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Üdvözöljük
Tisztelt hölgyeim és uraim,
mint az AEC iparág egyik vezető gyártója és a Building Information
Modeling (BIM) terület újítója, az Allplan modern technológiát kínál
és támogatja az összes közreműködő zökkenőmentes együttműködését a BIM projektekben. Az Allplan BIM megoldás az objektum-orientált 3D modellezéssel biztosítja a tökéletes alapot ehhez: A nyílt
platform támogatja a holisztikus és optimalizált tervezést, kivitelezést
és az épületek menedzsmentjét az összes projektpartner életének
megkönnyítésére. Az átállással elkerülhetők tervezési hibák és megtakaríthatók költségek.
Az Allplan 2016 fejlesztésénél a hangsúlyt a modellkészítés témakörére helyeztük. Az Allplan 2016 alapvetően új lehetőségeket kínál a
3D modellezés terén, egyszerűbbé teszi a strukturált BIM modellek
létrehozását és így biztosít összességében hatékonyabb és intuitívabb
munkafolyamokat.
Sok sikert kívánunk Önnek
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Új licencelési eljárás
Az Allplan 2016 egy új licencelési eljárást használ szoftvervédelemként. Az Allplan telepítéséhez és aktiválásához szüksége van egy
termékkulcsra (Product Key).
A termékkulcs egy egyedi 26 jegyű karaktersor, amely segítségével
egy licencet aktiválni lehet az Allplan programhoz. A termékkulcsát
az Allplan Connect weboldalon a https://connect.allplan.com/licence
alatt kapja meg. Új ügyfélként vagy bétatesztelőként a termékkulcsát
emailben kapja meg.
Amikor az Allplan programot egy termékkulcson keresztül licenceli,
akkor a licenc ahhoz a számítógéphez lesz kapcsolva, amelyiken
aktiválja azt. Ahhoz, hogy a licencet egy másik számítógépen tudja
használni, először adja vissza a licencet (lásd a "Licenc online viszszaadása" fejezetben, 5. oldal) az egyik számítógépen és aktiválja
(lásd a "Licenc online aktiválása" fejezetben, 3. oldal) utána a másik
számítógépen.
Licenceket mind online, mind offline lehet aktiválni és visszaadni.
Offline aktivált licenceket azonban csak offline lehet visszaadni. Az
aktiválás lényegesen egyszerűbben zajlik online, ehhez a számítógépnek, amelyre a licenc aktiválva lesz, tulajdonképpen csak az aktiválás alatt kell online lennie. Az Allplan működéséhez nincs szükség internetkapcsolatra.
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Licenc online aktiválása
Egy licencet már az Allplan telepítése közben aktiválhat vagy utólag,
amikor az Allplan már telepítve van. Az aktiválással a licenc a számítógépéhez lesz kapcsolva és lehetővé teszi az Allplan elindítását
ezen a számítógépen.
Megjegyzés: Az Allplan licencek aktiválása és visszaadása akkor
működik a legegyszerűbben, hogyha a számítógépen van internetelérés. De az Allplan programot olyan számítógépen is lehet aktiválni,
amelyiken nincs internetelérés. További információkat a
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1038/Allpl
an/index.htm#84747.htm alatt talál.
Következő előfeltételeknek kell teljesülnie, hogy egy licencet
online lehessen aktiválni:
• Internetelérés
• Termékkulcs

Egy licenc aktiválásához a telepítés közben
1 Válassza ki a telepítésnél a Telepítési lehetőségek párbeszédpanelben a Termékkulcs megadása opciót és kattintson a Tovább
gombra.
2 Adja meg termékkulcsát.
3 Kattintson a Licenc aktiválása gombra.

Egy licenc aktiválásához, miután az Allplan már telepítve lett
1 Hívja elő a Licencbeállítások párbeszédpanelt (Allmenü - Segédprogramok - Licencbeállítások).
2 Kattintson a Licenc aktiválás gombra.
3 Adja meg termékkulcsát.
4 Kattintson a Licenc aktiválása gombra.
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Licenc online visszaadása
Hogyha a licencet egy termékkulcs megadásával aktiválta, akkor a
termékkulcsot visszaadhatja és utána felhasználhatja egy másik számítógépen.
Megjegyzés: Az Allplan licencek aktiválása és visszaadása akkor
működik a legegyszerűbben, hogyha a számítógépen van internetelérés. De az Allplan programot olyan számítógépen is lehet aktiválni,
amelyiken nincs internetelérés. További információkat a
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1038/Allpl
an/index.htm#84747.htm alatt talál.

Egy licenc online visszaadásához
1 Hívja elő a Licencbeállítások párbeszédpanelt (Allmenü - Segédprogramok - Licencbeállítások).
2 Kattintson a Licenc aktiválás gombra és utána arra a licencre,
amelyet vissza szeretne adni.
3 Kattintson a Licenc visszaadása gombra.
A licencet most aktiválni lehet egy másik számítógépen.
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Licenc online frissítése
A licencet frissíteni kell, hogyha pl. egy kiegészítő opciót vagy egy
licenckiszolgálóhoz egy kiegészítő licencet vásárolt.

Egy licenc frissítéséhez
1 Hívja elő a Licencbeállítások párbeszédpanelt (Allmenü - Segédprogramok - Licencbeállítások).
2 Kattintson balra a Licenc aktiválás gombra és utána arra a licencre, amelyet frissíteni szeretne.
3 Kattintson a Licenc frissítése gombra.
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Licencbeállítások párbeszédpanel
A Licencbeállítások párbeszédpanelben meghatározhatja, hogy az
Allplan melyik licenccel legyen elindítva, valamint aktiválhat és
visszaadhat licenceket. A párbeszédpanel meghívásához kattintson az
Allmenüben a Segédprogramok - Licencbeállítások menüpontra.

A párbeszédpanel három részből áll:
• Licenc aktiválás: Használja ezt a részt, amikor egy licencet egy
termékkulcs megadásával aktiválni szeretne, vagy amikor egy licencet frissíteni szeretne vagy vissza szeretne adni.
• Licenc kiválasztás: Használja ezt a részt, amikor a licencet egy
licenckiszolgálóról szeretné venni, vagy amikor több licenc áll
rendelkezésre és itt ki szeretné választani a preferált licencet.
• Nézegető indítása: Használja ezt a gombot, amikor az Allplan
programot nézegetőként szeretné elindítani.
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Kérem, adja meg itt a termékkulcsát
Itt adhatja meg a termékkulcsát az Allplan programhoz. Egyszerűen
csak illessze be a termékkulcsot, mégpedig úgy hogy azt a vágólapra
másolja és itt a CTRL+V billentyűparanccsal vagy a helyi menüvel
beilleszti. A megadás után az aktiváló kiszolgáló leellenőrzi a termékkulcs érvényességét. Hogyha a termékkulcs érvényes és a licenc
még nincs aktiválva, akkor megjelenik a Licenc aktiválása gomb,
amellyel aktiválhatja a licencét.
Licenc aktiválása
Hogyha egy érvényes termékkulcsot adott meg, akkor a Licenc aktiválása gombbal aktiválhatja a licencét. Ezáltal a licenc ahhoz a számítógépéhez lesz kötve, amelyiken aktiválva lett. Hogyha az aktiválás sikeresen befejeződik, akkor megjelenik Az aktiválás befejeződött üzenet.
Aktivált licencek
Itt jelenik meg az összes olyan licenc, amely az aktuális számítógépen aktiválva van.
Licenc frissítése
Ez a gomb csak akkor aktív, hogyha rendelkezésre áll frissítés a licencéhez (hogyha pl. egy új modult vásárolt vagy további licenceket
vásárolt egy licenckiszolgálóhoz). Jelölje ki az Aktivált licencek alatt
azt a licencet, amelyet frissíteni szeretne és kattintson utána a Licenc
frissítése gombra.
Licenc visszaadása
Hogyha már aktiválva van egy licenc, akkor a licencet visszaadhatja,
hogy pl. azt egy másik számítógépen használja. Jelölje ki az Aktivált
licencek alatt azt a licencet, amelyet vissza szeretne adni és kattintson utána a Licenc visszaadása gombra.
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Meglévő licencek
Itt jelennek meg a rendelkezésre álló licencek nevei. Hogyha az
ikonra kattint, akkor részletes információk jelennek meg a licenchez.
Mh-Nr
Itt jelenik meg a munkahelyszám.
Elérhető
Itt jelenik meg, hogy hány licenc áll még rendelkezésre. A licenckiszolgálók licenceinél rákattinthat a legördítő nyílra, hogy megjelenítse azokat a felhasználókat, akik éppen használják az egyes licenceket.
Prioritás
segítségével egy vagy több licencet megjelölhet ked- A
vencként, ez a licenc előnyben lesz majd részesítve.
ikonra kattintva az utolsó oszlopban a licencek ki
- Az
alakra fog változni.
lesznek zárva a használatból, az ikon
ikonra kattint, a licenc ismét elHogyha mégegyszer az
érhető lesz.
Hogyha nem állít be semmit vagy több licencet jelöl meg kedvencként, akkor az Allplan automatikusan az elsőnek megtalált és szabad
licencet fogja használni.
Licenckiszolgáló automatikus keresése
Hogyha aktiválja ezt az opciót, akkor a LAN egy elérhető licenckiszolgálója automatikusan fel lesz ismerve. Néhány esetben (pl. VPN
kapcsolaton keresztül) előfordulhat, hogy egy kiszolgáló nem lesz
automatikusan felismerve; ebben az esetben a kiszolgálót megadhatja manuálisan (lásd Kiegészítő kiszolgálónév).
Megjegyzés: Ezt az opciót csak Windows rendszergazdaként lehet
megváltoztatni.
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Kiegészítő kiszolgálónév
Hogyha az automatikus keresés deaktivált vagy a licenckiszolgálót
nem lehet automatikusan megtalálni, akkor itt manuálisan megadhatja a kiszolgáló nevét vagy IP címét. Hogyha az automatikus keresés aktiválva van, akkor itt megadhat egy kiegészítő szervert. Kattintson a kiszolgálónév megadása után a Frissítés gombra, hogy
megjelenjenek a licenckiszolgáló licencei. Több kiszolgálónevet pontosvesszővel kell elválasztani.
Frissítés
Itt frissítheti a licenckiszolgálók listáját (pl. miután megadott egy
kiegészítő kiszolgálónevet).

Itt állíthatja be, hogy az Allplan nézegetőként induljon el. Kattintson
ehhez az Indítás nézegetőként gombra.

FAQ
Mik az előnyei az új licencelési módszernek?
Jobb védelem, könnyebb kezelés (pl. a licenc másik számítógépre
való átvitelénél).

Mi a termékkulcs?
A termékkulcs egy egyedi 26 jegyű karaktersor, amely segítségével
egy licencet aktiválni lehet az Allplan programhoz.

Hogyan kapom meg a termékkulcsomat?
A termékkulcsát, mint a cége adminisztrátora, az
https://connect.allplan.com/licence oldalon találja meg. Új ügyfélként a termékkulcsát emailben kapja meg.
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Hogyan vihetem át aktivált licencemet egy másik, ill.
egy új számítógépre?
A licenc egy másik számítógépre való átviteléhez azt először vissza
kell adni azon a számítógépen, amelyiken eredetileg aktiválva lett.
Ezután a termékkulcsot megadhatja egy másik számítógépen és ott
aktiválhatja a licencet.

