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Üdvözöljük 
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

Allplan 2017 az ideális eszköz a mindennapi csapatmun-
kához.  

A szoftver meggyőzi az építészeket és építőmérnököket 
pontosságával, sebességével és tervezési biztonságáról.  
Támogatja a BIM munkamódszert és a bim+ szolgáltatá-
son keresztül be van ágyazva egy költséggazdálkodási, 
létesítmény gazdálkodási valamint modell koordinációs 
megoldások nyitott rendszerébe.  

Az Allplan 2017 verzióval új mércét állítunk az építő-
iparban a multidiszciplináris együttműködés tekintetében. 
Használja az Allplan modell alapú koordinációs és in-
formáció lekérdezési lehetőségeit a bim+ kollaborációs 
platformon keresztül - még azokkal a tervezőpartnerekkel 
is, akik más szoftvert használnak. Az újdonságok az 
Allplan 2017 programban az egyfajta központi feladat-
kezeléstől kezdve a modellezés, tervgenerálás és automa-
tizálás területét érintő sokféle fejlesztésen keresztül a 
részletjavításokig terjednek, amelyek az Allplan 2017-et 
olyan stabillá és felhasználóbaráttá teszik, mint még so-
ha. 

Sok sikert kívánunk Önnek 

Nemetschek Allplan Systems GmbH 
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Együttműködés 
Az Allplan 2017 új mércét állít fel a tervezőpartnerek 
együttműködésében a BIM projektekben.  
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BIM feladatkezelés - most közvetlenül az 
Allplanban 

A BIM módszer szerinti projekt megvalósításnál a feladatok (= Tasks) 
tiszta kiosztása az összes projekt résztvevő között és azok nyomon 
követése a központi legfőbb követelmények egyike. Az ehhez kap-
csolódó feladat létrehozási, lekérési és szerkesztési folyamatok visz-
szatükrözik a BIM módszer ciklikus munkafolyamatát a szakmodell 
adatcseréje, változtatása és részletkidolgozása valamint a koordiná-
ciós modell ez utáni aktualizálása során; elkíséri az összes projekt 
résztvevőt a projekt teljes időtartama alatt. 

A feladatkezelésnek emiatt az Ön és tervezőpartnerei számára lehe-
tőleg gyorsnak és kényelmesnek kell lennie. E célból a 2017-es ver-
zióban megvalósításra került a bim+ web portálról már megismert 
feladattábla (Task Board). Ezt most megtalálja közvetlenül az Allplan 
programban az azonos nevű palettán. 

 

A feladattábla az Allplan programban közvetlenül hozzá van kötve a 
megnyitott bim+ BIM platformhoz. A bim+ segítségével a modell 
adatokat az Allplan programból és más OpenBIM megoldásokkal 
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összekombinálhatja, megszemlélheti, vizsgálhatja és feloszthatja. A 
nem tiszta helyzeteket vagy tervezési hibákat pl. a BIM koordinátor 
vizuális ellenőrzés vagy ütközésvizsgálat segítségével felismerheti és 
minden egyes problémát kioszthat egy szerkesztőre. A bim+ és az 
Allplan kölcsönös együttműködésének köszönhetően mostantól az új 
teendők azonnal és közvetlenül megjelennek az Allplan feladattáblá-
ján. Hogyha a feladatokhoz kiegészítésként vizuálisan direkt hozzá-
kapcsolja az érintett objektumokat vagy fájlokat vagy web hivatko-
zásokat mellékel, megspórolja a körülményes leírásokat, fáradságos 
kereséseket és félreértéseket: Az objektumok egyértelmű jelöléssel 
lesznek ábrázolva a tervezési modelljében. 

Miután egy feladat lezárult, állítsa annak státuszát készre közvetle-
nül az Allplan programban, és töltse fel újra a megváltozott modell-
adatokat a bim+ platformra. Ezek a változtatási információkat a BIM 
koordinátor azonnal megjeleníti és az összes többi résztvevő azonnal 
hozzáférhet az új tervezési állapothoz. Tervezők, akik nem Allplan 
programmal dolgoznak, a feladataikat emailben kapják meg egy 
mellékelt BCF fájllal. 

bim+ és az Allplan feladattábla ilyen módon lehetővé teszi több 
szakmát átfogó csapatok kommunikációját valós időben. A felada-
toknak az érintett objektumokhoz kapcsolása leegyszerűsíti az in-
formációcserét. Ez rendkívül nagy mértékben megnöveli az egyezte-
tési folyamatok sebességét. Az összes felhasználó bármikor áttekin-
tést kaphat a nyitott feladatairól. További átláthatóság fakad abból, 
hogy minden azonosított probléma és azok megoldása elfogadhatóan 
dokumentálva lesz. 

Megjegyzés: Az Allplan GmbH által biztosított bim+ web szolgálta-
tásról további információkat talál többek között a bim+ weboldalán 
(https://www.bimplus.net/de/) és a bim+ platformra való bejelentke-
zést követően a bim+ online felhasználói kézikönyvében 
(https://doc.bimplus.net/pages/viewpage.action?pageId=20251713). 

