető az animá-
cióban is. Az animációban meghatározott összes beállítás látható az 
árnyékszámításban is, azonban itt csak a napállás, északirány és hely 
lesz figyelembe véve.  

Hogyha a napállást használni szeretné a fotószámításhoz, akkor ak-
tiválja a  Fotó számítása funkcióban a Napállás átvétele opciót. 
A  Fotószámítás- Naptanulmány funkcióban a dátum, észak-
irány és hely szintén figyelembe lesz véve.  

Az Allplan korábbi verzióiban mindkét modulban azonos párbe-
szédpanel volt használva a napállás beállításához; a beállítások mo-
dulokon átnyúlóan voltak elérhetők.  
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Felszínek és elemszínek 

A speciálisan az Árnyékszámítás modulban elérhető  Felszínek 
meghatározása funkció kikerült. Helyette használja a  Felszín 
beállítása funkciót, amely elérhető az animációban is. Az animáció-
ban meghatározott összes beállítás látható az árnyékszámításban is, 
azonban itt csak az elemszínekhez kiosztott felszínek lesznek figye-
lembe véve. 

Az Allplan korábbi verzióiban ez két külön funkció volt; a SUR for-
mátumba kedvencként elmentett alapszínek-felszínfájlok kicserélhe-
tők voltak és mindkét funkcióval be lehetet azokat olvasni. 
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Ablakok és ajtók 
Az ablakok és ajtók kulcsfontosságú alakformáló elemek 
az építészeti tervezésben. Lényegében ezek alakítják ki az 
épületek arculatát. Ugyanakkor ezen építőelemek kezelése 
a tervezési folyamatok során nagyobb tervezési ráfordítást 
von magával. A megoldás: parametrikus objektummodel-
lezők a maximális alkotói flexibilitást kombinálva az át-
fogó és megbízható kiértékelési mechanizmusokkal ajtó- 
és ablaklisták formájában. 

Az Allplan 2015 építész változatához az ajtók, ablakok és 
homlokzatok repertoárja kibővült az új fénykupola építő-
elemmel. Ezeket a fénykupolákat behelyezheti horizontális 
födémnyílásokba vagy tetőnyílásokba is. A kezelés palet-
tákon és fogókon keresztül történik. Természetesen a he-
lyes ábrázolás alaprajzban és a kiértékelés jelentésekben 
garantált. Az új építőelem típus segítségével a fénykupo-
lák tervezéséhez a korábban megkívánt időnek csak a 
töredéke szükséges. 

Ezen túlmenően a meglévő ablakokon és ajtókon számos 
pontot javítottunk. 
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SmartParts 
Az Alap: falak, nyílások, építőelemek modulban a Létrehozás terü-
leten már létező SmartPart modellező funkciók kibővültek egy új 
funkcióval -  Fénykupola SmartPart. 

Ezen új funkció aktiválása után megnyílik a Fénykupola SmartPart 
Tulajdonságok palettáján az Elemek panellap, és azonnal megkezd-
heti egy saját SmartPart modellezését. 
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A fénykupola SmartPart objektumok behelyezhetők derékszögű 
lapostető nyílásokba és födémnyílásokba. A fénykupola SmartPart, 
ahogy más SmartPart objektumnál már megszokta, módosítható fo-
gók segítségével grafikusan és paramétereken keresztül a palettán. 

A saját SmartPart objektumait a  Mentés kedvencként funkcióval 
elmentheti kedvencként vagy felveheti a könyvtárba. 

A  Fénykupola SmartPart funkció megtalálható az Általános: 
tetők, síkok, metszetek modulban is a Létrehozás területen. 
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Új napvédő SmartPart 
A  Napvédő SmartPart funkció (Alap: falak, nyílások, építő-
elemek modul, Létrehozás terület) kibővült egy új SmartPart típussal 
- nyíló zsalugáter. 
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A nyíló zsalugáter SmartPart objektumokat a  Jelentések funkció 
segítségével a Napvédő.rdlc és Redőnyök.rdlc fájlokon ke-
resztül lehet kiértékelni. 
 

Új paraméterek ablak és ajtó SmartPart 
objektumokhoz 

Az  Ablak SmartPart és  Ajtó, kapu SmartPart funkciók 
kibővültek több paraméterrel. 

Hogyha egy ablak vagy ajtó SmartPart objektumot szeretne létre-
hozni, akkor most a Beállítások panellapon beállíthatja a SmartPart 
távolságát balra/jobbra/fent/lent a szerkezeti nyílástól. Ezeket az 
offsettel lerakott SmartPart objektumokat a  Jelentések funkción 
(Kiépítés mappa, Ablakok, ajtók mappa) keresztül az új Ablak 
offset.rdlc jelentés segítségével lehet kiértékelni.  
Sőt mi több az egyes ajtó és ablak SmartPart objektumok modellezé-
sénél a Levonási értékek területen az 1 - 4 pozíciókhoz (lásd az áb-
rán) megadott értékeken keresztül befolyásolhatja az ablak/ajtó 
SmartPart tiszta szélességét.  

Az Alapértékek területen most lehetőség van arra, hogy aktiváljon 
egyes SmartPart-elemeket és ezzel átvegye azok alapértelmezett, ill. 
egyénileg meghatározott értékeit. Ehhez elegendő egy kattintás az 
átvitel gombra. 
Hogyha az Összes opció aktív, akkor az alapbeállítások az összes 
SmartPart-elemre alkalmazva lesznek. 
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Új paraméterek napvédő SmartPart 
objektumokhoz 

A napvédő SmartPart objektumoknál (redőny, toló zsalugáter, nyíló 
zsalugáter) az egyes SmartPart összetevők 3D ábrázoláshoz külön-
böző színeket és felszíneket oszthat ki. 
Redőny SmartPart objektumnál ez a Láda és a Lamellák, sínek ele-
meknél lehetséges, toló zsalugáternél pedig a Keret, a Betét és a 
Sínek elemeknél. Nyíló zsalugáter SmartPart objektumnál a Keret és 
a Lamellák elemekhez oszthat ki eltérő színeket és felszíneket. 
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Hogyha a toló zsalugátereket pl. prezentációs rajzokhoz design 
elemként szeretné használni, akkor most lehetséges az, hogy ezek 
sínek nélkül legyenek ábrázolva. A vonatkozó opciót a toló zsalugáter 
Elemek panellapján találja (  Napvédő SmartPart funkció az Alap: 
falak, nyílások, építőelemek modulban). 