Hogyan telepítsem az Allplan programot / aktiváljam a
licencemet egy internetelérés nélküli számítógépen?
Az Allplan licencek aktiválása és visszaadása akkor működik a legegyszerűbben, hogyha a számítógépen van internetelérés. De az
Allplan programot olyan számítógépen is lehet aktiválni, amelyiken
nincs internetelérés. További információkat a
http://allplan-online-help.nemallplan.net/Allplan/2016-0/1038/Allpl
an/index.htm#84747.htm alatt talál.

Hogyan frissíthetek egy licencet (pl. miután megvásároltam egy kiegészítő opciót)?
Hívja meg a Licencbeállítások párbeszédpanelt, kattintson a Licenc
aktiválás alatt arra a licencre, amelyet frissíteni szeretne és kattintson utána a Licenc frissítése gombra.

Létezik még hardverkulcs?
Nem, az Allplan 2016 verziótól kezdődően a hardverkulcs nem támogatott.

Hogyan telepítsem az Allplan programot próbaverzióként?
Töltse le az Allplan 2016 programot az Allplan Connect weboldalról.
A termékkulcsot a próbaverzióhoz emailben fogja megkapni.
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Licenckiszolgáló
A licenckiszolgáló része a CodeMeter illesztőprogramnak, amely az
Allplan programmal együtt kerül telepítésre. Hogyha az Allplan
programot már telepítette arra a számítógépre, amely licenckiszolgálóként lesz használva, akkor nem kell további szoftvert telepítenie. A
licenckiszolgálót azonban külön is telepítheti, az Allplan telepítése
nélkül. Azonban a licenckiszolgálót minden esetben telepítse és aktiválja még azelőtt, hogy az Allplan programot telepítené a kliensekre.

Az Allplan licenckiszolgáló telepítéséhez
Megjegyzés: Hogyha azon a számítógépen, amelyet licenckiszolgálóként szeretne használni, az Allplan már teljesen telepítve van
és a licenckiszolgáló licenc aktiválva van, akkor átugorhatja az
1-3. lépéseket.
1 Töltse le az Allplan Connect weboldalról a licenckiszolgáló szoftverét és indítsa el a Telepítőt azon a számítógépen, amelyet licenckiszolgálóként szeretne használni.
2 Kattintson az Install gombra.
3 Indítsa el a licenckiszolgálót, mégpedig a License Manager program indításával, adja meg a Licenc aktiválás mellett a termékkulcsát és kattintson a Licenc aktiválása gombra.
4 Indítsa el a CodeMeter Control Center alkalmazást (Windows 7: a
Windows Start menüjében a CodeMeter - CodeMeter Control
Center elemre kattintva. Windows 8: a kezdőoldal keresőjében a
Codemeter szöveg megadásával és az ENTER megnyomásával)
és utána kattintson a párbeszédpanelben jobbra lent a
WebAdmin gombra.
Vagy:
Adja meg a böngészőjének címsorában a localhost:22350 szöveget.
5 Váltson át a Configuration - Server panellapra és aktiválja a Run
Network Server opciót.
6 Kattintson az Apply gombra.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Általános újdonságok
Multi-Display-Support (grafikus ablakok
leválasztása)
A grafikus ablakokban szerkesztheti a modelljét. Itt hozhatja létre
vagy módosíthatja pl. a szükséges konstrukciós elemeket, azonosíthatja eközben a jellegzetes pontokat és beállíthatja az aktuális szerkesztési szituációhoz a megfelelő nézetmódot és perspektívát.

Hogy ehhez a lehető legtöbb tényleges munkaterület álljon rendelkezésére, mostantól kihúzhatja a grafikus ablakokat az Allplan alkalmazásablakából és ezáltal teljesen leválaszthatja azokat az Allplan
alkalmazásablakáról. Az Allplan alkalmazásablaka és a leválasztott
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grafikus ablakok ezután úgy fognak viselkedni, mint az egymástól
független Windows alkalmazások (kivétel: az Allplan bezárása), és a
kezelésük is ahhoz hasonlít.
Hogyha munkaállomása például rendelkezik egy második monitorral,
akkor az Allplan alkalmazásablakot meghagyhatja tiszta "eszköztárként" az egyik monitoron, miközben a második monitorra helyezett
önálló grafikus ablakokban teljes mértékben a modell szerkesztésére
összpontosíthasson.

Grafikus ablak leválasztása az Allplan alkalmazásablakáról
A grafikus ablakokat teljesen leválaszthatja az Allplan alkalmazásablakáról. A leválasztott grafikus ablakokat az Allplan alkalmazásablakától függetlenül és ugyanolyan módon kezelheti, mint bármely
szokásos Windows alkalmazásablakot.
Megjegyzés: Az Allplan befejezésekor valamennyi grafikus ablak be
fog záródni, még a leválasztott grafikus ablakok is, függetlenül attól,
hogyan vannak azok elrendezve vagy kis méretűre vannak-e állítva.

Egy grafikus ablak leválasztásához az Allplan alkalmazásablakáról
1 Mutasson annak a grafikus ablaknak a címére, amelyiket le szeretné választani az Allplan alkalmazásablakáról.
2 Nyomja meg a bal egérgombot és tartsa azt lenyomva.
3 Húzza a grafikus ablakot az Allplan alkalmazásablakán kívül a
kívánt helyre és engedje fel az egérgombot.
Megjegyzés: A döntő tényező mindig a kurzor pozíciója. Ahhoz,
hogy a grafikus ablak ténylegesen le legyen választva, a kurzornak legalább a munkaterületen kívül kell lennie.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Grafikus ablak helyezése az Allplan alkalmazásablak elé vagy
mögé
A leválasztott grafikus ablakokat az Allplan alkalmazásablaka fölé is
húzhatja anélkül, hogy azok rögzülnének.
Ezután az ALT+TABULATOR billentyűkombinációval átválthat az
Allplan alkalmazásablak és a leválasztott grafikus ablakok között,
mint ahogy az egymástól független Windows alkalmazások között.
Ez a lehetőség különösen az egy monitorral rendelkező munkaállomásoknál érdekes.

Egy grafikus ablak helyezéséhez az Allplan alkalmazásablaka elé vagy mögé
1 Nyomja le a CTRL BILLENTYŰT és tartsa lenyomva.
2 Húzza a grafikus ablakot az Allplan alkalmazásablakba felett a
kívánt helyre.
3 Engedje fel először az egérgombot, majd a CTRL BILLENTYŰT.
4 Nyomja le az ALT BILLENTYŰT és tartsa azt lenyomva.
5 Válassza ki a TABULATOR BILLENTYŰVEL azt az ablakot, amelyiket az előtérbe szeretne hozni.
6 Engedje fel az ALT BILLENTYŰT.
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Grafikus ablak rögzítése az Allplan alkalmazásablakához
A munkaterületen belülre újból rögzített grafikus ablakok elrendezését az Ablakok összekapcsolása opció (Ablak menü) beállítása dönti
el:
• Ha az opció aktivált, akkor a rögzítendő grafikus ablakok nagysága és pozíciója a többi, a munkaterületen már megnyitott grafikus ablak számától és konfigurációjától függően automatikusan
lesz meghatározva.
• Ha az opció deaktivált, akkor a rögzítendő grafikus ablakok változatlan nagysággal lesznek arra helyre lerakva, ahol maga a
kurzor és ezzel a grafikus ablak címe az egérgomb elengedésekor
található.

Egy leválasztott grafikus ablak újbóli rögzítéséhez az
Allplan alkalmazásablakához
1 Mutasson a leválasztott grafikus ablak címére.
2 Nyomja meg a bal egérgombot és tartsa azt lenyomva.
3 Húzza a grafikus ablakot az Allplan alkalmazásablakának munkaterületére és engedje fel az egérgombot.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Objektumok paletta - objektum
navigátor
Az Allplanban található paletták eggyel kibővültek - az Objektumok
palettával.
Az Objektumok paletta kompakt, áttekinthető ábrázolást nyújt egy
virtuális épületmodell minden összetevőjéről, az elemek, ill. elemcsoportok célzott láthatóság-vezérlésével és az eleminformációk kényelmes módosítási lehetőségeivel.
Az Objektumok palettán a jelenleg aktivált rajzfájlokban (aktív vagy
aktív a háttérben vagy passzív rajzfájlstátusszal) található összes
objektum/elem fel lesz sorolva meghatározott szortírozási kritériumok szerint. Itt a kiválasztott objektumokat/elemeket célzottan
nem láthatóra állíthatja. Az objektumok/elemek
láthatóra, ill.
aktiválását, ill.
deaktiválását is megteheti az Objektumok
zoom funkció lehetővé teszi, hogy az aktivált objekpalettán. A
tumokat/elemeket vagy objektumok/elemek csoportjait gyorsan a
fókuszba helyezze. A felsorolások legalsó szintjét alkotják az egyes
elemek. Az ilyen egyes elemekre való rázoomoláshoz kattintson
duplán a bal egérgombbal a felsorolásban a kívánt elemre.
Ezek az Objektumok palettán felkínált széleskörű lehetőségek célzott
navigálást tesznek lehetővé az elemekhez/objektumokhoz.
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A paletta listamezőjében négy gombot talál, előre meghatározott
szortírozási kritériumokkal:

1

Szortírozás topológia szerint:
A jelenleg aktivált rajzfájlokban található összes elem/objektum
csoportokba összefogva alfabetikus sorrendben lesz felsorolva. A
csoport hierarchiákban az összes objektum/elem a legalsó szinten
fog szerepelni. A legfelső hierarchiaszintek az építménystruktúrából kinyert információkból vannak képezve.
Az
Egyéni ikonra kattintva kibővül az Objektumok paletta
listamezője:

A megjelenő kategóriák mutatják a jelenlegi szortírozási sorrendet: Topológia - elem-Csoport- elem-Típus.
Hogyha a kurzort a kibővített listamezőben mozgatja, akkor az
felvesz egy duplanyíl alakot. Most fogd és vidd módszerrel átrendezheti a kategóriákat és ezáltal egyéni igényeinek megfelelően megváltoztathatja az objektumok/elemek felsorolási sorrendjét.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Szortírozás rajzfájl szerint:
Ebben a felsorolásban azok a rajzfájlok alkotják a legfelső hierarchiaszintet, amelyek az objektumokat/elemeket tartalmazzák.
Az összes olyan rajzfájl fel lesz sorolva, amelyik jelenleg aktív,
azaz amelyeik aktív vagy aktív a háttérben vagy passzív
rajzfájlstátusszal van megnyitva. Ezek az információk az építménystruktúrából kerülnek átvételre.
Itt is lehetséges a
Egyéni funkció segítségével az előre meghatározott és egyéni szortírozás között váltani.

Hogyha a kurzort a felsoroláson belül mozgatja a
rajzfájlstátuszok ábrázolása fölött, akkor megnyílik egy ikoncsoport, amelyben megváltoztathatja a rajzfájl státuszát. Az
aktív,
aktív a háttérben vagy
passzív rajzfájlstátuszok
között lehet váltani.
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Szortírozás fólia szerint:
Legfelső szortírozó ismertetőjegy itt az objektumokhoz/elemekhez
hozzárendelt fólia. Hogyha az egyes csoportok elemeihez különböző fóliák vannak hozzárendelve, akkor azok a felsorolásban a
*változó* alatt lesznek összefogva.
Az
Egyéni funkcióval az előre meghatározott Fólia elem-Csoport - elem-Típus szortírozást igényei szerint megváltoztathatja.