Megjegyzés: A BIM módszer szerinti projekt megvalósításról részle-
tesebb információkat talál az Allplan BIM kompendiumában. A BIM 
kompendium PDF formátumban áll rendelkezésre. Az ingyenes letöl-
téshez menjen vagy az Allplan weboldalára 
(http://www.allplan.com/de/links/bim-leitfaden), vagy ha ön regiszt-
rált Allplan Connect felhasználó, az Allplan Connect szolgáltató 
portálra (https://connect.allplan.com) - Training cím - 
Documentation terület). 
 

https://www.bimplus.net/de/
https://doc.bimplus.net/pages/viewpage.action?pageId=20251713
http://www.allplan.com/de/links/bim-leitfaden
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A "Feladattábla" paletta 
A Feladattábla palettán keresztül a jövőben közvetlenül az Allplan 
programban lekérheti az aktuálisan beolvasott Allplan projekthez 
elérhető feladatokat a bim+ platformról, ott az Allplan programból 
létrehozhat új feladatokat vagy a feladatok mögötti részletes infor-
mációkat szerkesztésre behívhatja a Részletek alpalettára. Az egyes 
feladatok BCF formátumú importja, ill. exportja valamint a teljes 
feladatlista Excel táblázatba való exportálása most direkt módon 
lehetséges az Allplan programból. 

 

Jelöljön ki a Feladatok területen egy feladatot a feladatlistában, az 
Előnézet területen a tervezési modell ezen feladathoz elmentett 
perspektívája lesz beállítva; azonos perspektíva lesz automatikusan 
beállítva az aktív grafikus ablakban is az építménymodellhez. 

Hogyha a tervezési modell szerkesztése közben elállította a perspek-
tívát, akkor kattintson egyszerűen az előnézet területen vagy a  
Nézet beállítása funkcióra vagy közvetlenül az előnézet grafikára. 
Az aktív grafikus ablakban újból a tervezési modell ezen feladathoz 
elmentett perspektívája lesz beállítva. 

Már az előnézetben is meg lesz jelenítve, hogy ill. hova lettek a fel-
adathoz jelölések lerakva a modellben. 
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A feladatlista Priority oszlopából leolvashatja az egyes feladatok 
súlyozását. A prioritás beállítása a Részletek alpalettán történik, 
ahol az egyes feladatok mögött található összes többi információt 
megtalálja vagy szerkesztheti. 

Hívja meg a Részletek alpalettát, mégpedig a feladatlistában a jobb 
oldali oszlopban egy feladatra kattintva vagy a feladatra duplán 
kattintva. 

Megjegyzés: További részleteket talál az Allplan súgójában a "Fel-
adattábla paletta" keresési kifejezés alatt. 
 

Feladattábla paletta "Részletek" alpalettája 
Hogyha a Feladattábla palettán a feladatlista egyik feladatára kattint 
a jobb oldali oszlopban vagy duplán kattint a feladatra, akkor meg-
jelenik a Részletek alpaletta a feladathoz tartozó összes aktuális 
részletes információval. 

Az alpaletta felső részén találja a funkciókat az építménymodell né-
zetének vezérléséhez a mindenkor aktív grafikus ablakban:  Ve-
tület beállítása funkció beállítja az építménymodell aktuális fel-
adathoz elmentett perspektíváját, a  Vetület mentése funkcióval 
mentheti el az aktív grafikus ablakban aktuálisan elmentett perspek-
tívát a feladathoz. 

Hogyha a fókuszt az egyes elemekre szeretné állítani, akkor emelje ki 
azokat a jelölőszínnel való ábrázolással. Aktiválja ehhez az  
Elemek kijelölése/kijelölés megszüntetése funkciót, kattintson a 
grafikus ablakban az elem(ek)re és fogadja el a jobb egérgombbal. Az 
aktuálisan kijelölt elemek száma ezután megjelenik balra a gomb 
mellett. 

 

Ezalatt találja a szövegmezőt a névhez, a sorszámot, a készítőt vala-
mint a létrehozás és a feladat utolsó frissítésének dátumát. Itt létre-
hozhat egy hivatkozást ehhez a feladathoz (  Create link), amit pl. 
elküldhet emailben, és igény esetén kitörölhet egy feladatot (  
Delete task): 
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A fennmaradó részletes információknál különösen lényeges a fel-
adatért felelős személy (Person responsible) valamint az Email CC 
alatt megadott email címek, amelyek minden alaklommal értesítést 
fognak kapni, amikor a feladat mentésre kerül. 

Ezentúl kiemelendő még a Priority alatti beállítás, amely a Feladat-
tábla palettán a feladatlista azonos nevű oszlopában lévő bejegyzést 
vezérli. 

 

Ezen túlmenően minden egyes feladathoz megadhat egy megjegyzést 
(  Comment) vagy további információkat mellékelthet fájlok (  
Attachment) vagy web hivatkozások (  Hyperlink) formájában. 

 

Fontos! 
Az egyes feladatok részletes információinak megadása vagy megvál-
toztatása után a megadásai csak azután lesznek alkalmazva, amikor 
a rákattint a Save gombra! 

Megjegyzés: További részleteket talál az Allplan súgójában a "Rész-
letek alpaletta" keresési kifejezés alatt. 
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Interfészek 

AutoCAD ACIS adatok exportja és importja 
Az Allplan DWG interfészével most Allplan adatokat exportálhat és 
importálhat AutoCAD ACIS irányába. 