 
 

Eltérő fóliakiadás 2D-hez és 3D-hez 
Az ablakpárkány és redőny SmartPart objektumok ábrázolásánál 
most lehetőség van különböző fóliák kiadására a 2D és 3D ábrázo-
láshoz. 

Ez egyrészt az  Ablak SmartPart funkció segítségével az ablak 
SmartPart objektumba integrált ablakpárkányok és redőnyök létre-
hozásánál lehetséges a Ablakpárkány és Redőny panellapokon. 
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Másrészt az eltérő fóliakiadást a különálló ablakpárkány és redőny 
SmartPart objektumoknál is meg lehet csinálni.  
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A különálló ablakpárkány SmartPart objektumokhoz szintén az  
Ablak SmartPart funkció lesz használva, bár itt a paletta felső részén 
a kiválasztásban az ablakpárkány lesz kiválasztva (lásd az ábrán). 
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A különálló redőny SmartPart objektumok a  Napvédő SmartPart 
funkcióval lesznek létrehozva. Itt is lehetséges a különböző fóliák 
kiadása a 2D és 3D ábrázoláshoz.  

 

 

 

 

Mind a 2D mind a 3D ábrázoláshoz a az alapértelmezett fóliák a 
következők: 

• ablakpárkányokhoz: EP_APARK 

• redőnyökhöz: EP_ARNYE 

• toló zsalugáterekhez: EP_ARNYE 
 

  



 

116 Új jelentések SmartPart objektumokhoz Allplan 2015  

Új jelentések SmartPart objektumokhoz 
Fénykupola SmartPart objektumok kiértékeléséhez rendelkezésére áll 
a  Jelentések funkcióban (Kiépítés mappa, Ablakok, ajtók map-
pa) az új Fénykupolák és fénysávok.rdlc fájl. Ebben egy 
felsorolást fog kapni a fénykupolákról szintenként a kávamagasság-
gal, a fénysüveg magasságával és a hozzá tartozó szerkezeti nyílás 
méreteivel. 

Az ablakok kiértékeléséhez a  Jelentések funkcióban (Kiépítés 
mappa, Ablakok, ajtók mappa) az új Ablak offset.rdlc jelentés 
lesz felajánlva. Ebben a SmartPart és egyéb objektumok lesznek ki-
értékelve szintenként, azzal a mindenkori ablaknyílástól mért távol-
sággal, amelybe le lettek rakva. A jelentésben az ablakelemek grafi-
kusan ábrázolva lesznek, meg lesz adva számuk, szélességük, ma-
gasságuk és területük. Ezenkívül fel lesznek sorolva a hozzá tartozó 
szerkezeti nyílások szélességei és magasságai. A ablakterület teljes 
összegével és az ablakelemek számával válik teljesség ez a jelentés. 
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További újdonságok az építészet 
területen 
Legfeljebb 20 falréteg lehetséges 

A falaknál korábban maximálisan 5 falréteget adhatott meg; most 
legfeljebb 20 réteg lehetséges.  

A rétegek számának beállítása többé nem ikonokra való kattintással 
kerül beállításra, hanem egy beviteli mezőben lesz meghatározva. 
Ahogy korábban, minden egyes réteghez saját magasságkötés jelöl-
hető ki. 

 

Figyelem: Az Allplan korábbi verzióiban csak legfeljebb 5 rétegű 
falak voltak lehetségesek. Hogyha egy több mint 5 rétegből álló falat 
egy korábbi verzióba konvertál, akkor mindegyik réteg egy 3D tég-
latestre lesz átalakítva; a fal geometriája továbbra is megmarad. A 
hozzárendelt felületelemek 2D felületelemként lesznek átvéve.  
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Megjegyzés: Habár legfeljebb 20 falrétegek lehet meghatározni, a 
jobb teljesítmény miatt a kiépítésrétegeket, mint pl. vakolat, mázolás 
stb., ne falrétegként adja meg. Használja ezekhez továbbra is a  
Helyiség és  Szint kiépítésfelületeit. Sőt még a lakóterületek, ill. a 
NAT és BAT DIN277 szerinti meghatározásához és a kiépítési meny-
nyiség meghatározáshoz (jelentések) is jobban megfelelnek a helyi-
ség-kiépítésfelületek. 

Következő funkciók dolgoznak legfeljebb 20 réteggel:  

•  Fal  

•  Felállás  

•  Vonal AutoFal  

•  Építészelem-tulajdonságok másolása  
 

Építőelem-tengely pozicionálása 
Az építőelem-tengely pozicionálása át lett alakítva. Az ikonok jobbra 
az előnézet grafikán megszűntek; az intuitív megadás fogd és vidd 
módszerrel továbbra is lehetséges, és a beviteli mezők a grafikától 
jobbra sokkal kifejezőbbek. A használat rövid leírása az  ikonra 
kattintva megkönnyíti a betanulást. 

A következő lehetőségei vannak: 

• Intuitív 
Mozgassa a tengelyt intuitív módon az egérrel: A kurzor dupla-
nyíllá alakul át, és az építőelem-tengely ráugrál a négyzetekkel 
jelölt helyekre. Az előnézeti grafika mellett balra lévő számme-
zőkben a szélektől mért távolságok jelennek meg. 
 
A következő pozíciók vannak előre meghatározva: 
Építőelem, ill. a réteg bal széle 
Építőelem, ill. a réteg jobb széle 
Építőelem, ill. a réteg közepe 

• Egyéni pozíció számmegadással 
Kattintson a grafikától balra az egyik számmezőbe, és adjon meg 
egy tetszőleges értéket a tengely és az fal éle közötti távolságnak. 
A másik oldalhoz tartozó érték automatikusan lesz kiszámítva. 
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Az új lehetőségeket az építőelem-tengely pozicionálásához 
megtalálja a következő funkciókban is: 

•  Tetőhéjazat  

•  Gerenda  

•  Sávalap  
 

Rétegsorrend szerkesztése 
A rétegek sorrendjének szerkesztéséhez most a párbeszédpanel alján 
érhetők el a funkciók (ikonokkal), amelyek korábban csak az oszlopok 
helyi menüiben voltak megtalálhatók: 

•  Rétegfelépítés megfordítása (pl. hogyha a falat az ellentétes 
irányban kell megadni) 

•  Új réteg beszúrása a kijelölt sor elé 

•  Új réteg beszúrása a kijelölt sor mögé 

•  Kijelölt sor törlése 

Ezek a funkciók csak akkor válaszhatók ki, hogyha egy réteg aktív. 
Legjobb a réteget a Szám oszlopban kijelölni. 
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Nyílások többrétegű falakban 
A 20 falrétegre való bővítéssel összefüggésben meg kell jegyezni, 
hogy a legtöbb kávatípus a többrétegű falakban az első, ill. utolsó 
meghatározott falrétegre vonatkozik.  