Hogyha itt a kurzort a felsoroláson belül mozgatja a fóliastátuszok ábrázolása fölött, akkor megnyílik egy ikoncsoport, amelyben megváltoztathatja a fólia státuszát. Az
aktuális,
szerkeszthető,
látható, zárolt vagy
nem látható, zárolt
fóliastátuszok között lehet váltani.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Szortírozás anyag szerint:
Az első hierarchiaszint itt az objektumokhoz/elemekhez hozzárendelt anyag. Hogyha az objektum/elem nem rendelkezik Anyag
attribútummal, a felsorolásban a *nincs meghatározva* alatt fog
szerepelni.
Az
Egyéni funkcióval az előre meghatározott Anyag elem-Csoport - elem-Típus szortírozást igényei szerint megváltoztathatja.
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Hogyha az egyéni szortírozások egyikét választotta ki, akkor a kibővített listamező területén rendelkezésére áll egy helyi menü, amelyen
keresztül további szortírozási kritériumokat kapcsolhat hozzá vagy
kikapcsolhatja a megjelenítetteket.

Hogyha a
fólia szerinti vagy az
anyag szerinti szortírozási
kritériumot választotta ki, akkor az ott felsorolt elemeket fogd és
vidd módszerrel hozzárendelheti egy másik fóliához vagy egy másik
anyaghoz. Ennek előfeltétele, hogy a másik fóliának/a másik anyagnak szintén elérhetőnek kell lennie a felsorolásban és az Ön által
aktuális vagy
kiválasztott elemnek egy szerkeszthető fólián (
szerkeszthető fóliastátusz) és láthatónak ( ) kell lennie.
Ezt a gyors átszortírozást a helyi menün keresztül is megteheti (ebSzortírozás anyag szerint):
ben a példában:

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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A
Kivágás funkcióval vágja ki az objektumot/elemet vagy vágjon ki több objektumok/elemet (legalsó hierarchiaszinten).
A kivágott objektumokhoz/elemekhez egy másik anyag hozzárendeléséhez használja a kívánt anyag helyi menüjét:

Beillesztés funkcióval illessze be a kivágott objektuA
mot/elemet, ill. a kivágott objektumokat/elemeket a kiválasztott
anyag alá. Emellett megtörténik a beszortírozás egy már létező
elem-csoportba. Ha nincs megfelelő elem-csoport, akkor az létre lesz
hozva.
fólia szerinti felsorolásban is.
Ezt a helyi menüt megtalálja a
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Megadás lábban és colban
A hosszak lábban és colban történő megadása jelentősen feljavult és
már sok modulban általánosan felelhető. Az összes meghatározás
érvényes az összes metrikus egységre is.
Hogyha a megadási egység, mint például a szimbólum méret vagy a
szövegmagasság megadása, eltér a globális beállítástól, akkor ez
rendszerint ábrázolva lesz a beviteli mezőben.
Beállítások funkcióban a Munkakörnyezet oldalon, ill. az
A
állapotsorban most a hosszmegadást col, láb és col vagy láb egységre is beállíthatja.
Míg a láb egységnél a megadási értékek mindig kerekített decimális
számként lesznek kiadva, a col és a láb és col egységnél kiválaszthatja, hogyan legyenek a megadási értékek tizedesjegyei megjelenítve. Részletes információkat talál az Allplan súgójában az egyes formátumokhoz.
Hogyha a törtrész formátumához a tört vagy a tört vagy decimális
beállítást választotta, akkor határozza meg a pontosságot, mégpedig
azon tört kiválasztásával, amely a megadási értékek kerekített megjelenítéséhez lesz használva, miközben adott esetben a tört egyszerűsítése is megtörténhet.

Beállítások funkcióban a Decimális számokban a
Továbbá a
pont, mint vezérlőkarakter használata opció kizárólag akkor érhető
el, amikor hosszegységként col vagy láb és col valamint törtrész
formátumként tört van kiválasztva. A [pont]-megadás egy szokásos,
egyszerűsített lehetőség törtek colban történő, ill. egész láb/col értékek megadásához.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Ha az opció aktív, akkor a következő hatása lesz:
• A colban történő hosszmegadáshoz a pont törtvonalként lesz
értelmezve.
1.2 eredménye 1/2''
• A lábban és colban történő hosszmegadáshoz a pont elválasztásként lesz értelmezve.
1.2 eredménye 1' 2''
Ha az opció nincs aktiválva vagy a decimális szám ["] vagy ['] egységgel van kiegészítve, akkor a pont decimális elválasztó karakterként lesz értelmezve.
1.2 ill. 1.2" eredménye 1 1/4"
1.2' eredménye 14 1/2" ill. 1' 2 1/2"
Megjegyzés: Ezen opció aktiválási állapotától függetlenül a
[pont]-megadás mindig lehetséges egynél több ponttal is.
Colban történő hosszmegadáshoz az 1.2.3 érték eredménye 1 2/3"
Lábban és colban történő hosszmegadáshoz az 1.2.3.4 érték eredménye 1' 2 3/4"
Lábban történő hosszmegadáshoz az 1.2.3.4 érték eredménye
1' 2 3/4" = 1,229'
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Meghatározások a megadáshoz
Megjegyzés: A példák eredményét az egyes meghatározásokhoz a
következő beállítások eredményezik: hosszmegadás lábban és colban, törtrész formátuma tört vagy decimális, pontosság x/8

1. Egység
• A megadás történhet egységgel vagy anélkül.
• Az egység hozzáadható szóközzel vagy anélkül.
• Különböző egységek kombinációja is lehetséges.
• Hogyha nincs egység hozzáfűzve, akkor az aktuálisan beállított
egység lesz használva.
• Láb és col egységnél az egység nélküli megadások colként lesznek értelmezve.
Megadás

Belső érték
[mm]

Eredmény

2,54 cm

25,4

1''

69''

1752,6

5' 9''

1,5

38,1

1 1/2''

2. Egység érvényessége
• Az egység a legközelebbi balra álló egységig érvényes. Ezzel az
összes addig meglévő megadási érték hozzá lesz rendelve.
Megadás

Egyes értékek

Eredmény

3 4' 2,54 cm 3 1/2''

3'+4'+1''+3''+1''/2''

7' 4 1/2''

3 4' 2 3 1/2

3'+4'+2''+3''+1''/2''

7' 5 1/2''

3 4 2 3 1/2

3''+4''+2''+3''+1''/2''

1' 1/2''

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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3. Operátorok
• Következő aritmetikai operátorok lehetségesek: +, -, *, /,(),(()),^,e
(=lebegőpontos ábrázolás 10-es exponense)
• Az operátorok hozzáadhatók szóközzel vagy anélkül.
• Az elején operátor nélküli megadási értékekhez a "+" operátor
lesz használva.
• Azon megadási értékekhez, amelyek operátor nélkül követik
egymást, az utolsóként balra álló "+" vagy "-" operátor lesz
használva.
Megadás

Egyes értékek

Eredmény

-4+2 1' - 12''+1

-4'+2'+1'-1'+1''

-1' 11''

14/2' - 6*10 '' 8 1/4

+7'-5'-8''-1''/4''

1' 3 3/4''

-1 2 3 ' (2^3)

-1'-2'-3'-(+2^+3)''

-6' 8''

4. Egyebek
• Tizedesjelként használható egy pont vagy vessző.
• A megadási értékek sorrendjének nincs jelentősége.
Megadás

Egyes értékek

Eredmény

5'0,5 – 1.125

5'+1''/2''-1''-1''/8''

4' 11 3/8''

-3''+6' 0,381dm

-3''+6'+1 1/2''

5' 10 1/2''
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Javított súgó-index
Javult az index tartalma, kezelése és ábrázolása az Allplan súgójában:
• Az indexbejegyzések szerkesztésileg át lettek dolgozva, mégpedig
címszavak összefoglalásával, felesleges bejegyzések eltávolításával, duplikátumok megszüntetésével és értelmes címszavak kiegészítésével.
• Az indexoszlop funkcionalitása kibővült oly módon, hogy az
oszlopot most tetszőleges szélességűre lehet húzni; ezzel elkerülhetők a zavaró sortörések.

A következő verziók kapcsán intenzíven dolgozunk további optimalizáláson.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Interfészek
DXF/DWG import koordináták
igazításával
A DXF és DWG fájlok importjánál most ellenőrizve lesznek a koordináták. Amikor az elemek automatikus hozzárendelésénél megállapítható, hogy azok igen távol fekszenek az Allplan globális pontjától,
akkor a konfigurációs párbeszédpanel ki fog egészülni a Koordináták
igazítása szakasszal.
A következő lehetőségei vannak arra, hogy a koordináták igazítva
legyenek:
• Az adatok a nullpontba lesznek eltolva (ajánlott)
• A projekt nullpontjához meg lesznek állapítva az offset koordináták és azok be is lesznek állítva
(Hogyha már létezik egy projekt-offset, akkor ez az opció zárolva
lesz).
• Koordináták igazítása nélkül (nem ajánlott)
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Kibővült párbeszédpanel nagy koordináták importjánál

A Koordináták igazítása akkor is meg fog jelenni, hogyha a
Beállítások funkcióban a fogd és vidd importnál a párbeszédpanel ki
van kapcsolva.
Megjegyzés: A nagy koordináták ellenőrzése csak a fődokumentumban történik meg; a referenciák a fődokumentummal azonos beállításokkal lesznek importálva.
Megjegyzés: A párbeszédpanel nem jelenik meg kötegelt importnál,
Beállításokban már meghatározott egy kiegészívagy amikor a
tő eltolást vagy aktiválta a Súlypont igazítása opciót.
Megjegyzés: Bizonyos esetekben a nagy koordináták nem azonosíthatók az automatikus hozzárendelésnél; előfordulhat, hogy a globális
ponttól messze távol fekvő elemek a referenciákban találhatók.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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DGN interfész
A DGN fájlokba most SEED fájlokból is be lehet ágyazni színtáblákat. Ez a lehetőség különösen hasznos vízügyi és szállítási hivatalokkal való együttműködésnél.

IFC interfész
Az IFC export, import beállítások párbeszédpanel, amelyet a
IFC adatok importálása és
segítségével hívhat meg az
adatok exportálása funkciókban, ki lett bővítetve.

IFC

Az új Structural Analysis View export opcióval átviheti a fal, oszlop, födémgerenda, padló- és födémlemez építészelemek statika
vonatkozású adatait, valamint a nyílásokat. Ezek az elemek az Átvitelbe bevont elemek területen előre be vannak állítva. Az átvitt
adatok számítási alapként szolgálhatnak statikai programokhoz. A
Kiegészítő eltolás beállítások nem lesznek figyelembe véve; az Elrejtett rétegek kizárása átvitelből opció zárolva van.
Az Átvitelbe bevont elemek területen most kiválaszthatja a Bővített
XRef-ek opciót is. Így azok az elemek is át lesznek víve, amelyeket
bővített XRef-ekben vannak. Az elemek a mindenkori IFC
ObjectType-nak megfelelően lesznek átvíve.
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LandXML adatok importálása
A Fájl - Importálás menüben megtalálja az új
importálása funkciót.

LandXML adatok

Ezzel importálhat olyan 3D tereppontokat és nyomvonaltengelyeket
összetett elemként az Allplan programba, amelyek LandXML adatként (Version 1 és 2) *.xml formátumban állnak rendelkezésre. Így
szerkesztheti tovább a más programokban létrehozott modelleket az
Allplan programban, pl. kiindulási alapként hidakhoz vagy zajvédő
falakhoz.
Az adatok az eredeti koordinátákkal lesznek az Allplan programban
elhelyezve.