Exportálva lesznek az Allplan Parasolid testek (görbékkel is) és az 
Allplan építészelemek. Az építészelemek az AutoCAD programba 
importálva 3D térfogattestként lesznek elérhetők, többé már nem 
sokszöghálóként. A térfogattestek geometriáját az AutoCAD prog-
ramban tovább lehet szerkeszteni. Ebből a következő előnyök szár-
maznak: 

 Javítások a modellnél: 
Nyílásokat tartalmazó testek és építészelemek többé már nem 
lesznek felületmodellként importálva és háromszögekre felbontva.  

 Javítások 2D terveknél: 
Nyílások nélküli testek és építészelemek többé már nem lesznek 
kihúzott testként importálva és automatikusan felületelemekkel 
ellátva. 

Amikor AutoCAD ACIS testeket (re)importál az Allplanba, akkor azok 
az Allplanban Parasolid 3D testként lesznek elérhetők; többé már 
nem lesznek háromszögekre felbontva. Ívek és görbék megmaradnak, 
a testek többén nem lesznek poligonizálva.  

 

Ábra: Építészelemek reimportálása Allplan 2017, ill. Allplan 2016 verzióba 
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Bővítések exportálásánál - MicroStation V8 
Az exportáló funkciók hozzá lettek igazítva a birodalmi mértékegy-
ségeket érintő újításokhoz. Ezek a javítások csak a MicroStation V8 
[ ODA v4.01 ] beállításnál érvényesek: 

 Az Általános beállítások panellapon most automatikusan át 
lesznek véve a hosszmegadás egyetemes beállításai (a Munka-
környezet beállításokból vagy az Állapotsorból). A hosszegysé-
get itt a párbeszédpanelben nem lehet megváltoztatni. 

 A Kiegészítő eltolásnál a hosszegység szintén az általános beál-
lításokból lesz átvéve és közvetlenül a beviteli mezőben ábrázol-
va.  

 A MicroStation V8 [ ODA v4.01 ] specifikus panellapon a 
hosszegység ugyancsak az általános beállításokból lesz átvéve. 

 Alegységként csak azok az egységek lesznek felkínálva, amelyek 
megfelelnek a Főegységnek vagy kisebbek annál. 
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 Seed és RSC beállítások most a  Bővített erőforrás-kezelésen 
keresztül lesznek kiválasztva. Azért, hogy mindig tájékoztatva 
legyen arról, hogy éppen melyik Seed fájl van kiválasztva, az 
meg lesz jelenítve a meghatározási fájlok területen.  

 A Bővített erőforrás-kezelés párbeszédpanelben az Erőforrások 
panellapon határozza meg most egy helyen összefogva a szín 
meghatározási, plotstílus meghatározási valamint az RSC és Seed 
fájlokat. 

 

Rhino export és import 
A görbékkel határolt általános 3D testeket és 3D felületek a 

 Rhino adatok exportálása funkcióval lehet exportálni, ill. a 
 Rhino adatok importálása funkcióval lehet importálni. A görbék 

az importnál és exportnál is megmaradnak; többé nem lesznek poli-
gonokra felbontva.  
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IFC 4 export 
Az adatok IFC formátumba való exportálásához a Fájl - Exportálás 
menüben most két funkció talál az Allplan programban: IFC4 ada-
tok exportálása és  IFC adatok exportálása. 

 

IFC 4 lesz a következő IFC szabvány. Az IFC4 adatok exportálása 
funkció, az adatok IFC 4 formátumba való exportálásához, a leg-
újabb technológia használatával az alapoktól lett fejlesztve; ez már 
fel van készítve a jövőbeni IFC formátumokra is.  

A felület és az eljárásmód teljes mértékben megegyezik az  IFC 
adatok exportálása funkcióval, mindazonáltal a funkciókészletben 
eltérések mutatkoznak.  

Megjegyzés: Az IFC 4 olvasására pillanatnyilag még nem képes 
bármelyik szoftver. A még fennálló korlátozások miatt is ajánlott a 
kiforrott IFC 2x3 formátumot használni az adatcseréhez és csak ak-
kor használja az IFC 4 formátumot, hogyha azt egy projektben expli-
cit módon igénylik.  
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Különbségek 
 

  IFC 4 adatok exportálása IFC adatok exportálása 

Fájlformátumok  IFC 4, IFC XML 4,  
IFC 2X3, IFC XML 2x3 

IFC 2X3, IFC XML 2x3 

   

Koordináta- és hosszparaméterek terület   

Egység fix változó 

Torzítási faktor nem igen 

Kiegészítő eltolás nem igen 

   

Export opciók terület   

Hitelesített CV2.0 adat export nem igen 

Elrejtett rétegek kizárása átvitelből nem igen 

Structural Analysis View nem igen 

   

Átvitelbe bevont elemek terület terü-
let 

  

Kiépítés nem igen 

2D elemek nem igen 

Vasalás nem igen 

FTW elemek nem igen 

DTM nem igen 

   

Allplanból   

IFC-Objekttyp attribútumok kiértékelése nem igen 

BaseQuantities számítása nem igen 
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IFC konform projektsablonok 
Az IFC formátum (Industry Foundation Classes) egy széles körben 
használt szabvány az építőiparban, amikor a projektadatok tervező-
partnerek közötti cseréjéről van szó.  