Csak a lent megjelölt kávatípusnál  lehet a kiugrást minden egyes 
réteghez külön meghatározni. 

 

További kialakítási lehetőségeket talál az  Objektumkezelő funk-
cióban, amennyiben a kávatípusok nem elegendők.  
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Körfal sugara kiértékelhető attribútumként 
A körfalak sugara mostantól rendelkezésre áll attribútumként.  

 

A Sugár attribútum az Építész, általános attribútumcsoportban ta-
lálható és az értéket milliméterben adja vissza. Hogyha ki szeretné 
értékelni a Sugár attribútumot, akkor azt beillesztheti feliratstílusokba 
vagy jelentésekbe.  
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Építészelemek előnézete 
Az építészelemek meghatározásánál a legtöbb esetben rendelkezésre 
áll egy előnézet ablak. 

Már az utolsó Allplan verzióban is egy redukált Ablak eszköztáron 
keresztül szabályozhatta az ábrázolást az előnézet ablakban; ez most 
kibővült és hozzá lett igazítva a Unified Graphics újdonságaihoz. 

A  Standard vetületek mellett most a  Teljes kép megjele-
nítése funkcióval gyorsan visszatérhet a kezdeti ábrázoláshoz. A 
Drótváz és Animáció nézetmódok mellett most használhatja a Takart 
nézetmódot is. Az intuitív navigáláshoz most automatikusan a  
Navigáció mód lesz aktív. 

Megjegyzés: A beállítások az előnézet ablakban megfelelnek a stan-
dardoknak; nem lehet ezeken igazítani.  
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Kiépítéselemek ábrázolása 
Helyiségek kiépítéselemei (oldalfelületek, padlófelületek, födémfelü-
letek és szegélyek) korábban csak az animációban voltak ábrázolva; 
az ábrázolás szabályozása a  Beállítások - Animáció oldalon 
történt. Az aktivált elemek megfelelően extrudálva és az esetleg 
hozzárendelt felszínnel voltak ábrázolva. 

Az Allplan 2015-ben a kiépítéselemek most az összes grafikus 
ablakban ábrázolva lesznek: 

• Az Animáció nézetmódú ablakokban vagy renderelésnél a 
kiépítésfelületek extrudálva és animáció felszínként lesznek áb-
rázolva. 

• A Drótváz nézetmódú izometriákban és perspektívákban a 
kiépítéselemek vonalként lesznek ábrázolva. 

• A Takart nézetmódú izometriákban és perspektívákban a padló- és 
födémfelületek extrudálva és felületként lesznek ábrázolva. 

• A Drótváz nézetmódú alaprajzi ablakokban a kiépítéselemek nem 
láthatók. 
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A vezérlés többé már nem a  Beállítások - Animáció oldalán 
található, hanem a  Beállítások - Helyiségek oldalán.  

 
 

Asszociatív felület-vizualizálás 
A  Felület-vizualizálás asszociativitása tovább bővült. Ha egy 
létező jelmagyarázatnál az Asszociatív felület-vizualizálás az aktív 
dokumentumban opció aktív és egy elem olyan kritériummal lesz 
létrehozva, amely még nem szerepel a felület-vizualizálásban, akkor 
az most automatikusan ki lesz egészítve e kritérium bejegyzésével és 
az új elem automatikusan fel lesz véve a jelmagyarázatba. 

Továbbá a bővítés keretein belül az asszociatív jelmagyarázat helyi 
menüje is megváltozott. A meglévő felület-vizualizálás párbeszédpa-
nelének megnyitása alapvetően bal duplakattintáson keresztül lehet-
séges. 

Példa helyiségek felület-vizualizálására "a" és "b" körbevétel jelleggel. 
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Hozzá jön ehhez az erkély az új "c" körbevétel jelleggel, mire az 
automatikusan ki lesz töltve, és a jelmagyarázat ki lesz egészítve. 
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Építőmérnök 
Az Allplan 2015 Építőmérnök változatához az egyik leg-
fontosabb fejlesztési cél az volt, hogy még jobb támoga-
tást kapjon a hidak és alagutak tervezése a minőség és az 
idő megtakarítás szempontjából. Például az, ami a tet-
szőleges görbementi metszetek geometriailag helyes 
meghatározását érinti. Ahelyett, hogy, mint korábban, 
csak egyenesek mentén, most az építményeknél a met-
szeteket körívek, klotoidok és spline görbék mentén is 
néhány kattintással meghatározhatja és kiszámíthatja. 
Ezzel az ilyen metszetek létrehozását oly mértékben fel-
gyorsítottuk és leegyszerűsítettük, hogy a munka órák 
helyett elvégezhető másodpercek alatt. 

A nagy támaszközű hidak és más tartószerkezetek gyak-
ran feszített betonszerkezetként kerülnek kivitelezésre. 
Egy a feszítőbetétek modellezésére szolgáló új funkcióval 
most jelentősen lecsökkenthető a feszített betonszerkezet 
3D tervezésére fordított idő. Az új funkció a helyszínrajz 
2D ábrázolásaiból és a hosszmetszetből határozza meg a 
feszítőbetét duplán görbülő 3D alakját. Kívánság szerint 
létrehozhatja a trombitát, a spirálvasalást, a horgonyle-
mezt valamint a horgonytestet a burkolócső kezdetén és 
végén. Egy a vasalás, feszítőbetétek és szerelvények kö-
zötti ütközésvizsgálat segítségével érezhetően lecsök-
kentheti a hibakockázatot. 