Adatátvitel SCIA felé
Mivel az IFC import és export jobban megfelel az Allplan és a SCIA
Engineer közötti verziófüggetlen adatcserének, ezért aktuális verzióScia Engineer adatok imval többé nem lesznek elérhetők a
Scia Engineer adatok exportálása funkciók az
portálása és
Interfészek modulban.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Tervelrendezés és
nyomtatás
Ezen a területen főként az új kialakító, formáló funkciók kiegészítése
történt.

Torzítási faktor többszörös kiadásnál
A többszörös kiadásnál most a Torzítási faktor valamint a Tollvastagságok torzítása egyetlen kattintással alkalmazható az összes kiválasztott tervre.
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Fólia-láthatóság átvitele
A fólia-láthatóság átvitelnél a több tervelem kijelölése most ismét
területmegadáson keresztül történik, és többé nem párbeszédpanelek
Kisegítségével. Ha a tervelemek kijelölésénél aktiválva van a
választási lehetőség többértelműségnél opció és a kijelölés nem
egyértelmű, akkor határozza meg a kiválasztást a megszokott párbeszédpanelben. Alapértelmezésben itt az összes tervelem aktiválva
van.

Nyomtatási kép elforgatása
Közkívánatra az újonnan kialakított nyomatási képen ismét lehetséges a képkivágás elforgatása.
Ablaktartalom nyomtatása funkció kiválasztása után minAz
Forgatás funkcióra az ablak eszköztáron
den egyes kattintás a
elforgatja a képkivágást 90°-kal az órajárással ellentétesen. A beállított méretarány eközben változatlan marad.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

Modellezés 3D

35

Modellezés 3D
A modern építészeti nyelv egyre távolodik az
ortogonalitástól. Szoborszerű építmények iránt egyre nagyobb a kereslet és egyre több ilyen kerül megépítésre. A
tervezők számára ez a fejlődés azt jelenti, hogy egyre rugalmasabbnak kell lenniük alakformálásukban és erre egy
olyan szoftveres megoldás szükséges, amellyel a még
nem ortogonális formákat is precízen meg lehet fogalmazni.
Az egész világon vezető Parasolid modellező mag integrációja az Allplan 2016 verzióba a felhasználók számára
messzemenő szabadságot kínál a tervek kidolgozásához,
és legmagasabb precizitást biztosítja a 3D testek létrehozásához és módosításához.
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Új modellező mag
A Siemens egész világon vezető Parasolid modellező magjának integrálása pontosan azt a precizitást nyújtja az Allplan 2016 verzióban, amely az amorf alakzatok létrehozásához szükséges. Ez optimális teljesítményt és messzemenő szabadságot biztosít a tervek kidolgozásához.
Az új 3D magnak köszönhetően a 3D testek módosíthatósága szignifikánsan könnyebbé válik és az ábrázolási minőség is láthatóan
megnövekszik az animáció ablakokban. A 3D modell nagyobb pontossága miatt javul a tervezési minőség is. Az Allplan 2016 így
megfelel a legmagasabb flexibilitási és precizitási követelményeknek
a szabad alakformálásban.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Megújult 3D elemek
A Parasolid új modellező magja bővített alkalmazási lehetőségeket
kínál, mint pl. valódi köröket, íveket és görbéket. Ezeket az új 3D
elemeket általános 3D elemeknek nevezzük, pl. általános 3D test,
általános 3D felület vagy általános 3D görbe.
A görbéket és íveket tartalmazó testek egyebek közt felismerhetők az
ívek és izogörbék szaggatott vonalként való ábrázolásáról. A kijelölési előnézetben a szálkereszttel az elemre mutatva minden esetben
leellenőrizheti, hogy az egy új, általános 3D elemként van-e kezelve.

Új általános 3D test szemben a 3D testtel (poligonizált)

Megjegyzés: Mielőtt az általános 3D elemeket egy másik modulban
pl. az építészetben építészsíkként használni lehetne, azokat először át
Elemek konvertákell alakítani poligonális elemekké. Ehhez az
lása (lásd a "Bővített elemkonvertálás" fejezetben, 52. oldal) funkció
ki lett bővítve.
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'Kerek' 3D elemek
A kör, körfelület, ellipszis, ellipszisfelület, spline 3D elemek valamint
a hengerek és a gömbök mostantól kerekek; többé már nem lesznek
poligonnal, ill. sokszöggel közelítve.

3D Kör
A
3D Vonal 3D Kör funkcióval most valódi köröket rajzolhat ívként, azok többé nem lesznek sokszögként közelítve. A fogókkal és beviteli mezőkkel való módosítás a sugárnál, kezdő- és
végpontnál valamint nyílásszögnél történhet. A Tulajdonságok palettán most akár több elemet is lehet egy lépésben módosítani.

3D Spline
A
3D Vonal 3D Spline funkcióval most a spline görbéket
harmadfokú Hermite-görbeként rajzolhatja meg, és többé nem közelített polivonalként. A fogókkal való módosítás a meghatározott vezérpontoknál történhet. A Tulajdonságok palettán pl. a vezérpontokat akár koordinátaként is megadhatja és módosíthatja.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Henger
A
Henger funkcióval létrehozott hengerek most 'valódi' körökön
alapszanak és most ívelt felületekkel lesznek határolva; a szabályos
sokszög sarokpontjainak számát többé már nem kell meghatározni.
Fogókkal megváltoztathatja a hengerek sugarát és magasságát közvetlenül vagy beviteli mezők segítségével, míg a Tulajdonságok palettán további módosítási lehetőségek állnak a rendelkezésére.
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Gömb
A
Gömb funkcióval létrehozott gömbök most ívelt felületekkel
vannak határolva; a háromszögekre felbontás és a glóbusz közötti
megkülönböztetésnek többé nincs jelentősége.
Fogókkal megváltoztathatja a gömbök sugarát közvetlenül vagy
beviteli mezők segítségével, míg a Tulajdonságok palettán további
módosítási lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Gömbök glóbuszként lesznek 3D testté konvertálva.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Új modellező funkciók
Az új modellező mag használatával most új modellező funkciók is
rendelkezésre állnak, amelyek kiegészítik és lecserélik a meglévőket.
Megjegyzés: Az új modellező funkcióknál az alapelemek (profil,
útvonal, tengely stb.) meg fognak maradni. Ajánlott az alapelemeket
egy saját rajzfájlban megrajzolni és aktívan a háttérbe helyezni, és a
felületeket, ill. testeket az aktív rajzfájlban létrehozni.

Extrudálás útvonal mentén
Az
Extrudálás útvonal mentén funkció leváltja a
ciós test funkciót.

Transzlá-

Az
Extrudálás útvonal mentén funkcióval létrehozhat testeket
és felületeket, mégpedig egy nyitott vagy zárt profil extrudálásával
egy útvonal mentén.
A lyukas profilok is támogatottak. Az extrudált elem előnézetként
ábrázolva lesz, és ekkor több lehetősége nyílik annak eldöntésére,
hogy miként legyen a profil az útvonal mentén elforgatva.

Megjegyzés: A profilnak síknak kell lennie és nem szabad megszakadnia vagy kereszteznie önmagát. Ez lehet zárt vagy nyitott. Hogy-
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ha a profil több elemből áll és nem lehet azokat egyetlen kattintással
summafunkcióval.
kijelölni, akkor azokat kijelölheti a
Megjegyzés: Az útvonalnak síknak kell lennie és nem szabad megszakadnia vagy kereszteznie önmagát. Akár olyan útvonalat is használhat, amelynek nincs közös pontja a profillal. Ebben az esetben
jelölje ki az útvonal kezdő- vagy végpontját és tolja el azt a profilhoz.

Forgatás
Az új

Forgatás funkció leváltja a

Forgástest funkciót.

A
Forgatás funkcióval testeket és felületek rajzolhat, mégpedig
egy profil megforgatásával egy tengely körül.
A profil tartalmazhat lyukakat, sőt nyitott és zárt profilok kombinációja is lehetséges. A forgástengelynek nem kell a profillal azonos
síkban lennie.
Az eredmény előnézetként lesz ábrázolva. A forgásszöget fogókkal
vagy a beviteli mezőben tetszőlegesen változtathatja, amíg a testet
létre nem hozza az Alkalmaz gombbal.

(A) Profil és tengely (izometria)
(B) Forgástest előnézete (izometria)
(C) Végleges test (takarás-ábrázolás)

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Megjegyzés: Egy zárt profil esetén, ill. egy 360° fokos forgatásnál
kiválaszthatja, hogy egy test vagy egy felület legyen-e létrehozva.
Egy nyitott profil esetén csak egy felület lehetséges.

Loft
Az új

Loft funkció leváltja az

Összekötött test funkciót.

A
Loft funkcióval tetszőleges számú nyitott vagy zárt síkbeli
profilt köthet össze - legalább kettőt - egy testté vagy egy felületté.
A profilok különbözhetnek pontjaik, ill. sarkaik számában. Összekötő
vonalakra nincs szükség a profilok között.
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Megjegyzés: Hogyha a profiloknak csak egyike is nem zárt, akkor
csak felületet lehet létrehozni. Zárt profiloknál meghatározhatja,
hogy egy nyitott vagy egy zárt térfogat (test) legyen-e létrehozva.
Megjegyzés: A profiloknak síkbelinek kell lenniük, de nem kell párhuzamos síkban feküdniük.
Megjegyzés: A loft profiljai a kezdőpontokban össze lesznek kötve
egymással; a további pontok a megadás sorrendjében fognak következni. Ezt használhatja kimondottan megcsavart testek modellezéséhez. Hogyha el szeretné kerülni a csavart testeket, akkor figyeljen
arra, hogy a kezdőpontok szinte egymáson feküdjenek és a profilok
azonos irányban legyenek megadva. Az egyes profilokat akár utólag
is elforgathatja. Hogyha így sem lehet a megcsavart vagy önmagát
Útvonal
metsző testeket elkerülni, akkor esetleg használhatja az
sweep (44. oldal) funkciót.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

Modellezés 3D

45

Útvonal sweep
Az
ót.

Útvonal sweep funkció leváltja a

Szabályos test funkci-

Az
Útvonal sweep funkcióval hozhat létre testeket és felületeket
legalább két profilból, amelyek legalább egy útvonal mentén egymással össze van kötve. A profilok különbözhetnek pontjaik, ill. sarkaik számában; nem kell síkbelinek lenniük.
A profilok és útvonalak száma tetszőleges. Az útvonalak akár
metszhetik is egymást - ebben az esetben legalább két útvonalnak
kell léteznie.
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Extrudálás új elemként
Az
Extrudálás funkció most kibővült az
Új elem opcióval.
Ha ez opció aktiválva van, akkor az extrudált elem mindig új elemként lesz létrehozva és nem fog megváltozni a meglévő elem, abból
nem lesz elvéve és nem is lesz hozzáadva semmi. Így hozhat létre pl.
hasonló felületeket vagy testeket, és tolhatja el azokat a kívánt helyExtrudálás útvonal mentén
re, pl. kiindulási alapként az új
funkcióhoz.