Azért, hogy biztosított legyen a zökkenőmentes BIM módszer szerinti 
adatcsere, az Allplan programban található projektsablonok épít-
ménystruktúrái az IFC szabványhoz lettek igazítva. Ezzel a kommu-
nikáció jól előkészített az olyan projekt résztvevőkkel, akik nem 
Allplan programmal dolgoznak.  
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Modellezés 
Az Allplan 2017 maximális kényelmet és hatékonyságot 
kínál a modellezés és tervgenerálás közben.  
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Egységes workflow modellezésnél 
A legtöbb modellező funkciónál a workflow optimalizálva lett: 

 Különböző funkcióknál a workflow egységesítve lett és a párbe-
szédpanelek az Allplan szokásos párbeszédpaneljeihez lettek iga-
zítva, pl.: 

-  Loft  

-  Útvonal sweep  

-  Extrudálás útvonal mentén  

-  Él lekerekítése  

-  Él lesarkítása  

-  Él távolság módosítása  

-  Elemek konvertálása - Általános 3D elemből 3D 
test/felület  

 Az Alkalmaz gomb el lett hagyva; a test az aktuális opciókkal 
azonnal előnézetként ábrázolva lesz; ezt mindaddig megváltoz-
tathatja, amíg az ESC billentyűvel megnyomásával be nem fejezi 
az elemet. 
Ha az eredmény nem megfelelő, térjen vissza a  Visszavonás 
funkcióval rögtön a kiindulási helyzethez. 

      

Az Extrudálás útvonal mentén funkció új és régi párbeszédpanelje 
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 Különböző funkcióknál, mint pl.  Extrudálás útvonal mentén 
vagy  Forgatás, most összetettebb geometria esetén először a 
program megvizsgálja, hogy melyik opció vezet eredményre; ez-
után az lesz automatikusan kiválasztva, majd a modell ábrázolva 
lesz. Az olyan üzenetek, mint a Nem sikerült ..., a legtöbb eset-
ben most már a múlté. 

 

Loft 
A  Loft funkciónál most megváltoztathatja a profilok kezdőpont-
jait, és így modellezhet egyenes vagy csavart testeket. 

     

 

Megjegyzés: A téglalapoknál vagy poligonoknál az a sorrend a mér-
tékadó, amelyben megadta a pontokat. Köröknél a kezdőpont mindig 
90 foknál van, a megadási irány az órajárással ellentétes. Hogyha a 

 Loft eredménye a megváltoztatott kezdőponttal is csavart, akkor 
megadhatja újból a körvonalak egyikét fordított sorrendben; a 

 Tükrözés funkcióval módosított körvonal adott esetben ugyan-
csak a kívánt eredményhez vezethet. 
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Extrudálás útvonal mentén 
Az  Extrudálás útvonal mentén funkciónál az útvonalnak most 
nem kell érintkeznie a körvonallal, illetve nem kell közös ponttal 
rendelkeznie a körvonallal. Így most létrehozhat pl. kapaszkodókat 
vagy síneket is. 

     

Két kör extrudálása egy köztük középen fekvő spline mentén 
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Él lekerekítése, él lesarkítása 
Az  Él lekerekítése és  Él lesarkítása funkcióknál a már is-
mert Összes él opció mellett most lehetősége van arra is, hogy akti-
válja a csatlakozó éleket is.  

Ha a Csatlakozó élek aktív, akkor a kerekítéseknél az érintőlegesen 
csatlakozó élek szintén le lesznek kerekítve vagy sarkítva. Sarkoknál 
ez nem lehetséges. 

Kiindulási helyzet egy test egy kerekítéssel: 

 

Ha a Csatlakozó élek nem aktív, akkor a görbére kattintva csak az 
lesz lekerekítve, ill. lesarkítva: 
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Ha a Csatlakozó élek aktív, akkor a görbe az érintőleges meghosz-
szabbítási vonalakkal együtt lesz lekerítve, ill. lesarkítva: 

 

 

Él távolság módosítása 
Az  Él távolság módosítása funkciónál különböző javításokat 
értünk el:  

 Most választhat a  Lineáris deformáció és  Ívelt defor-
máció közül.  
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 Az általános 3D elemek éleit, amelyek görbékkel vannak határol-
va, lineárisan lehet deformálni.  

 3D elemek és általános 3D elemek éleit ívelten lehet deformálni.  

 Most kiválaszthat egyetlen élet is.  

 Különböző alakú ívelt elemeket is szerkeszthet.  
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Pontok módosítása és további általános funkciók 
Sok olyan funkcionalitás, amely a korábbi verziókban csak 3D tes-
teknél volt lehetséges, most az általános, görbékkel határolt 3D tes-
teknél és 3D felületeknél is alkalmazható. 

Itt áttekintést talál a legfontosabb újításokról: 

 A kívánságok között gyakran szerepelt, hogy a  Pontok mó-
dosítása funkciót az általános, görbékkel határolt 3D testekre is 
lehessen alkalmazni. Ez most lehetővé vált: 

 

 A  Térfogat mérés funkcióval most az általános 3D testek 
térfogatát is megmérheti.  
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 Az általános 3D testek és 3D felületek valamint a 3D spline gör-
bék élein most meg lehet jeleníteni osztáspontokat. 

 

 Az általános 3D testek és 3D felületek most szerkeszthetők fo-
gókkal.  

 A 3D spline görbéknél most lehetséges a direkt objektum módo-
sítás. 

 

 NURBS testek takarás és metszet számítása most NURBS görbéket 
eredményez. 