Azért, hogy tovább tudjuk növelni az Ön hatékonyságát a 
vasalástervezésben, kibővítettük a lineáris köracél elhe-
lyezések módosítását a fogókon keresztüli direktszerkesz-
tés már megismert lehetőségével. A fontos paramétereket, 
mint a darabszám és távolság változtassa meg most az 
elhelyezés közvetlen közelében. Az elhelyezési tartományt 
igazítsa intuitív módon a fogókkal. 
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Új Híd- és mélyépítés modul 
A  Kiegészítő modulok modulcsoportban most talál egy speciális 
modult a mély- és hídépítéshez, a  Híd- és mélyépítés modult. A 
már megismert  Mélyépítés, híd építőelem és  Mélyépítés, 
híd építőelem módosítása funkciók mellett, amelyek korábban a  
Modellezés 3D modulban voltak megtalálhatók, megtalálja itt az új 

 Metszet tetszőleges görbe mentén és a  Feszítőbetét funk-
ciókat. 
Azért, hogy ne kelljen modult váltania, a Létrehozás és Módosítás 
területeken rendelkezésére állnak a  Modellezés 3D modulból a 
modulhoz fontos funkciók is. 
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Metszet tetszőleges görbe mentén 
Az új  Metszet tetszőleges görbe mentén funkcióval hozhat létre 
egy metszetmélység nélküli metszetet egy tetszőleges 2D elem men-
tén. 

Miután a Metszet tetszőleges görbe mentén palettán meghatározta a 
paramétereket a méretarányhoz, a metszetvonalhoz és a metszethez, 
kattintson az alaprajzban a 2D elemre a metszetvonalhoz és válassza 
ki a nézetirányt, mégpedig a szálkeresztet a kívánt oldalra mozgatva 
és a rajzfelületre kattintva. 
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Mielőtt az előnézetként ábrázolt metszetet lerakná a kívánt helyre, 
még egyszer megváltoztathatja a metszet paramétereit, a  funk-
cióval átvehet egy másik elemet a metszetvonalhoz, megváltoztat-
hatja a metszetvonal kezdetét és a végét valamint a  funkcióval 
átválthatja a nézetirányt. 

A 3D modell módosításai nem lesznek automatikusan figyelembe 
véve a metszetben. Az ábrázolás frissítése csak a metszet módosítá-
sakor történik meg. Egy létező metszet módosításához, válassza a  
Tetszőleges görbementi metszet módosítása funkciót és kattintson 
annak nézetkeretére. 
A Metszet tetszőleges görbe mentén paletta meghívásához duplán 
rákattinthat a nézetkeretre vagy kiválaszthatja a nézetkeret helyi 
menüjéből a Tulajdonságok bejegyzést. 

A metszetvonal mértékadó számítási pontjai 
Azt, hogy a metszetvonal mely pontjaiban lesz az elemek magassága 
megállapítva, határozza meg az Ábrázolás alpalettán, amelyet az  
Ábrázolás gombra kattintva nyithat meg a Metszet területen. A nem 
lineárisan futó éleknél így pontos vonalvezetést kaphat. 

Az egyes bejegyzések jelentése a következő: 

Elemélek 
Ilyen pontok a metszetvonal és a 3D elemek közötti metszéspontok és 
a metszetvonal végpontjai. Ezek a pontok lesznek mindig a magas-
ságok megállapításához használva. 

Stációpontok 
Ezek azok a pontok, amelyeket egy összetett elemként meghatározott 
metszetvonalon az  Elem stacionálása funkcióval hoz létre. 
Figyeljen arra, hogy az  Elem felosztása funkcióval létrehozott 
pontok valamint a stációpontok olyan elemeken, amelyek nem ösz-
szetett elemhez tartoznak, nem lesznek figyelembe véve. 
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Horizontális helyzetpontok 
Ezek azok a pontok, amelyekhez a metszetvonal egyes 2D elemei 
hozzáütköznek, mint pl. az egyenes és klotoid közötti átmeneti pont. 

0 km tengely 
Ilyen pont a stacionálás referenciapontja. Ez csak összetett elemnél 
létezik és egy kereszttel (szerkesztővonallal) van megjelölve. 
A referenciapontot a Ref-Pnt paraméterrel áthelyezheti az  
Elemparaméterek módosítása funkcióban. Annak az értéknek, 
amellyel a referenciapont lesz stacionálva, nincs jelentősége. 
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Feszítőbetét 
Az új  Feszítőbetét funkcióval hozhatja létre a burkolócsövet és a 
lehorgonyzó elemeket egy feszítőbetéthez mélyépítési és híd építő-
elemekben. Alapként egy olyan tengely szolgál, amely olyan pontok 
összekötéséből adódik, amelyek koordináta pontfájlként .re2 végző-
déssel lettek elmentve. 

A feszítőbetét minden egyes eleméhez a formátum tulajdonságokat, a 
geometriai paramétereket és azok ábrázolását egymástól függetlenül 
határozhatja meg. A feszítőbetét helyzete a tengely kezdeti magas-
ságán és burkolócső offsetjén keresztül kerül meghatározásra a ten-
gelyhez képest. 
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Egy létező feszítőbetét módosításához kattintson rá duplán vagy 
válassza ki a Tulajdonságok bejegyzést a helyi menüből. A ked-
venckezelésen keresztül egyetlen kattintással kicserélhet egy feszítő-
betétet egy másikra. 

Feszítőbetét tengelye 

A feszítőbetét tengelyének térbeli helyzete az egyes pontok összekö-
téséből jön létre. Ekkor a pontok X és Y koordinátáihoz a kétdimen-
ziós alaprajzi ábrázolás lesz alapul véve. A magassághoz egy kétdi-
menziós nézetábrázolás Y koordinátái lesznek használva, ahol az első 
pont a 0,00 magasságot fogja megkapni, míg a többi pont magassága 
az Y koordináta mindenkori különbségéből fog adódni. A feszítőbetét 
tengelyének kezdeti tényleges magasságát a palettán határozza meg a 
Magasság a kezdetén paraméterrel. 

Feszítőbetét-tengely fájl létrehozásához 

1 Hozza létra a  Vonal,  Poligon,  Kör,  Spline, ... 
konstrukciós funkciókkal a feszítőbetét tengelyének vonalveze-
tését az alaprajzban és a nézetben. 

Az alaprajz ábrázolásnak lehetőség szerint a feszítőbetét eredeti 
helyén kell feküdnie. A nézetben nem kötelező a feszítőbetét 
tényleges helyzetét ábrázolni, itt csak a megfelelő magasságok 
alakulásának van jelentősége. 

Megjegyzés: Hogyha a feszítőbetét tengelye rendelkezésére áll 3D 
elemként, akkor az alaprajzi ábrázoláshoz létrehozhat egy taka-
rás-számítást. A nézetábrázolás létrehozásához használhatja a  
Metszet tetszőleges görbe mentén funkciót. 

2 Amennyiben a feszítőbetét tengelyének vonalvezetése több 
elemből áll, akkor hozzon létre ezekből egy  összetett elemet. 