Körvonalak extrudálása egy felületen
Amikor az
Extrudálás funkcióval egy felület egyik körvonalát
szeretné extrudálni vagy sajtolni, akkor a kiválasztás közben a felület a lokális koordináta-rendszer X, Y és Z irányával lesz megmutatva és munkasíkként meghatározva. A numerikusan megadott méretek és a szerkesztés segítők a helyi menüből mind erre a lokális
rendszerre vonatkoznak.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Módosító funkciók 3D-ben
Módosítás fogókkal és Tulajdonságok palettával
A 3D elemeket most úgy szerkesztheti általánosan a direkt objektum
módosítás lehetőségeivel, mint ahogy azt megismerte a többi elemnél és építőelemnél: Jelölje ki egyszerűen az elemet és használja a
fogókat és beviteli mezőket a módosításhoz. Némelyik szerkesztő
funkciónál olyan beállításokat is végrehajthat a fogókkal, mint pl. a
kerekítések sugarának intuitív igazítása.
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3D elemek a Tulajdonságok palettán
A Tulajdonságok palettán most egy vagy több 3D elemhez megváltoztathatja a formátum tulajdonságokat és megváltoztathatja a felszín és mapping vizualizációs beállításokat. Ezenkívül itt szabályozhatja az izogörbék (U és V görbék) típusát és számát az általános 3D
elemeknél.

Új funkciók a testek módosításához
A testek módosításához szintén új funkciók lettek kifejlesztve, amelyek hasonló formában már ismerhetők a Konstrukció modulból.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Él távolság módosítása
Az
Él távolság módosítása funkcióval megváltoztathatja egy
poligonális 3D test vagy egy 3D felület két vagy több élét egy távolság megadásán keresztül; az éleknek ehhez egy síkban kell feküdniük.
A geometria módosítása előnézetként lesz ábrázolva, amíg le nem
rakja a pontot vagy el nem fogadja a megadott értéket.

Él lekerekítése
Az
Él lekerekítése funkcióval lekerekítheti egy 3D test egyes
vagy összes élét egy bizonyos sugár megadásával.
A megadás előnézetként lesz ábrázolva, amíg el nem menti a testet
az Alkalmaz gombbal. Az Összes él opcióval a test összes éle egyetlen lépésben lesz lekerekítve.
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Él lesarkítása
Az
Él lesarkítása funkcióval egy 3D test egyes vagy összes élét
elláthatja egy lesarkítással egy meghatározott távolságra. A távolságot megadhatja numerikusan vagy meghatározhatja fogókkal.
A megadás előnézetként lesz ábrázolva, amíg el nem menti a testet
az Alkalmaz gombbal. Az Összes él opcióval a test összes éle egyetlen lépésben lesz lesarkítva.

Módosítás 2D-hez hasonlóan
Sok módosító funkciót, amelyeket már ismer a 2D-ből, most alkalmazhat a 3D elemekre is, és azok most rendelkezésre állnak a Modellezés 3D modulban is.
A következő funkciókat most alkalmazhatja az azonos síkban
fekvő 3D vonalakra és 3D felületekre is:
•

Összemetszés

•

Lekerekítés

•

Lesarkítás

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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A következő funkciókat a 2D-hez hasonlóan most 3D vonalakra is
alkalmazhatja:
•

Vonalakból poligon

•

Poligonból vonalak

A
3D Vonal és
3D Felület rajzoló funkciókkal karöltve a
komplex 3D testekhez az előrajzokat és vázlatokat most rögtön elkészítheti háromdimenziósan; többé nincs szükség forgatásra és 3D-re
konvertálásra.
A következő funkciók lettek kibővítve:
•

Test elvágása
Ezzel a funkcióval most már nem csak testeket, hanem 3D vonalakat, 3D köríveket és 3D spline görbéket is elvághat.

•

Párhuzamos
Ez a funkció most figyelembe veszi a 3D köríveket és a 3D spline
görbéket is. A 3D elemek párhuzamosai előnézetként a szerkesztővonal színével lesznek ábrázolva, ameddig el nem fogadja az
ENTER billentyűvel a párhuzamosok számát.
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Kibővített elemszűrő
Azért, hogy az új elemeket könnyebben lehessen szerkeszteni, kibőElem-szűrő (Szűrő-Asszisztens eszköztár) lehetősévítettük az
geit. Az ismert 3D elemek mellett most az új általános 3D elemek
valamint 3D kör és 3D spline szerint is szűrhet.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Bővített elemkonvertálás
Az általános 3D elemek, gömbök vagy hengerek használata pl. az
építészmodulokban még nem lehetséges, a görbéket előbb fel kell
bontatni poligonokra.

Elemek konvertálása funkcióban új opciók állnak
Ehhez az
rendelkezésre:
• 3D görbékből 3D poligon
• Általános 3D elemből 3D test/felület
A konvertálás típusa és minősége beállítható.

2D-ből 3D
A 2D konstrukcióból 3D vonalak opcióval most a 2D íveket és
spline görbéket is a megfelelő 3D elemekre konvertálhatja.
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Továbbfejlesztett adatcsere
Rhino interfész
Körök, ívek és 3D spline görbék most görbeként lesznek a Rhino
programba exportálva.
Körök, ívek és 3D spline görbék a Rhino programból most görbeként
lesznek az Allplan programba importálva.

CINEMA 4D interfész
Körök, ívek és 3D spline görbék most görbeként lesznek a CINEMA
4D programba exportálva.
Körök, ívek és 3D spline görbék a CINEMA 4D programból most
görbeként lesznek az Allplan programba importálva.

AutoCAD interfész
Körök, ívek és 3D spline görbék az AutoCAD programból most görbeként lesznek az Allplan programba importálva.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban
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Vizualizálás és animáció
Nézetmódok (képernyő megjelenítés)
A tervezési adatainak képernyő megjelenítéséhez rendelkezésre álló
nézetmódok is tovább lettek fejlesztve.
Tipp: Hogyha az aktuális képernyő megjelenítés egy beállítását vagy
egy jelenetét véglegesen el szeretné menteni képként, akkor használja az Ablaktartalom mentése bitképként funkciót (Fájl menü vagy
helyi menü navigáció módban).

Ábrázolás, mint 'fehér modell'
Az új Fehér modell opció lehetőséget biztosít azon nézetmódokhoz,
amelyek az RT_Render rendereljárást használják (pl. az előre meghatározott RTRender nézetmód), hogy modelljét fehér kartonból
vagy KAPA® lapokból elkészített építészmodell stílusában ábrázolja.
Ennél az ábrázolási technikánál a meglévő színes felületek és textúrák automatikusan el lesznek rejtve és a jelenet kizárólag sötét-világos árnyékolással, alacsony kontraszttal lesz ábrázolva. Tükröződés és átlátszóság emellett továbbra is figyelembe lesz véve.
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Modelljének "fehér modellként" való megjelenítéséhez
1 Nyissa ki az ablak eszköztáron a Nézetmód listamezőt.
2 Mutasson arra a nézetmódra, amelyhez be szeretné kapcsolni a
fehér papírmodell ábrázolást.
Fontos!
Ennek egy olyan nézetmódnak kell lennie, amelyik az RT_Render
rendereljárást használja.
3 Kattintson a

Nézetmód szerkesztése ikonra.

Megjelenik a Nézetmód paletta.
4 Aktiválja a Beállítások alatt a Fehér modell opciót.
5 Kattintson a Bezárás gombra.
6 Jelenítse meg modelljét az imént megváltoztatott nézetmódban.
Megjegyzés: A normál ábrázolásra való visszaváltáshoz, deaktiválja
megint a Fehér modell opciót.
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Optimalizált ábrázolás Sketch nézetmódban
Az összes nézetmódban, amely a Sketch rendereljárást használja (pl.
az előre meghatározott Sketch nézetmód), az egyenetlen felületek
többé nem háromszögekre felbontva lesznek ábrázolva, hanem "kerekítve".
Az ilyen nézetmódokban az ábrázolás ezáltal sokkal tetszetősebb
lesz.

Bővített információ szolgáltatás Real-Time rendereléseknél
Kibővült az információ szolgáltatás a Real-Time renderelések számítása közben. Az összes nézetmódban, amely az RT_Render
rendereljárást használja (pl. az előre meghatározott RTRender nézetmód), most rögtön információkat kap a számítás állapotáról.

A számítás haladásának százalékos megjelenítése "Minőség" stop kritériumnál
A Minőség stop kritérium használatánál korábban semmilyen információt nem kapott arról, hogy a program mikor éri el a beállított
minőségi szintet és fejeződik be a renderelési folyamat.
Itt most kiegészítésként meg lesz jelenítve a százalékos előrehaladás:

A render-számítás félbeszakításának megjelenítése
Amint egy Real-Time renderelés számítási folyamata félbeszakad (pl.
az elemkiválasztás meghívásánál), az most megfelelően jelezve lesz:
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Egyszerűsített modell-ábrázolás perspektívaváltásnál
Azért, hogy komplex és adat intenzív modelleknél biztosítani lehessen a gördülékeny perspektívaváltást, azokban a nézetmódokban,
amelyek a Takarás-számítás, Árnyékolt vagy Sketch rendereljárások
egyikét használják, egy bizonyos adatmennyiségtől a perspektívaváltás közben a modellnek már csak egy egyszerűsített ábrázolása
lesz megjelenítve; ráadásul ideiglenesen a felszínek és textúrák is el
lesznek rejtve (balra). A modellt ezáltal gyorsan és rángások nélkül a
kívánt perspektívába lehet hozni.
Csak a végleges perspektíva beállításakor (azaz az egérgomb felengedésekor) történik meg a modell ábrázolása a nézetmód teljes specifikációjával és az összes részlettel (jobbra).
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Animáció
Az animációban a lehetőségek kibővültek a világítási helyzet szimulációjához az egyes jelenetekben.

Fényforrások másolása
A
Projektfény beállítása funkción keresztül az egyes projektekhez meghatározott mesterséges fényforrásokat a projekten belül másolni lehet egyesével vagy akár többet összefogva. Több fényforrás
másolásához használhatja pl. a területkijelölést vagy summafunkciót.

További információkat kaphat ehhez az Allplan súgójában a "Fényforrások másolása" alatt.
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Megvilágítás erősségének szabályozása
A
Projektfény beállítása funkción keresztül meghatározott
mesterséges fényforrások fény intenzitása és ezzel a megvilágítás
erőssége célzottan szabályozható. Következésképpen a jelenet világítási helyzete az egyes fényforrások világosításával vagy sötétítésével
még realisztikusabban szimulálható és megítélhető.

További információkat kaphat ehhez az Allplan súgójában az "Új
fényforrás beállítása" alatt.

Renderelés
A renderelésnél is új lehetőségek nyílnak a minél valósághűbb fényviszonyok szimulációjához.
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Vizualizálás és animáció

61

Renderelés a CineRender R15 használatával
A 2016-os verzióba implementálva lett a MAXON cég CINEMA 4D
R15 renderelő motorja, a CineRender R15.

A renderelő motor most lehetővé teszi különösen az ambient
occlusion eljárás szerinti renderelést (lásd még "Új shading eljárás
"Ambient occlusion" (61. oldal)").
Amennyiben részletesebben szeretne tájékozódni a CineRender R15
további előnyeiről és újdonságairól, akkor, kérem látogasson el a
Maxon honlapjára (http://www.maxon.net).

Új shading eljárás "Ambient occlusion"
A CineRender R15 integrációja lehetővé teszi többek között egy további shading eljárás, az "Ambient occlusion" eljárás használatát
(magyarul: kb. környezeti elnyelés).
Az "Ambient occlusion" eljárás a "Global Illumination" renderelési
módszerhez kiegészítésként beállítható olyan árnyékolási technika,
amely segítségével valósághű árnyékolás érhető el a jelenetben a
lehető legrövidebb számítási idő mellett. Egy másik előnye ennek az
eljárásnak a részlethatás javításában mutatkozik meg, mégpedig az
élek és sarkok kiegészítő árnyékolásával.
Az Ambient occlusion pl. használható a fényviszonyok szimulálásához direkt napsugárzás nélküli felhős égboltnál; az eljárás ugyanúgy
megfelel a belső terekhez, mint a külső perspektívákhoz.
Még akkor is, hogyha a célkitűzés szerinti legrövidebb számítási idő
alatt nem lehet fizikailag helyes eredményt elérni, az eredmény általában annyira jól sikerül, hogy el lehet tekinteni a jelenet globális
megvilágítás melletti számításigényes renderelésétől.
Megjegyzés: Hogyha fizikailag helyes eredményt szeretne elérni,
akkor a számításigényes renderelési módszerek egyikét kell kiválasztania a jelenet globális és helyes megvilágítása mellett.
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Renderelési eredmények az " Ambient occlusion" eljárás alkalmazása
nélkül (balra) és alkalmazásával (jobbra):
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Egy kép "Ambient occlusion" eljárással történő
rendereléséhez:
1 Kattintson a

Kép renderelése funkcióra.