 Görbékkel határolt 3D testeket és 3D felületeket most exportálni, 
ill. importálni is lehet a Rhino programba. 
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Tetszőleges 3D test mennyiségtestként 
A tetszőlegesen modellezett, akár görbékkel akár poligonokkal hatá-
rolt 3D testeket most mennyiségtestekké lehet konvertálni; a poli-
gonnal határolt 3D testekre vonatkozó korlátozás ezzel megszűnt. 
Ezzel most első alkalommal állnak rendelkezésre "valódi" görbékből 
álló építész-építőelemek. 

A bővítés magába foglal egy rögtön használható ábrázolást alap-
rajzban és nézetben (lásd "Ábrázolás alaprajzban", 27. oldal), ezen-
kívül az ilyen mennyiségtesteket fel lehet iratozni és ki lehet értékel-
ni jelentésekben (lásd "Konvertált mennyiségtest kiértékelése", 35. 
oldal). 

A korábbi verziókban csak a poligonális elemek konvertálása volt 
támogatott, ráadásul az alaprajzi ábrázolás sem volt hozzáigazítva. 

Hogyha a 3D testekhez már hozzá vannak rendelve geometriai attri-
bútumok (pl. sraffozás vagy kitöltés a felületelemeknél), akkor azok a 
konvertáláskor át lesznek véve és fel lesznek használva az alaprajzi 
ábrázolásban. Az üres felületelemek úgy is fognak maradni és utólag 
el lehet látni őket sraffozással, mintával vagy kitöltéssel; a konver-
tálás előtti hozzárendelésre szintén nincs szükség. 

Az IFC export előkészítéseként a konvertált mennyiségtest az átala-
kításkor automatikusan megkapja az IFCObjectType attribútumot; az 
export előtt az attribútumot el kell látni a kívánt típussal (pl. egy 
oszlopot, mint IFCColumn, egy különlegesen modellezett falat, mint 
IFCWall).  

Használja a konvertált mennyiségtesteket független építőelemként, 
pl. olyan oszlopokhoz, amelyek önállóan állnak és nem kell más 
elemekkel összemetszeni őket.  
 



 

Újdonságok az Allplan 2017-0-ban Modellezés 25 
 

Mennyiségtest és konvertált mennyiségtest 
A  Mennyiségtest funkcióval készített mennyiségtestek külön-
böznek azoktól a mennyiségtestektől, amelyek az  Elemek kon-
vertálása - 3D testből mennyiségtest funkcióval lettek létrehozva 
tetszőleges 3D testekből. Ahhoz, hogy az eltérő tulajdonságokat az 
ezt követő szakaszokban jobban kiemeljük, a következőkben kü-
lönbséget teszünk a mennyiségtest és a konvertált mennyiségtest fo-
galmak között.  
 

Mennyiségtest 

Még mindig megadhat úgynevezett mennyiségtesteket az Allplan 
program  Mennyiségtest funkciójával. Ezek az építészelemek 
poligonnal határoltak, hozzákapcsolódhatnak alapsíkokhoz és egyéni 
síkokhoz, valamint már a megadásnál felruházhatók olyan építész 
attribútumokkal, mint anyag és szakma.  

A  Testnyílás funkcióval nyílásokat szúrhat be az ilyen mennyi-
ségtestekbe.  
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Bővítések konvertált mennyiségtesteknél 

Korábban csak poligonnal határolt 3D testeket alakíthatott át meny-
nyiségtestté. Ezek hasonlóan viselkednek, mint a  Mennyiségtest 
funkcióval létrehozott mennyiségtestek, azonban nem lehet őket 
síkokhoz kapcsolni. 

Az  Elemek konvertálása - 3D testből mennyiségtest funkcióval 
3D testeket valamint görbék által határolt általános 3D testeket 
mennyiségtestté konvertálhat.  

A konvertált mennyiségtestek rendelkeznek egy építész-specifikus 
alaprajzi ábrázolással, amely a mindenkori igényekhez igazítható. 
Ezek úgy, mint a mennyiségtestek, feliratozhatók és jelentésekben 
kiértékelhetők. 

Geometriai és építész attribútumok, amelyek a 3D testhez már hozzá 
vannak rendelve, a konvertálás során megmaradnak.  

A konvertált mennyiségtestek geometriáját szerkesztheti úgy, mint a 
3D testeket, a következő funkciókkal: 

  Pontok módosítása  

 Boole funkciók, mint  

-  Testek egyesítése 

-  Metszettest létrehozása 

-  T1 mínusz T2, T2 törlése 

-  T1 mínusz T2, T2 megtartása 

-  T1, T2 összemetszése, metszettest törlése.  

Építész attribútumok hozzárendelése és szerkesztése az  Általá-
nos építészet-tulajdonságok módosítása funkcióval történik. 

Ellentétben a  Mennyiségtest funkcióval létrehozott mennyiség-
testekkel a konvertált mennyiségtesteket nem lehet a következő 
funkciókkal szerkeszteni: 

  Testnyílás  

  Mennyiségtest meghatározása, módosítása  

  Nyílások meghatározása, módosítása  
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Konvertált mennyiségtestet nem lehet síkokhoz hozzákötni.  

Az összes 3D test helyi menüjében most fel van kínálva a 3D testből 
mennyiségtest funkció. 