3 Az  Elem felosztása funkcióval ossza fel a feszítőbetét ten-
gelyének vonalvezetését alaprajzban és metszetben azonos számú 
darabra. 

Hogyha a felosztásokat különböző távolságokra fekvő előre 
megadott pontokban szeretné meghatározni, akkor ossza fel a fe-
szítőbetét tengelyének vonalvezetését többször  Kiválasztott 
elem egy része beállítással a megadási opcióknál. 
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Amennyiben rendelkezik a  Helyszínrajz modullal, akkor 
használja ennek alternatívájaként az  Elem stacionálása 
funkciót Egyes beállítással a megadási opcióknál. 

Megjegyzés: Egyes elemeknél a koordinátapontok elemirányban 
lesznek létrehozva. Összetett elemeknél a referencia elem hatá-
rozza meg az irányt. Ehhez a szövegek olvashatósági szabálya lesz 
alapul véve. 

5 Mentse el először az alaprajzi ábrázolás létrehozott koordináta-
pontjait a  Pontfájl importálása, exportálása funkcióval. 
Válassza ki a Koordináták fájltípust, valamint az ".re2" adattí-
pust. Kattintson a megadási opcióknál az Elemre opcióra, majd 
kattintson az alaprajzi ábrázolás elemére, ill. összetett elemére. 

6 Mentse le ezután a nézetábrázolás létrehozott koordinátapontjait 
azonos módon az előzőleg meghatározott fájlba. 
Válassza a kérdés párbeszédpanelben a Hozzáadás opciót, hogy 
mindkét ábrázolás koordinátapontjai folytonosan egyetlen fájlban 
legyenek. 

Megjegyzés: A fájl beolvasásakor a bejegyzések első fele a pontok 
X és Y koordinátájához, míg a második fele azok magasságához 
lesz használva. Hogyha a feszítőbetét vonalvezetését az alaprajz-
ban és a nézetben különböző számú pontra osztotta fel, akkor 
emiatt nem a kívánt feszítőbetét vonalvezetés lesz létrehozva. 
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Módosítás fogókkal 
A lineáris elhelyezések elhelyezési hosszát és/vagy távolságát, ill. 
darabszámát most közvetlenül a fogókon keresztül is megváltoztat-
hatja. Miután a teljes elhelyezést kijelölte szegmensként 
Shift+kattintással vagy terület kijelöléssel, megjelenik a  köz-
ponti eltolás-fogó valamint a  geometria-fogók az elhelyezésnél. 
Ráadásul megjelenik még egy beviteli mező is az elhelyezési hosszhoz 
valamint a távolsághoz, ill. a darabszámhoz. 

 

Következő módosításokat hajthatja végre: 

• A helyi menü segítségével eltolhatja, másolhatja, forgathatja és 
tükrözheti az elhelyezést. 

• A  központi eltolás-fogóra kattintás után az elhelyezést 
lerakhatja egy új pozícióba. Nyomva tartott CTRL billentyűvel 
másolni fogja az elhelyezést. 

• Az egyik  geometria-fogóra kattintás után megváltoztathatja 
az elhelyezési hosszt az elhelyezés irányában. Alternatívaként 
változtassa meg az elhelyezési hossz számértéket a beviteli me-
zőben. Az alatta fekvő nyilakkal határozza meg a változtatás 
irányát. 

• A távolság, ill. darabszám beviteli mezőjében változtassa meg a 
mindenkori paraméter számértékét. A paraméterek közötti váltás a 
beviteli mező előtti ikonra való kattintással történik. 
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Általános érvényű ábrázolási 
paraméterek 

Korábban a zsalutest, szerelvény, köracél és háló építőmér-
nök-elemek ábrázolási beállításai csak az animációra és származta-
tásokra voltak érvényesek, most érvényesek lesznek az összes né-
zetmódra. Csupán az elemek Drótváz nézetmódban történő ábrázo-
lásához az  Alaprajzi vetületben valamint a tervkiadásnál lesz-
nek továbbra is a Beállítások, Vasalás - Ábrázolás oldal Köracél 
területén lévő beállítások használva. 

Az általános érvényű beállításokat a hajlításhoz és rúdkeresztmet-
szethez most az új Ábrázolás általában területen találja meg a Beál-
lítások, Vasalás - Ábrázolás oldalon. A beállításokat a formátum 
tulajdonságokhoz továbbra is Beállítások, Munkakörnyezet - Ani-
máció oldal tartalmazza. Következő sajátosságokra kell figyelni: 

• Elemek figyelmen kívül hagyása beállításnál a mindenkori ele-
mek nem lesznek ábrázolva a Takart, Animáció, Sketch és 
RTRender nézetmódokban, valamint a származtatásokban. 
Drótváz nézetmódban az ábrázolás az elemek formátum tulaj-
donságaival történik. 

• Egyéni felszín animációhoz beállításnál a meghatározott test-
színek és átlátszóságok csak az Animáció és RTRender nézet-
módokban lesznek figyelembe véve. A többi nézetmódban az áb-
rázolás az elemek formátum tulajdonságaival történik. 
A származtatáshoz ebben az esetben a Formátum eszköztáron 
lévő aktuális beállítások lesznek használva. 

• Felszínek az átmérőkből beállításnál az egyes átmérők az Ani-
máció és RTRender nézetmódokban a kiválasztott beállítástól 
függetlenül a kiosztott színekkel lesznek ábrázolva. A többi né-
zetmódban, valamint a származtatásokban ez az ábrázolás csak 
akkor történik meg, hogyha a  Képernyő megjelenítés funk-
cióban a Szín mutatja a tollat opció deaktiválva van. Ellenkező 
esetben az ábrázolás az elemek formátum tulajdonságaival törté-
nik. A származtatáshoz ebben az esetben a Formátum eszköztáron 
lévő aktuális beállítások lesznek használva. 
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Pontelhelyezés 2D vasaláshoz 
Ha a  Beállítások funkcióban a  Vasalás 3D modellel beállítás 
deaktivált, akkor most lehetősége van arra, hogy az  Elhelyezés 
Vasalak funkcióban aktiválja a megadási opcióknál a  Pontel-
helyezés opciót. A kiválasztott pozíció vasai ekkor pontként lesznek 
elhelyezve metszetábrázoláshoz. A hajlítási alak nézetének meghatá-
rozása, amelyet az elhelyezési egyeneshez viszonyítva kell elhelyezni, 
ezáltal kiesett. 
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Interdiszciplináris 
együttműködés 

A megbízható adatcsere a tervezőpartnerekkel az egyik 
alapvető feltétele az építési projektek hatékony feldolgo-
zásának. Az Open BIM kezdeményezés tagjaként a 
Nemetschek Allplan folyamatosan elkötelezett az inter-
diszciplináris együttműködés javításában.  