Megjelenik a Renderelés paletta.
2 Aktiválja az Általános beállítások alatt az Ambient occlusion
opciót.
Megjegyzés: Az itt kiválasztott beállítás egyidejűleg érvényes lesz
a Render számítási eljárással készülő filmek felvételére is.
3 Állítson be szükség esetén további paramétereket az Ambient
occlusion eljáráshoz.
Kattintson ehhez a Minőség alatt a Bővített beállítások mellett a
Szerkesztés gombra.
4 Renderelje le a képet.
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SmartPartok
A bizonyított SmartPart funkciók a nagy számú parametrikus objektummal együtt jelentősen hozzájárulnak a
tervek egyedi kialakításához és a gyakorlatnak megfelelő
ábrázolásához. Ezek a SmartPartok folyamatosan bővülnek, hogy megfeleljünk az ilyen objektumok növekvő
igényeinek, és így még hatékonyabbá téve a tervkészítést.
Az Allplan 2016 verzióhoz hozzájött az új emelőkapu és
tetősíkablak objektummodell.


Az emelőkapu speciálisan az ipari szerkezetben való
használtra lett kifejlesztve.



A tetőablak kiegészíti az ablakok és ajtók kínálatát.
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Előnézet ikonok egyénileg létrehozott
SmartPartoknál
Azon SmartPartok előnézet ikonjaként, amelyeket a felhasználó helyezett el a könyvtárban, korábban egy a SmartPart típusától függő
egységes grafika volt használatos. Ezt a grafikát ugyan később meg
lehetett változtatni, de ez meglehetősen fáradságos volt.
Itt van pl. az előnézet ikon az újonnan létrehozott ablak
SmartPartokhoz:

Egy úgy szolgáltatás most átveszi a könyvtárba való mentésnél az
előnézet ikonjához a grafika automatikus generálását, amely az érintett SmartPart tényleges kinézetéről tájékoztat:
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Ilyen módon a SmartPartokat nem csak a megfelelően megválasztott
leírások alapján, hanem már az előnézet ikonok segítségével is tisztán meg lehet egymástól különböztetni.

Tetősíkablak SmartPart
Az Általános: tetők, síkok, metszetek modul Létrehozás területe
Tetősíkablak SmartPart. Ezzel a
kibővült egy új funkcióval funkcióval SmartPartokat hozhat létre derékszögű tetősíkablakokhoz.
Ezen új funkció aktiválása után megnyílik a Tetősíkablak SmartPart
Tulajdonságok palettáján az Elemek panellap, és azonnal megkezdheti egy saját SmartPart modellezését. Emellett lehetséges az is, hogy
a tetősíkablakokhoz a Napvédő panellapon hozzárendeljen egy redőnyt vagy egy napellenzőt.
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A tetősíkablak SmartPartok derékszögű tetőnyílásokba helyezhetők
be. A tetősíkablak SmartPart, ahogy más SmartPartoknál már megszokta, módosítható fogók segítségével grafikusan és paramétereken
keresztül a palettán.
Mentés kedvencként funkcióval elA saját SmartPartjait a
mentheti kedvencként vagy felveheti a könyvtárba.
Jelentés funkció segítségével a Tetősíkablakok.rdlc
A
fájlon keresztül kiértékelheti a tetősíkablak SmartPartokat. Ebben
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felsorolást fog kapni a tetősíkablakokról (külön nyitásmódonként) és
a hozzátartozó szerkezeti nyílás méreteiről (szélesség, hossz, terület).

Új vasalatok ablak és ajtó
SmartPartokhoz
Az ablak és ajtó SmartPartok
Ablak SmartPart és
Ajtó,
kapu SmartPart funkciókkal (Alap: falak, nyílások, építőelemek
modul - Létrehozás terület) való modellezésénél több új vasalat változat is rendelkezésére áll:
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Új kapu SmartPart
Az
Ajtó, kapu SmartPart funkció (Alap: falak, nyílások, építőelemek modul, Létrehozás terület) kibővült egy új SmartPart típussal
Emelőkapu.
-

Jelentések funkció segítségével
Az emelőkapu SmartPartok a
különböző fájlokon keresztül (pl. Ajtók (részletek).rdlc)
értékelhetők ki.
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Felületábrázolás 2D-ben és 3D-ben
Az ablak és ajtó SmartPartok
Ablak SmartPart és
Ajtó,
kapu SmartPart (Alap: falak, nyílások, építőelemek modul - Létrehozás terület) funkciókkal való modellezésénél aktiválhat egy felületábrázolást mind 2D-ben, mind 3D-ben. A felületekhez tetszés
szerint kiválaszthat egy sraffozást, egy mintát, egy kitöltést vagy
egy stílusfelületet.
Példaként itt van egy ablak SmartPart felületábrázolása integrált
redőnnyel és ablakpárkánnyal:
Az ablak SmartPart palettáján a 2D ábrázolás és 3D ábrázolás panellapokon a következő beállítások lettek az ablakelemek felületábrázolásához meghatározva:
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Az integrált ablakpárkányhoz és a redőnyhöz ugyancsak aktiválható
a felületábrázolás:

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

SmartPartok

Itt van az eredmény:
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További újdonságok az építészet
területen
Ajtónyitás teljes építészelemeként
Hogyha korábban egy teljes ajtónyitás tollát, vonaltípusát, színét
vagy fóliáját véglegesen meg szerette volna változtatni, akkor ezt
csak az ajtónyitás szimbólum újbóli lerakásával volt lehetséges.
Most az ajtónyitások az Allplan programban teljes értékű építészelemként lesznek kezelve.
Hogyha a vonalra vagy a körívre kattint, akkor most a teljes elem ki
lesz jelölve, és ezt pl.
Formátum tulajdonságok módosítása
funkcióval egyetlen lépésben szerkesztheti. Eltérő formátum tulajdonságok, ill. fóliák az ívhez és a vonalhoz most még csak
SmartPartokon keresztül érhetők el.

Megjegyzés: Objektumok és ajtónyitások használatánál az objektumok láthatatlan részei a korábbi verziókhoz hasonlóan nem lesznek
módosítva.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

Könyvtárak

75

Könyvtárak
A könyvtár az Allplan programban sok hasznos objektumot kínál az építészek részére. Az Allplan 2016 verzióhoz a könyvtár kibővült új objektumokkal (fákkal, sövényekkel, tetőablakokkal és kapukkal) és a meglévő tartalom is átdolgozáson esett át.
Ennek eredményeként érezhetően megnőtt a
felhasználóbarátság és az áttekinthetőség. Ezen túlmenően az újonnan kialakított funkciókkal (többszörös kiválasztás, szűrés és szortírozás) még rugalmasabb a
munka a könyvtárral.
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Általános újdonságok a könyvtáraknál
Könyvtár paletta lapos hierarchiával
Korábban a szimbólum, objektum és SmartPart könyvtári elemek
szigorúan el voltak választva. A Könyvtár palettán először el kellett
döntenie, hogy melyik típust szeretné használni; csak ezután választhatta ki az elemet. Még egy keresést is csak a mindenkori elemtípuson lehetett végrehajtani.
Most csak egyetlen hierarchiaszint létezik; minden egyes könyvtári
elemet a típusától függetlenül bármelyik tetszőleges mappába el lehet
menteni. A keresés végigfut az összes elemtípuson azon mappa alatt,
amelyben elkezdte a keresést.
A kiválasztásnál azonnal felismerheti, hogy az milyen elemként van
kezelve. A mindenkori könyvtári elem típusa egy kis szimbólummal
van megjelölve:
•

Szimbólum, ill.

•

Objektum, ill.

•

SmartPart

Szimbólum erőforrásokkal
Objektum erőforrásokkal

Alapszabályok
A Könyvtár palettán a következő szabályok érvényesek:
• A szimbólumok neve most legfeljebb 70 karakter hosszú lehet.
• Az útvonalnév legfeljebb 180 karakter hosszú lehet.
• A következő különleges karakterek nem engedélyezettek:
- / \ : “ ? *> < |
• Tetszőleges számú almappa lehetséges, amíg az
útvonalnevek maximálás hosszát.

el nem éri az
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Szortírozás és szűrés
A
Szűrő funkcióval megjelenítheti és elrejtheti a könyvtári elemek bizonyos típusait (szimbólumok, objektumok, SmartPartok).
A
Szortírozási kritérium funkcióval a könyvtári elemeket alfabetikusan vagy mentési dátum szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti.
Az
Üres mappák elrejtése funkcióval elrejtheti azokat a mappákat, amelyek nem tartalmaznak könyvtári elemet. Hogyha mappák
szimbólum megváltozik és benyomva
vannak elrejtve, akkor a
lesz ábrázolva.

Egyes fájlok katalógus mappák helyett
Korábban a szimbólumok és az objektumok is katalógus mappákba
(ZSY, ill. OM*) voltak mentve. Ezek a katalógus mappák zárt tárolók
voltak; amiket speciális funkciókon keresztül kellett kezelni. Ugyan
lehetőség volt egyes fájlokra (*.SYM vagy *.NMK), de ezek kivételek
voltak.
Most az összes könyvtári elem egyes fájlként a \Library mappába
lesz mentve:
• Szimbólumok *.SYM fájlként
• Objektumok *.NMK fájlként
• SmartPartok, ahogy korábban is *.SMT fájlként

Könyvtári elemek kezelése
A könyvtári elemek kezelése mostantól többé már nem a ProjectPilot
programban történik; az ehhez tartozó funkciók el lettek távolítva.
A javasolt útvonalak beállítására az egyes szimbólum- és objektumfájlokhoz a
Beállítások - Munkakörnyezet - Mentési helyek
alatt mostantól szintén nincs többé szükség és ezért kikerült onnan.

78

Általános újdonságok a könyvtáraknál

Allplan 2016

Kezelés a Könyvtár palettán
Az új mappák és csoportok létrehozása, valamint a könyvtári elemek
beszúrása is a Könyvtár paletta eszköztárának segítségével kerül
végrehajtásra.
További kezelési műveleteket a
gombbal, ill. a helyi menüvel
lehet végrehajtani; itt a kiválasztott útvonaltól függően mappákat és
könyvtári elemeket másolhat, átnevezhet, kivághat vagy törölhet.
Ezenkívül a szerkeszthető mappákat (nem a Standard útvonalon
lévőket) közvetlenül a Windows Explorerben is megnyithatja, hogy
ott kezelési műveleteket hajtson végre.