 

 

Konvertált mennyiségtest létrehozása 
Egy konvertált mennyiségtest létrehozásához járjon el a következő-
képpen: 

 Modellezze le mindenekelőtt a kívánt 3D testet vagy testeket, és 
használja hozzá az összes lehetőséget, amit a Modellezés 3D 
modul kínál.  

 Konvertáljon át egy vagy több 3D testet mennyiségtestté.  
Használja hozzá a 3D testből mennyiségtest funkciót, amelyet 
most megtalál mind a testek helyi menüjében, mind a már ismert 

 Elemek konvertálása funkció alatt.  

 Igazítsa hozzá az építész-specifikus alaprajzi ábrázolást utólag a 
Mennyiségtest paletta (29. oldal) segítségével.  
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Ábrázolás alaprajzban 
Az összetett 3D testek az alaprajzban sok éllel, vonallal, izogörbével 
és íves határvonallal vannak ábrázolva. Egy ilyen ábrázolás sokkal 
zavaróbb, mint amennyire látszik, és nem felel meg annak, amit az 
építészek elvárnak. És minden egyes alaprajzi ábrázoláshoz egy kü-
lön asszociatív metszet létrehozása is túl költséges lenne.  

Ha egy ilyen 3D testet egyszer egy mennyiségtestté konvertál, akkor 
annak ábrázolását az alaprajzban különböző kritériumok szerint 
vezérelheti, ezzel azt rögtön fel tudja használni a terven. 

Duplakattintással egy konvertált mennyiségtestre, ill. a Tulajdonsá-
gok funkción keresztül a helyi menüben nyithatja meg a Mennyi-
ségtest palettát.  

Itt határozhatja meg annak a metszetnek a helyzetét, amely körvo-
nalként lesz majd az alaprajzban ábrázolva. Emellett az ismert mó-
don hozzárendelhet felületelemeket (sraffozást, mintát, kitöltést vagy 
akár felületstílust). A metszetvonal ábrázolható vastag vonallal. A 
látható és takart élek ábrázolása a metszetfelület felett és alatt 
ugyancsak meghatározható. 

 

Ábra: Mennyiségtest izometriában és alaprajzban, metszetmagasság 2m 
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Mennyiségtest paletta 

A Mennyiségtest palettán határozhatja meg a konvertált mennyi-
ségtestek ábrázolását az alaprajzban.  

A Mennyiségtest paletta megnyitásához kattintson az egyik konver-
tált mennyiségtestre, vagy kattintson a jobb egérgombbal a konver-
tált mennyiségtestre, és utána a helyi menüben a Tulajdonságok 
funkcióra. 

Elem panellap 

 

Vágógörbe 

Metszetmagasság 
Itt határozhatja meg, hogy az elemek milyen magasságban legyenek 
elmetszve az alaprajzi ábrázoláshoz.  
A metszetsík előnézete látható animációban és izometriában. 
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Magasság elemből 
Ez az opció alapértelmezésben aktív. Hogyha deaktiválja ezt az opci-
ót, akkor a metszetmagasságot meghatározhatja vagy az elem alsó 
vagy felső felében és így kiveheti az elem alkotóelemeit az ábrázo-
lásból. 

Példák: 

 Egy elem nagyobb, mint az alapsíkok; így elrejtheti az alapsíkok 
alatti és feletti alkotórészeket. 

 Egy alappal, konzolokkal és kiharapással rendelkező oszlopnál a 
magasság kiigazításával elrejtheti az alapot és a kiharapást. 

Alsó él 
Itt határozhatja meg, hogy mi legyen az elem alsó éleként ábrázolva.  

Felső él 
Itt határozhatja meg, hogy mi legyen az elem felső éleként ábrázol-
va.  

Metszetélek panellap 
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Metszetélek ábrázolása 

Metszetélek ábrázolása vastagon 
Itt meghatározhatja, hogy a vágógörbe által meghatározott 
metszetélek különleges formátum tulajdonságokkal legyenek ábrá-
zolva, vagy hogy meg szeretné-e tartani az elemek formátum tulaj-
donságait.  

Toll, vonal, szín 
Ha a Vastag metszetélek ábrázolása aktív, akkor itt határozza meg 
metszetélek formátum tulajdonságait. 

Metszetfelületek ábrázolása 

Felületelemek ábrázolása az alaprajzban 
Itt határozhatja meg, hogy a vágógörbe által meghatározott met-
szetfelület az alaprajzban egy felületelemmel legyen-e ábrázolva. 

Sraffozás 
Itt aktiválhatja a Sraffozás felületelemet és választhat ki egy sraffo-
zást. 

Minta 
Itt aktiválhatja a Minta felületelemet és választhat ki egy mintát. 

Kitöltés 
Itt aktiválhatja a Kitöltés felületelemet és választhat ki egy kitöltést.  
Ha a Sraffozás vagy Minta szintén aktív, akkor a kitöltés a háttérbe 
lesz helyezve.  

Bitképfelület 
Itt aktiválhatja a Bitképfelület felületelemet és választhat ki egy 
bitképfájlt. 

Stílusfelület 
Itt aktiválhatja a Stílusfelület felületelemet és választhat ki egy stí-
lusfelületet. 
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Nézetélek panellap 

 

Metszet alatt 

Nézetélek ábrázolása 
Határozza meg itt, hogy a metszetvonal alatt fekvő látható élek áb-
rázolva legyenek-e az alaprajzban, és határozza meg hozzá a formá-
tum tulajdonságokat.  