A hitelesített Allplan IFC 2x3 Coordination View 2.0 ex-
port mellett az Allplan 2015-ben most az import is számos 
tesztsorozaton keresztül ellenőrizve és hitelesítve lett. 
Ezzel garantáljuk az adatcsere magas megbízhatóságát 
más Open BIM megoldásokkal. 
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Hitelesített IFC import Allplanba 
Az Allplan 2013 óta van az Allplan IFC 2x3 Coordination View 2.0 
export hitelesítve. Az Allplan 2015-ben most az import is számos 
tesztsorozaton keresztül ellenőrizve és hitelesítve lett.  
 

Javítások a digitális tervküldésnél 
Egy másik fontos szempontja az adatcserének az átgondolt digitális 
tervkezelés. Ehhez a mi Allplan Exchange webes alkalmazásunk az 
ideális eszköz.  

Az Allplan 2015 verziótól az Allplan Exchange közös Single Sign-On 
szolgáltatással rendelkezik az Allplan Connect és Allplan Campus 
ügyfélportálokkal. Ez azt jelenti, hogy a regisztrált felhasználók egy-
szeri bejelentkezéssel hozzáférnek az összes ügyfélportálhoz és webes 
alkalmazáshoz.  

Ebből következően számos javítást realizáltunk az Allplan 
Exchangben. Az új szűrő és az optimalizált rendező funkciók segít-
ségével kevesebb kattintással megtalálja a helyes dokumentumokat. A 
kapcsolatok kezelése áttekinthetőbbre lett alakítva, szerepkörök és 
engedélyek most minden résztvevőnél láthatók. Tervin-
dex-attribútumok a letöltés területen is meg lesznek jelenítve, és 
lehetővé teszik így a részletes információkat revíziós állapotokhoz és 
kiadásokhoz. Az "Összes dokumentum" és "Letöltéseim" területeken 
most a letöltéshez több fájlt is összefoghat egyetlen ZIP fájlba, és 
azokat ugyanabban a lépésben letöltheti. 
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További újdonságok az alap területen 
Javítások az építménystruktúránál 

Hogyha egy projekt nem tartalmaz még építménystruktúrát, akkor a 
struktúrát most létrehozhatja egy asszisztens segítségével is. Az asz-
szisztens meghívásához aktiválja ebben a párbeszédpanelben az 
Építménystruktúra-asszisztens elindítása opciót.  

 

A párbeszédpanel akkor jelenik meg, hogyha egy projektben, amely 
még nem tartalmaz építménystruktúrát, meghívja a Projektalapú 
megnyitás funkciót vagy hogyha kitöröl egy meglévő építmény-
struktúrát. 
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Asszisztens építménystruktúra létrehozásához 

 

Építménystruktúra 

Itt határozhatja meg a struktúraszinteket az építménystruktúrához. 
Hogyha aktiválja az IFC konform struktúra opciót, akkor csak azokat 
a struktúraszinteket és rajzfájl-hozzárendeléseket lehet kiválasztani, 
amelyek IFC konformak. Egy komplett struktúraszint eltávolításához 
deaktiválja a mindenkori jelölőnégyzetet. 

Építménystruktúra kivonatok 

Nézetek, metszetek, jelentések 
Itt határozhatja meg a struktúraszinteket az építménystruktúra kivo-
natokhoz. 
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Rajzfájlok 

Rajzfájlok hozzárendelése 
Hogyha ezt az opciót aktiválja, akkor minden egyes struktúraszinthez 
rajzfájlok lesznek hozzárendelve, mindig 10-es lépésben. A Szám 
struktúraszintenként alatt határozhatja meg, hogy hány rajzfájl 
legyen valamennyi struktúraszinthez hozzárendelve (max. 10). 

Építménystruktúra előnézet 

Itt egy előnézet jelenik meg az építménystruktúráról. 

További javítások az építménystruktúrában 

• Az építménystruktúra van automatikusan kiválasztva. A Rajz-
struktúra panellapot el lehet rejteni. 

• Még ha nem hoz létre építménystruktúrát, akkor is 10 rajzfájl 
hozzá lesz rendelve és az 1. rajzfájl aktiválva lesz. 

 

Projektszög elforgatott alaprajzhoz 
A Projekt beállítások párbeszédpanelben a Projekt szög elforgatott 
alaprajzhoz értékét most átveheti az utoljára aktív ablakból. 

A megadás 9 tizedesjegyet engedélyez (korábban 3). 
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Területkeresés 
A poligonmegadásban most - ahogy sokan kívánták - a  Terü-
letkeresés funkciót kiegészítésként lehet az Elemkeresés négy opció-
jához aktiválni. Korábban a rendelkezezésre álló opciók közül csak az 
egyik lehetett aktív. 

Az, hogy melyik opció lesz elsőbbségben részesítve, attól függ, hogy 
mire kattint: Hogyha egy felületre kattint, akkor a területkeresésnek 
lesz prioritása, egy elemre kattintva pedig az elemkeresésnek. 

Most a  Területkeresés ismét úgy viselkedik, mint azokban a 
verziókban, ahol mint Automatikus alakfelismerés volt még megta-
lálható a párbeszédsorban. 

 
 

Változások a beállításokban 

Gyorsított takarás-ábrázolás 
A beállítási lehetőségek a gyorsított takarás-ábrázoláshoz (korábban 
a Beállítások, Munkakörnyezet - Megjelenítés - Ábrázolás területen) 
megszűntek, mert a gyorsított takarás-ábrázolás a grafikus ablakhoz 
a Takart nézetmódon keresztül ki lett váltva. A nézetmódokat az  
ikonnal lehet módosítani.  

 

Textúrák ábrázolása az animáció ablakban 
A lehetőség a textúrák animáció ablakban való ábrázolásának be- és 
kikapcsolására (korábban a Beállítások, Munkakörnyezet - Animáció 
- Általános területén) megszűnt. Ezt most a  segítségével vezé-
relheti az Animáció nézetmódban.  
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Kiépítéselemek ábrázolása 
A helyiségek kiépítéselemei (oldalfelületek, padlófelületek, födémfe-
lületek és szegélyek) most már nem csak az Animáció nézetmódú 
ablakokban lesznek ábrázolva, hanem legtöbb másik nézetmódban is. 
Emiatt ezek az opciók a Beállítások, Munkakörnyezet - Animáció - 
Kiépítéselemek ábrázolása területről átkerültek Beállítások, Helyi-
ségek oldalra.  