Kezelés a Windows Explorerben
Különösen, hogyha nagy számú adatot szeretne a Könyvtár palettán
másolni, áthelyezni vagy átnevezni, célszerű ezeket a feladatokat a
Windows Explorer széleskörű lehetőségeivel végrehajtani, ahelyett
hogy ezt minden egyes mappánál vagy minden egyes könyvtári
gombbal vagy helyi menüvel tenné meg.
elemnél az
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Könyvtári elemek kezelése a Windows Explorerben,
fontosabb lépések:
1 Nyissa ki a Könyvtár palettát.
2 Válasszon ki egy olyan útvonalat, amely szerkeszthető (ne a
Standard útvonalat).
3 Navigáljon ahhoz a mappához, amelyben vagy amely alatt változtatásokat szeretne végrehajtani.
4 Kattintson a jobb egérgombbal a mappára és utána a helyi menüben a Megnyitás a Windows Explorerben parancsra.
A kívánt mappa megnyílik a Windows Explorerben.
5 Hajtsa végre a változtatásokat a Windows Explorer lehetőségeivel.
6 Lépjen ki a Windows Explorerből.
A változtatások azonnal megjelennek a Könyvtár palettán. Esetleg rövid időre meg kell nyitnia a fölérendelt mappát, hogy a
szerkesztett mappa frissülni tudjon.
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Szimbólumok és objektumok erőforrásokkal
A szerkeszthető szimbólumok és objektumok (Iroda, Projekt, Privát
ikonjával, ill. helyi menüjével rendelkezéséés Külső útvonalak)
re áll az Erőforrásokat tartalmazza opció.

Itt meghatározhatja, hogy az erőforrások el legyenek mentve a
könyvtári elembe vagy az aktuális projektből legyenek átvéve.
• Ha az Erőforrásokat tartalmazza opció nem aktív, akkor az erőforrások a mindenkori projektből lesznek használva.
• Ha az Erőforrásokat tartalmazza opció aktív, akkor az aktuálisan
érvényes erőforrások alkalmazva lesznek a könyvtári elemre és el
lesznek mentve a könyvtári elemmel. A könyvtári elem megőrzi
ábrázolását más projektekben is. Így adhat át saját könyvtári
elemeket erőforrásokkal a partnerirodáknak.
Kijelölhet több elemet, és az erőforrásokat egy lépésben alkalmazhatja.
Erőforrással rendelkező könyvtári elemek speciális szimbólumokkal
vannak megjelölve:
•

Szimbólum, ill.

•

Objektum, ill.

Szimbólum erőforrásokkal
Objektum erőforrásokkal

Mellékelt könyvtárak
A melléklet könyvtárak tömörítve lettek, ki lettek egészítve és újra
lettek struktúrával. Most már a szimbólumok is az ETC mappába
vannak mentve, ahol a többi adat szállításkori állapota is tárolva
van. Ezzel most megszűnt az STD irodai standard SYM alatti mappáiban a különutas megoldás.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

Könyvtárak

81

Új tartalmak
A mellékelt könyvtárakban egyebek mellett a következő új könyvtári
elemeket találja:
• Mediterrán fák
Öt fafajtát tartalmaz, mindegyiket három különböző nagyságban.
• Sövények
Három különböző nagyságban
• Tetősíkablakok
SmartPartként most különféle bukó és felnyíló ablakok érhetők el.
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Meglévő tartalom felülvizsgálata
A könyvtárak meglévő tartalma felül lett vizsgálva és újra lett strukturálva.
• A tartalmak nagy része el lett távolítva a szállításból, azonban
azok továbbra is beszerezhetők az Allplan Connect weboldaláról.
Ennek köszönhetően felgyorsult az Allplan telepítése.
• A megmaradt könyvtári elemek újra lettek strukturálva, hogy a
könyvtárakat érintő újdonságokat jobban ki tudja használni.
• A korábbi verziók teljes könyvtárai elérhetők az Allplan Connect
weboldalán.
• Az objektumok erőforrásai és meghatározásai átdolgozásra és
egyszerűsítésre kerültek.

Objektumok meghatározása és erőforrásai
Annak érdekében, hogy a jövőben az objektumok kinézetét könynyebben meg tudja változtatni, átdolgozásra kerültek az objektumok
meghatározásai és az erőforrásai. Most könnyebben igazíthatja a
vonalvastagságokat, kitöltéseket 2D-ben és az erőforrásokat 3D-ben.
Ez előfeltétel volt olyan egyszerű, attraktív tartalmakhoz az Allplan
programban, amiket nemzetközileg is lehet használni.
Következő változtatások lettek végrehajtva:
• Az objektumokat most egyszerűbb használni; most csak egy réteg
tartozik a 2D-hez és egy a 3D-hez, és azok többé nem függnek a
referencia méretaránytól.
• Az objektumok 2D ábrázolása most a Standard fóliával és az
Elhelyezés formátummal rendelkezik:
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• Minden egyes 2D ábrázoláshoz csak egy stílusfelület tartozik, így
rugalmasan dolgozhat és használhat rajztípusokat.
• Az Allplan új telepítésekor új stílusfelületeket kap az objektumokhoz.
• Áttérés telepítésekor a meglévő Standard nem lesz felülírva; emiatt az új stílusfelületek nem lesznek hozzáadva. De ezeket később
is hozzáadhatja.
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Egyénileg létrehozott könyvtárak
adatkonvertálása áttérésnél
Azért, hogy a könyvtári elemek katalógusfájlokról való megváltoztatása (ZSY és OM*) konzisztens legyen és ne csak a mellékelt
könyvtárakra legyen érvényes, az Ön által egyénileg meghatározott
szimbólum és objektum katalógusok konvertálva lesznek, hogyha az
Allplan egyik korábbi verziójáról áttér az Allplan 2016 verzióra.
A ZSY katalógusfájlokban található összes szimbólumból önálló
név.SYM szimbólumfájlok lesznek; fájlnévként az eredeti szimbólumnév lesz használva. Ugyanez érvényes az objektumokra az OM*
katalógusfájlokból: Ezekből önálló név.MNK fájlok lesznek; itt az
objektumnév lesz fájlnévként használva.
A SmartPartok a bevezetésük óta önálló fájlként vannak elmentve;
áttérésnél csak a mappáikba lesznek áthelyezve.
Megjegyzés: Az eredeti szimbólum és objektum katalógusok nem
vesznek el. Az önálló fájlokra való felbontást követően az áttérésnél
azokról másolat készül és mentéskén a TMP\Library\bak mappába lesznek helyezve. A dátum és idő alapján a mentés azonosítható lesz.
A könyvtári elemek elosztása az Iroda útvonal mappáiban másképpen szabályozott, mint a Projekt és Privát útvonalakon.
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Könyvtárak az irodai standardban
A meglévő katalógusokat az irodai standardban az összes munkatárs
használja az irodában; ezek általában terjedelmesek és gondosan
felépítettek. Azért, hogy a Könyvtár paletta új lapos struktúráján
azonnal eligazodjon, a korábbi verziók katalógusainak struktúrája
messzemenően azonosan van leutánozva.
Az objektum mappákat szintén azonos név alatt találja meg. A
szimbólumok és SmartPartok a _SMARTPARTOK és _SZIMBÓLUMOK
mappák alá lesznek beszortírozva.
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Könyvtárak a Projekt és Privát útvonalakon
A Projekt és Privát útvonalakon a katalógusok általában kisebb terjedelműek és speciálisan a mindenkori projekthez vannak összeállítva.
Ezért az adatkonvertálásnál az azonos nevű katalógusfájlok össze
lesznek olvasztva, függetlenül a könyvtári elem mindenkori típusától. Hogyha például a SmartPartoknál és az objektumoknál is létezik
egy Ablakok mappa, akkor az adatkonvertálás után ezekből a mappákból mind az objektumok, mind a SmartPartok össze lesznek fogva az új Ablakok mappába.

Kiindulási helyzet: Szimbólumok, objektumok és SmartPartok a korábbi verzióban
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A Minden könyvtármappa a projektből ugyanarra a helyre lett összefogva
B Objektumok és SmartPartok azonos mappában vannak
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Külső útvonal
Hogyha a korábbi verzióban a Külső (extern) mappában már meghatározott útvonalakat, akkor azok megmaradnak az áttérés után is.
Ezekre az útvonalakra a jövőben azonban a könyvtári elemek összes
típusát elmentheti.

Könyvtárak az Allplan 2015 verzióból
Az Allplan 2016 verzióhoz mellékelt könyvtárak tömörítve lettek, ki
lettek egészítve és újra lettek rendezve. Hogyha továbbra is használni
szeretne szimbólumokat, objektumok vagy SmartPartokat az Allplan
2015 könyvtáraiból, akkor azokat ZIP fájlként letöltheti és importálhatja német vagy angol elnevezésekkel az Allplan Connect weboldaláról.
Importhoz használhatja a Külső mappát a Könyvtár palettán. Ha
szükséges, akkor az adatok az import közben automatikusan konvertálva lesznek. Az import után helyezze át az adatokat célzottan a
Külső mappából egy másik mappába, pl. Iroda, Privát vagy Projekt.
Megjegyzés: Az adatkonvertálás eltarthat egy kis ideig, különösen a
teljes szimbólum mappa konvertálása. Hogyha már tudja, hogy mely
mappákat szeretné továbbra is használni, akkor azokat az adatokat a
Windows Explorerben érdemes célzottan kiválasztani és egy saját,
külön mappába áthelyezni.
Egy részletes leírást talál a letöltésről és importról az Allplan súgójában; keressen rá a 'Könyvtárak használata korábbi verziókból' témára.
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Metszet tetszőleges görbe
mentén
Az asszociatív nézetekkel és metszetekkel ellentétben tetszőleges
görbe menti metszet esetén a modelladatok nem rendelkeznek permanens referenciákkal. A metszet a beállítástól függően "gyűjti" be a
szükséges információkat a modellről anélkül, hogy például megzavarná a munkát a workgroupban. A metszet esetleges eltolása így a
modell beolvasása nélkül is lehetséges.
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Ábrázolás terjedelme és fajtája
A Metszet tetszőleges görbe mentén palettán, most rendelkezésére
áll a Szűrő kiegészítő terület, ahol meghatározhatja, hogy mely elemek legyenek ábrázolva és azt, hogy a változtatások, amiket a palettán és a 3D modellen hajt végre, automatikusan figyelembe legyenek-e véve.

Elemek eltávolítása/hozzáadása
Az
Elemek eltávolítása/hozzáadása gombra kattintás után kijelölheti az összes olyan elemet az aktív rajzfájlokban, amiket nem kell
a metszetben ábrázolni.
Hogyha újra rákattint a gombra, akkor a kiszűrt elemek a kijelölés
színével lesznek ábrázolva. Ezekre az elemekre kattintva, azok ismét
ábrázolva lesznek a metszetben. Ahhoz, hogy eközben egy lépésben
summafunkciót.
több elemet válasszon ki, használja a
Rajzfájlok
Itt határozhatja meg, hogy mely rajzfájlok legyenek figyelembe véve
a metszethez. A gombra kattintás után a Rajzfájl választása párbeszédpanelben megjelenik az összes aktív rajzfájl. Meglévő metszetek
módosításakor ezenkívül az összes olyan rajzfájl is meg lesz jelenítve, amelyek a metszet alapját képezik ugyan, de éppen nincsenek
aktiválva.
Asszociatív
Hogyha ez az opció aktív, akkor a metszet asszociatívan fog viselkedni. Valamennyi változtatás, amelyet végrehajt a palettán, ezáltal
azonnal meg lesz jelenítve. Továbbá a 3D modellen végzett változtatások automatikusan figyelembe lesznek véve anélkül, hogy ki kel-
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lene választani a módosító funkciót. Egyedül az újonnan létrehozott
elemeknél fog az ábrázolás frissítése megtörténni először csak a
metszet módosításakor.
Azok a metszetek, amelyek nem asszociatívak, egy dupla nézetkerettel lesznek ábrázolva.