Toll, vonal, szín 
Határozza meg itt a látható élek formátum tulajdonságait.  

Takart élek 
Határozza meg itt, hogy a metszetvonal alatt fekvő takart élek ábrá-
zolva legyenek-e az alaprajzban, és határozza meg hozzá a formá-
tum tulajdonságokat.  

Toll, vonal, szín 
Határozza meg itt a takart élek formátum tulajdonságait.  
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Metszet felett 

Nézetélek ábrázolása 
Határozza meg itt, hogy a metszetvonal felett fekvő látható élek áb-
rázolva legyenek-e az alaprajzban, és határozza meg hozzá a formá-
tum tulajdonságokat.  

Toll, vonal, szín 
Határozza meg itt a látható élek formátum tulajdonságait.  

 

Ferde csonka kúp (oszlop), mint mennyiségtest:  
A  Látható él a metszet alatt  
B  Metszetél a metszetmagasságban  
C  Metszetfelület az alaprajzban, beton sraffozással  
D  Takart él a metszetfelület alatt  
E  Látható él a metszetfelület felett  
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Konvertált mennyiségtest szerkesztése 
Attól a funkciótól függően, amelyikkel a mennyiségtest lett létre-
hozva, különböznek a tulajdonságok és módosítási lehetőségek. Ál-
talánosan érvényes: A  Mennyiségtest funkcióval készült meny-
nyiségtestek a helyiségekhez hasonlóan viselkednek, miközben az 

 Elemek konvertálása - 3D testből mennyiségtest funkcióval 
készült konvertált mennyiségtestek úgy reagálnak, mint a 3D testek. 

Konvertált mennyiségtestek geometriájának szerkesz-
tése 

A konvertált mennyiségtesteket csaknem az összes olyan funkcióval 
szerkesztheti, amelyet a 3D testeknél is alkalmazhat. 

 Az általános szerkesztő funkciók, mint az Eltolás, Forgatás, Má-
solás stb. lehetségesek. 

 Konvertált mennyiségtestek még a Pontok módosítása funkcióval 
is szerkeszthetők.  

 Boole műveletek (testek egyesítése, vágása stb.) a konvertált 
mennyiségtesteknél is lehetségesek. Ezzel a konvertált mennyi-
ségtest az első olyan Allplan építészelem, amelyet közvetlenül 
Boole műveletekkel lehet szerkeszteni, többé nincs szükség meg-
előző 3D testre való konvertálásra. 

Építész attribútumok hozzárendelése konvertált meny-
nyiségtesthez 

 Az  Általános építészet-tulajdonságok módosítása funkció-
val több építészelemet (pl. falakat, mennyiségtesteket és konver-
tált mennyiségtesteket) is szerkeszthet egy lépésben. 

 Az Objektumkezelő modul funkcióval tetszőleges attribútumokat 
rendelhet hozzá konvertált mennyiségtestekhez. 

 Konvertáláskor valamennyi konvertált mennyiségtesthez automa-
tikusan hozzá lesz rendelve az IFCObjectType, amit bármelyik 
kívánt IFC attribútummal fel lehet ruházni.  

 Amikor 3D formátumokba exportál, mint pl. CINEMA 4D vagy 
Rhino, akkor a test lesz átvíve; a speciális alaprajzi ábrázolás csak 
az Allplan programban lehetséges.  
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 Konvertált mennyiségtestek renderelt ábrázolásai (textúrákkal, 
fénnyel és árnyékokkal) kiszámíthatók a CineRender vagy az RT 
Render segítségével.  

Korlátozások 

Konvertált mennyiségtestek még nem változtathatók meg az összes 
szerkesztő funkcióval: 

 Két átfedő konvertált mennyiségtest nem lesz összemetszve; füg-
getlen testek maradnak saját térfogattal. A standard építészele-
mekkel pl. falakkal való összemetszés sem lehetséges. Forduljon 
ilyen esetekben a Boole műveletekhez és egyesítse vagy metssze 
össze a mennyiségtesteket.  

 Valódi éleket és pontokat megfogja a szálkereszt; a kottázáshoz 
ez elegendő. Az élek középpontja is észlelve lesz. Virtuális 
metszetélek vagy metszetfelületek még nem lesznek megfogva. 

 A kottázás asszociatív. Az építőelem torzításakor a kottázás au-
tomatikusan igazodni fog.  

 

Konvertált mennyiségtest kiértékelése 
Konvertált mennyiségtesteket sokféle módon lehet kiértékelni: 

 Jelentésekben való kiértékeléshez használhatja a Szerkezetkész 
mappában a Mennyiségtestek.rdlc vagy Mennyiségek 
Áttekintés.rdlc jelentéseket, amelyek mind a mennyiség-
testeket, mind a konvertált mennyiségtesteket kiértékelik. 

 Bizonyos attribútumok kiértékelése is lehetséges. Hogyha egy 
konvertált mennyiségtesthez hozzárendelt pl. egy szakmát, akkor 
az a mindenkori szakma jelentésében fel lesz sorolva.  