További információkat talál a Kiépítéselemek ábrázolása (122. oldal) 
alatt. 

 

OpenGL szerkesztőablakhoz 
Az OpenGL használata szerkesztőablakhoz beállítás (Beállítások, 
Munkakörnyezet - Megjelenítés - Hardvergyorsítás - grafika terü-
let) most kihat az összes grafikus ablakra; ezért az opció OpenGL 
használata grafikus ablakhoz névre változott.  

Az OpenGL (grafikus ablakhoz) használata opció aktiválásával 
(alapbeállítás) bővített lehetőségek érhetők el az Animáció és Takart 
nézetmódú grafikus ablakokban; ezenkívül lehetséges még a Sketch 
nézetmód is. Ha az opció ki van kapcsolva, akkor a TrueType szöve-
gek ábrázolása valamivel élesebb lesz, de kiesik a Sketch nézetmód. 

 

Animáció beállítások 
Az  Animáció beállítások funkció (Animáció modul) megszűnt. 
Csak hivatkozásként (shortcut) szolgált az  Beállítások, Munka-
környezet - Animáció meghívásához.  
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Új 'Szövegmutató" szabály a méretszámok pozíciójához 
Az egyes méretvonalakban a méretszámok pozícióját nem lehet sza-
badon megadni, hanem csak előre meghatározott szabályok szerint 
lehet meghatározni. Most van egy új Szövegmutató szabály, amely 
főként az orosz helyiségekben használatos. 

Szabály: Szövegmutató 
A méretszám pozíciója fixen van beállítva a határszimbólumok között 
a méretvonal fölé.  
Hogyha a határszimbólumok közötti hely nem elegendő a méretszám 
részére, akkor az egy szövegmutatóval a méretvonal azon oldalára 
lesz helyezve, amely a referenciaponttal szemben fekszik.  
A szövegmutató a határszimbólumok között középen kezdődik; a 
mutató szöge és hossza úgy lesz megválasztva, hogy az ne takarja a 
méretszámokat.  

  

A méretszámok a mutatóknál az ismert módon szerkeszthetők, pl. a 
 Méretszám eltolása funkcióval tetszőlegesen eltolhatók; a mu-

tató rögtön igazodni fog. A  Méretszámhely igazítása funkcióval 
helyre lesz állítva az eredeti állapot.  

Hogyha egy méretblokknál a szabály utólag lesz átállítva Szöveg-
mutató szabályra, akkor szükség esetén a méretvonalak távolságát 
egymáshoz képest ki kell igazítani, pl. a  Méretvonal eltolása 
funkcióban a  Méretvonal-távolság torzítása opció segítségével.  
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Szimbólumok cseréje 
A Szimbólumok könyvtárban most egyszerűen kicserélhet létező 
szimbólumokat: 

Nyissa meg annak a szimbólumnak a helyi menüjét, amelyet ki sze-
retne cserélni, és kattintson a Csere bejegyzésre: 

 

Megjegyzés: A Standard mappában nem lehet szimbólumokat ki-
cserélni.  

Erre megjelenik a párbeszéd a szimbólumként mentendő elemek 
mentéséhez, és a létező szimbólum ki lesz cserélve az újra.  
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Projektkezelés 
Projektsablonok használata 

Azokat a projekteket nevezzük projektsablonnak, amelyeket új pro-
jektek létrehozásánál sablonként ki lehet választani. Az újonnan 
létrehozott projektek ezután egy a projektsablonnal azonos másolatok 
lesznek és átvesznek valamennyi beállítást és tartalmat. Bármelyik 
tetszőleges projektet el lehet menteni projektsablonként. A projekt-
sablonok fizikailag az iroda mappába a 
\Std\ProjectTemplates, ill. a standard mappába 
\Etc\ProjectTemplates vannak elmentve. 

Az iroda mappában lévő projektsablonokat a ProjectPilot segítségével 
ki lehet törölni vagy át lehet nevezni. 

Egy projekt mentéséhez projektsablonként 

• Indítsa el a ProjectPilot programot és másolja át a projektet fogd 
és vidd módszerrel az Iroda\Projektsablonok mappába. 

Vagy: 

Kattintson a Fájl menüben az  Új projekt, projekt megnyitá-
sa... funkcióra és utána a projekt helyi menüjében a Másolás 
projektsablonba funkcióra. 
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Projekt-organizációk a standardban (\Etc) 
A mellékelt projekt-organizációk most az \Etc mappába lesznek 
mentve a korábbi \Std iroda mappa helyett. Javaslatként egy egy-
szerű projekt-organizáció van kiválasztva. Hogyha a projektjeit pro-
jekt-organizáció nélkül szeretné létrehozni, deaktiválja a jelölőnégy-
zet, ez a beállítás megmarad a további projektekhez is. 
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Telepítés 
Megszűnt a 32 bites verzió 

Az Allplan 32 bites verziója megszűnt, az Allplan 2015 verziótól 
kezdve csak a 64 bites verzió érhető el. Ez azt is jelenti, hogy az 
Allplan 2015 nem fut Windows Vista operációs rendszeren. 
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Automatikus frissítés egyszerűsített 
konfigurációval 

 

Frissítések letöltése és telepítése (javasolt) 
Az új frissítések automatikusan lesznek keresve, hogyha a számítógép 
online. Mihelyt elérhető válik egy új frissítés, az automatikusan le lesz 
töltve. A legközelebbi Allplan indításnál lehet a frissítéseket telepíte-
ni. 

Frissítés keresés zárolása az összes rendszergazdai jog nélküli 
workgroup felhasználónak (csak rendszergazdáknak) 
Hogyha ez az opció aktiválva van, akkor a felhasználók, akik nem 
Allplan rendszergazdák, nem tölthetnek le frissítéseket. A frissítéseket 
ezután csak a szétosztás segítségével lehet telepíteni az Allplan 
rendszergazdák által. 

Keresés most 
Ha a Keresés most gombra kattint, akkor az Allplan ellenőrzi, hogy 
elérhető-e új frissítés. Ha rendelkezésre áll új frissítés, akkor eldönt-
heti, hogy le szeretné-e tölteni a frissítést. A legközelebbi Allplan 
indításnál lehet a frissítéseket telepíteni. 

Előzmények 
Megmutatja az aktuális számítógép korábbi frissítési előzményeit. 