Kottázás
A tetszőleges görbe menti metszetek utólagos kottázásához a
Metszet
Híd- és mélyépítés modulban a Létrehozás területen a
kottázása funkció ki lett bővítve.

Miután rákattintott a kívánt metszet nézetkeretére, a funkció menete
Kóta funkcióhoz a következő eltérésekkel:
hasonló lesz a
• A méretvonal helyzetét az elsőként bekottázandó pontra való
kattintás határozza meg.
Hogyha a Szimbólum referenciapontba opció deaktivált, akkor
az első ponttal meghatározza a szintkottázás összes többi pontMéretvonal eltolása funkcióval a Méretjának helyzetét. A
vonal modulban utólag eltolhatja a szintkottázást.
• A szintkottázás referenciapontja a metszetből lesz átvéve.
Megjegyzés:
• A szintkottázás létrehozása közben bármikor megváltoztathatja a
globális méretvonal paramétereket. Ehhez több lehetőség is rendelkezésére áll a párbeszéd eszköztáron.
• A bal egérgombbal duplán kattintva a méretvonalra megnyílik a
Méretvonal párbeszédpanel, ahol módosításokat hajthat végre a
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paramétereken. Ebben az esetben kiegészítésként rendelkezésére
áll a Szakasz/Pont panellap is.
• A szintkottázás módosításához számos funkcióját használhatja a
Méretvonal modulnak, amelyeket a méretvonal helyi menüjén
Méretvonalpont beszúrása
keresztül érhet le. Ilyen például a
Méretvonalpont törlése funkció.
vagy a
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Építőmérnök
A következőkben szereplő bővítések és javítások mellett az építőmérnöki fejlesztések középpontjában is a lábban és colban történő
megadás állt. Hogyha most például USA ország azonosítóval telepít,
akkor rögtön az országra jellemző alapbeállításokat fogja megkapni.
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Módosítás fogókkal
Kibővült a lineáris elhelyezések fogókkal történő módosítása. Most
kiegészítésként az átmérőt is megváltoztathatja, mégpedig az átmérő
listamezőjében egy bejegyzés kiválasztásával.
Továbbá adott esetben megváltoztathatja az elhelyezési egyenesre
merőleges méretet, amennyiben az elhelyezésnél megjelennek
pont fogók. Ilyen módon a hajlítási alak megváltoztatása a
Pontok módosítása funkció meghívása nélkül is lehetséges.
Újdonság az aktuális verzióban az a lehetőség, hogy csak egy részét
is módosíthatja az elhelyezésnek. Ennek következtében új elhelyezés
fog létrejönni. Az átmérő vagy a hajlítási alak megváltoztatásakor a
módosított elhelyezés új pozíciószámot kap.
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Köracélvasalás exportja
A
Beállítások, Import és export oldalán most meghatározhatja,
hogyan legyenek exportálva a köracélvasalás rúdjai.
Hogyha a Köracél exportálása duplavonalként beállítás aktivált,
akkor a köracélvasalás rúdjai valós kiterjedésükkel lesznek exportálva. Ellenkező esetben csak a rudak középvonalai lesznek exportálva.
Elmetszett rudak pontábrázolásban mindig valós kiterjedésükkel
lesznek exportálva.

Szimbólum kiválasztás
A szimbólum kiválasztás egy
keresztmetszet létrehozásánál a
Mélyépítés, híd építőelem funkcióban, ill. egy
kontúr-építőelem létrehozásánál most általánosan a Könyvtár palettán
keresztül történik. Eközben a szűrő úgy van előre beállítva, hogy
csak azok a mappák legyenek megjelenítve, amelyek 2D szimbólumokat tartalmaznak. Egy szimbólum tetszőleges mappából való kiválasztásához, nyissa ki a Külső mappát és határozza meg az útvonalat megfelelően.
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Kiegészítő acélminőség Ausztráliának
Az átdolgozott ausztrál keresztmetszetsorok kibővültek a kiegészítő
AS R250N köracél-keresztmetszetsorral. Az AS 500N köracél-keresztmetszetsor AS D500N névre lett átnevezve. Áttérésnél
(upgrade) az új keresztmetszetsorok a ...Program
Files\Allplan\Allplan 2016\New\Ing mappába lesznek
másolva, hogy az esetleg kiegészített keresztmetszetsorok ne legyenek felülírva.
Az új keresztmetszetsorokat használatához, nyissa meg a keresztmetszetsorok áttekintését (Eszközök menü --> Meghatározások -->
Keresztmetszetsorok) és olvassa be az aausqusr.txt fájlt a
...Program Files\Allplan\Allplan 2016\New\Ing
kedvencként. Ha projektalapú köracél és háló kemappából
resztmetszetsorokkal dolgozik és az új keresztmetszetsorok már elérhetők az irodai standardban, akkor a köracél és háló keresztmetszetsorok útvonal beállítását átállíthatja irodára és ismét vissza projektre.

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

Asszociatív nézetek

97

Asszociatív nézetek
Nem csak a következő fejlesztések könnyítik meg a munkát az aszszociatív nézetekkel és metszetekkel. A direkt objektum módosítás
lehetőségét is elsőként az aktuális verzióval valósítottuk meg. Most a
metszettestet fogókkal is módosíthatja.
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Nem kívánt rajzfájl-hivatkozások
Hogyha referenciákkal dolgozva az asszociatív nézetek és metszetek
valamint a vasalásmodell egyetlen rajzfájlban kerül létrehozásra,
akkor a 3D modell beolvasásakor a háttérben a vasalásmodell is be
lesz olvasva. Kiterjedt tervek esetén ez jelentős teljesítményvesztéshez vezethet.
Annak érdekében, hogy elkerülje ezeket a nem kívánt rajzfájl-hivatkozásokat, most a nézetek és metszetek egy vasalásmodellt
tartalmazó rajzfájlban való létrehozásakor, ill. a vasalás egy nézeteket és metszeteket tartalmazó rajzfájlban való létrehozásakor megfelelően figyelmeztetve lesz erre.
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Szöveg paraméterek módosítása
Az asszociatív nézetek és metszetek
Nézet-, metszettulajdonságok módosítása funkcióval való módosításánál most lehetősége van
arra, hogy megváltoztassa a felirat szöveg paramétereit is. Minden
egyes változtatás azonnal jelentkezik a képernyőn.
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Metszetábrázolás
Azok az asszociatív metszetek, melyek metszetvonal ábrázolással
lettek létrehozva, most ugyanúgy, mint az építészmetszetek, amelyek
Metszetvonal funkcióval lettek meghatározva, fel lesznek soa
rolva a Metszetábrázolás listamezőben az ablak eszköztáron.

Ahhoz, hogy a metszettestben kizárólag modelladatok legyenek ábrázolva, a következő lehetőségei vannak:
• Nyissa ki az ablak eszköztáron a Metszetábrázolás listamezőt és
kattintson a kívánt metszetjelölésre.
• Nyissa ki az ablak eszköztáron a Metszetábrázolás listamezőt,
kattintson a Kiválasztás bejegyzésre és kattintson a rajzban a kívánt metszetvonalra.
A metszetábrázolás ismételt kikapcsolásához kattintson az ablak
Kikapcsolás
eszköztáron a Metszetábrázolás listamezőben a
gombra.
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Tárgymutató
3
3D kör, 38
3D módosítás, 47
él lekerekítése, 49
él lesarkítása, 50
él távolság módosítása, 49
elemszűrő, 52
fogók, 47
módosítás 2D-hez hasonlóan,
50
tulajdonságok paletta, 47
3D spline, 38

A,Á
adatátvitel SCIA felé, 32
adatcsere, 54
AutoCAD, 54
CINEMA 4D, 54
DGN interfész, 31
DXF/DWG import, 29
IFC interfész, 31
LandXML adatok importálása,
32
Rhino, 54
ambient occlusion, 61
asszociatív nézetek, 97
metszetábrázolás, 100
nem kívánt
rajzfájl-hivatkozások, 98
szöveg paraméterek
módosítása, 99
AutoCAD, 54

C
CINEMA 4D, 54

D
DGN interfész, 31
DXF/DWG import, 29

E,É
egyszerűsített modellábrázolás,
58
él lekerekítése, 49
él lesarkítása, 50
él távolság módosítása, 49
elemek konvertálása, 53
elemszűrő, 52
előnézet ikonok (SmartPart), 66
emelőkapu (SmartPart), 70
építőmérnök, 93
kiegészítő acélminőség
Ausztráliának, 96
köracélvasalás exportja, 95
módosítás fogókkal, 94
szimbólum kiválasztás, 95
extrudálás, 46
extrudálás útvonal mentén, 41

F
fehér modell, 55
fény intenzitás, 60
fényforrások másolása, 59
forgatás, 42

G
gömb, 40
grafikus ablak, 13
Allplan alkalmazásablaka elé
vagy mögé helyezés, 15
leválasztás, Allplan
alkalmazásablakáról, 14
rögzítés, Allplan
alkalmazásablakához, 16

H
henger, 39

I,Í
IFC interfész, 31
interfészek, 54
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Tárgymutató
AutoCAD, 54
CINEMA 4D, 54
DGN interfész, 31
DXF/DWG import, 29
IFC interfész, 31
LandXML adatok importálása,
32
Rhino, 54

K
kerek 3D elemek, 38
könyvtárak, 75
adatkonvertálás, 84
adatstruktúra, 77
alapszabályok, 76
erőforrások (szimbólumok,
objektumok), 80
hierarchia, 76
kezelés, 77
korábbi verziókból, 88
standard (mellékelt), 80
szortírozás, 77
szűrés, 77

L
LandXML adatok importálása, 32
licencelés, 3
licenckiszolgáló, 12
loft, 43

M
megadás lábban és colban, 24
megvilágítás erőssége, 60
metszet tetszőleges görbe
mentén, 89
ábrázolás terjedelme és fajtája,
90
kottázás, 91
Modellezés 3D, 35
modellező mag, 36
módosítás 2D-hez hasonlóan, 50
Multi-Display-Support, 13

N
nézetmódok

Allplan 2016
bővített információ
szolgáltatás, Real-Time
Rendering, 57
egyszerűsített modellábrázolás,
58
fehér modell, 55
Sketch, optimalizált, 57

O,Ó
objektum navigátor, 17
objektumok paletta, 17

P
Parasolid, 36

R
renderelés
bővített információ
szolgáltatás, Real-Time
Rendering, 57
CineRender R15, 61
shading eljárás ´Ambient
occlusion´, 61
Rhino, 54
rögzítés és leválasztás, grafikus
ablakok, 13

S
SmartPartok, 65
előnézet ikonok egyénileg
létrehozott SmartPartoknál,
66
emelőkapu, 70
felületábrázolás 2D-ben és
3D-ben, 71
tetősíkablak, 67
vasalatok ablakokhoz és
ajtókhoz, 69

T
tervelrendezés és nyomtatás, 33
fólia-láthatóság átvitele, 34
nyomtatási kép elforgatása, 34
torzítási faktor többszörös
kiadásnál, 33
tetősíkablak (SmartPart), 67

Újdonságok az Allplan 2016-0-ban

Tárgymutató

U,Ú
útvonal sweep, 45

V
vasalatok (ablak és ajtó
SmartPartokhoz), 69
vizualizálás
ambient occlusion, 61
CINEMA 4D, 54
fehér modell, 55
fény intenzitás, 60
fényforrások másolása, 59
megvilágítás erőssége, 60
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