Szétosztás... (csak rendszergazdáknak) 
Ezzel a gombbal az Allplan rendszergazda áthelyezhet egy letöltött 
frissítést az \Updates mappába és így elérhetővé teheti a workgroup 
összes felhasználója számára. A legközelebbi Allplan indításnál lehet 
a frissítéseket telepíteni. 
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Tervelrendezés és 
nyomtatás terület 

További bővítések miatt a  Tervek nyomtatása funk-
ció mégegyszer át lett nevezve. Most  Tervek kiadása 
a neve és ezzel jól szemlélteti megváltozott funkcionali-
tását. A PDF export változásai mellett a nyomatási kép is 
hozzá lett igazítva a tervkiadáshoz. 
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Új opció a torzítási faktor 
megállapításához 

A torzítási faktor automatikus megállapításához a tervek kicsinyített 
ill. nagyított kiadásához most rendelkezésére áll Windows 
illesztőprogram esetén az Igazítás papírhoz opció. A torzítási faktor 
korábbi Torzítás párbeszédpanel segítségével történő meghatározása 
ezért megszűnt. 

A beállításokat a kiadás méretéhez és tájolásához most a Nyomtató 
panellap Testreszabás területén találja meg. Az összes itt meghatá-
rozott beállítás többé már nem lesz a nyomtatási profilba elmentve és 
csak ideiglenesen lesznek használva, azaz a  Tervek kiadása 
funkció újbóli kiválasztása után torzítási faktorként ismét 100% lesz 
beállítva és többi opció deaktiválva lesz. 
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Ha az Igazítás papírhoz opció aktív, akkor a kimeneti eszköz oldal ill. 
papír formátumának és/vagy tájolásának változtatásakor a torzítási 
faktor automatikusan igazítva lesz. A torzítási faktor megállapításá-
hoz mindig az oldal lesz a kimeneti eszköz papírjához igazítva. Az 
automatikus 90°-os forgatás többé nem fog megtörténni. 

• Egy margó nélküli oldalnál az oldal méretei úgy lesznek torzítva, 
hogy azok a kimeneti eszköz nyomtatási tartományának méretein 
belül legyenek. 

• Egy margókkal rendelkező oldalnál az oldal méretei úgy lesznek 
torzítva, hogy azok a kimeneti eszköz papírjának méretein belül 
legyenek. A kimeneti eszköz margói ebben az esetben alapvetően 
figyelmen kívül lesznek hagyva. Az oldal margói torzítatlanul 
lesznek figyelembe véve, azaz csak az oldal nyomtatási tartomá-
nya lesz torzítva. 
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Tervkiadás terjedelme 
PDF export 
A Kiadásmód területen most kiegészítésként a PDF export opciót is 
kiválaszthatja, és így a tervet egy lépésben több kimeneti médiumra is 
kiadhatja. A kiadási opció aktiválása után meghatározhatja a PDF 
export paramétereit, mégpedig a Beállítás gombra kattintva. 

 

A Nyomtatási profil használata és a Szürkeárnyalatos paraméterek 
kivételével itt rendelkezésére állnak a  PDF adatok exportálása 
funkció ismert paraméterei. Mindkét említett paraméterhez a Nyom-
tatási profil panellapon lévő beállítások lesznek alapul véve. 
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Archiválás 
A bővítés keretein belül most a kiadást a beállított kimeneti eszközre 
explicit módon a Nyomtatás opcióval is vezérelheti. A Nyomtatás és 
Nyomtatás fájlba opciók emellett nem lehetnek egyszerre aktiválva. 
Mivel a tervek archiválása most az Archiválás opció egyedüli akti-
válásával lehetséges a  Tervek kiadása funkcióban, a korábbi  
Archiválás funkcióra a Létrehozás területen többé már nincs szükség, 
és ezért megszűnt. 
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XRefek a tervkiadásban 
Többszöri ügyfélkívánságra most a  Tervek kiadása funkcióban a 
kiadandó elemek között vezérelheti az XRefek és/vagy XRef-keretek 
kiadását. 
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Funkciók a többszörös kiadásban 
A bővítések a kiadás méretének és tájolásának igazításához, valamint 
a tervkiadás terjedeleméhez rendelkezésére állnak a többszörös ki-
adásban is, ahol a beállítások a Testreszabás területen minden egyes 
tervhez külön vannak meghatározva. 
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Kiadási minőség PDF exportnál 
Azért, hogy a nagy körívek a PDF-ben helyzethelyesen legyenek 
létrehozva, a 2014-1 verzióhoz egy megnövelt kiadási minőség lett 
implementálva, amelyet egy bejegyzés vezérel a beállításjegyzékben. 
Mivel azonban ez a megnövelt kiadási minőség bizonyos elemek 
használata esetén ahhoz vezethet, hogy a fájlméret nagyon nagy lesz 
és így a PDF fájlt nem szép dolog emailben elküldeni, most a PDF 
export alapértelmezésben ismét normál minőséggel fog létrehozni. 

Hogyha a megnövelt kiadási minőséget szeretné használni, akkor ezt 
elérheti a bejegyzés megváltoztatásával a beállításjegyzékben. 
Nyissa meg ehhez a beállításjegyzék szerkesztőt, mégpedig balra lent 
a Windows ikonra kattintva és a regedit megadásával. Menjen ezután 
a HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Nemetschek -> Allplan -> 
2015.0 -> Settings -> PDF kulcshoz, nyissa meg a jobb oldalon a 
HighQualityExport értéket duplakattintással és változtassa az értéket 
0-ról 1-re. 
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Átalakított nyomtatási kép 
Az  Ablaktartalom nyomtatása funkció hozzá lett igazítva a 
tervkiadáshoz. A beállítások meghatározása most a palettán történik, 
miáltal a változások rögtön láthatók. A korábbi verziókkal ellentétben 
a bitképhez a fejlécen és láblécen bármely tetszőleges fájltípus hasz-
nálható. A beállított betűtípus a fejléc és lábléc szövegekhez meg lesz 
jelenítve. A fejléc és lábléc magassága többé nem a megadott értékből 
levont margóból adódik, hanem ahogy ténylegesen meg lett hatá-
rozva. 

 

A korábbi  Nagyító és  Forgatás funkciók többé nem érhetők 
el. Továbbá a Unified Graphics fejlesztések miatt az Animáció ablak 
nyomtatása nagyfelbontásban opcióra sincs szükség többé, és így 
megszűnt. 
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