 Anyagot és mennyiséget tartalmazó felirat az épí-
tész-építőelemekhez hasonlóan lehetséges.  
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Újdonságok az Allplan 2017-0-ban Építészet 37 
 

Építészet 
Új paraméterek SmartPartoknál 

Ablak SmartPart és ajtó/kapu SmartPart 

A  Ablak SmartPartok és  Ajtó, kapu SmartPartok (Alap: 
falak, nyílások, építőelemek modul) létrehozásánál most új paramé-
terek állnak rendelkezésre: 

 Legördülő lista: A legördülő listában (Elemek panellap, felső 
terület) a SmartPart összes eleme szerepel. Hogyha itt kiválaszt 
egy elemet kattintással, akkor az ki lesz jelölve és a paraméterei 
megjelennek a palettán. Ezenkívül a kiválasztott elem az 
előnézetben grafikusan is ki lesz emelve. 
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 Új osztástípus a vertikális/horizontális osztásnál:   x:y:z 
Az osztás x:y:z arányban történik. Adja meg a mezők számát. A 
teljes szélesség/magasság ugyanakkora szakaszokra lesz felosztva. 
Az egyes osztások helyzetét értékek megadásán keresztül változ-
tathatja meg. 
Ez az osztástípus a szárfa, keresztfa és kereszt elemeknél is ki-
választható. Itt az egyes szárfák/keresztfák helyzetét értékek 
megadásán keresztül változtathatja meg, vagy változtassa meg a 
szárfák/keresztfák pozícióját fogók segítségével. 
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 Ütközőléc: Hogyha egy ablakszárnyat vagy kapu/ajtólapot ütkö-
zőléccel szeretne kialakítani, akkor most választhat egy belül 
vagy egy kívül fekvő ütközőléc közül.  

 

 Nyitásfok ábrázolása: Most lehetőség van arra, hogy az ablak és 
ajtó/kapu SmartPartok szárnyainak nyitásfoka eltérően legyen 
meghatározva 2D ábrázolásban és 3D ábrázolásban.  
A Nyitásfok Összes azonos opció aktiválásával többszárnyú 
szerkezeteknél a Nyitva % beállított értékét az összes szárnyra al-
kalmazhatja. 
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 Üveg kivágás: Most lehetőség van arra, hogy egy ablak vagy ajtó 
SmartPart lapját felruházza egy üveg kivágással. Hogyha a kerek 
formát választja, akkor a szélesség és magasság megadásával egy 
ovális üveg kivágást is kaphat. Az üveg kivágást az oldalsó és 
alsó távolság megadásával pozicionálhatja az ajtólapban. 
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Ablakpárkány SmartPartok 

A külön létrehozott ablakpárkány SmartPartot (  Ablak 
SmartPart funkcióban a paletta listamezőjéből  Ablakpárkány 
SmartPart) három különböző keresztmetszettel lehet kivitelezni: 

 Profilos,  Ferde,  Leélezett 

 Mind a három ablakpárkány típusnál lehetőség van arra, hogy 
megadjon szögeket az ablakpárkány oldalsó lezárásához. Ezzel a 
sarokablakok ablakpárkányait pontos illesztéssel egymással ösz-
szemetszheti.  
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Napvédő SmartPartok 

A  Napvédő SmartPart funkciónál (Alap: falak, nyílások, építő-
elemek modul) is történt néhány kiegészítés:  

  Redőny SmartPart: A redőny SmartPartok létrehozásánál 
most megadhat egy távolságot mind a redőnyszekrény és ablak-
bélés között (1) mind a szekrény széle és a lamellák között (5) 
(lásd a következő ábrán). 
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  Toló zsalugáter SmartPart: A toló zsalugáter SmartPartot 
egy takaróprofillal lehet teljessé tenni. Ehhez a profilhoz a Né-
zetmagasság(10), Lejtésmagasság(11) Magasság, falprofil (12) 
paraméterek határozhatók meg. 
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Új DIN 277-1:2016-01 integrálva 
2016 januárjában kiadásra került az átdolgozott DIN 277-1 "Alapte-
rületek és térfogatok az építőiparban - 1. rész: Magasépítés" szab-
vány. Az abban módosult kifejezések és elnevezések átvételre kerül-
tek az Allplan 2017 jelentéseibe és párbeszédpaneljeibe.  
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Nézetek és metszetek 
A funkciók a metszet- és nézetgeneráláshoz alapvetően át 
lettek dolgozva. A tervek automatikus frissítéséhez ké-
szült új funkció arról gondoskodik, hogy azok mindig a 
legújabb állapotban legyenek. A terveit most még ké-
nyelmesebben készítheti el.  
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Nézetek és metszetek az ÉMS-en 
keresztül 

A metszetek és nézetek építménystruktúrával (ÉMS) való létrehozá-
sánál a munkafolyamat egyszerűbb és gyorsabb lett. Egy nézet vagy 
egy metszet generálásához mostantól már csak egyetlen funkciót kell 
kiválasztania. Ez a funkció a nézet / a metszet helyi menüjében ta-
lálható. 
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A Nézet generálása / Metszet generálása funkciók aktiválása utána 
megnyílik a hozzátartozó paletta, amelyben meghatározható az ösz-
szes beállítás a nézet / a metszet ábrázolásához. 
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Nézetek és metszetek szerkesztése az ÉMS-ből 
A nézetek és metszetek építménystruktúrából való szerkesztéséhez 
most az új  Nézet, metszet módosítása funkciót (Módosítás te-
rület az Építészet Általános modulban) használhatja. 
A módosítandó nézet / a módosítandó metszet kijelölése után a 
mindenkori palettán ugyanazok a paraméterek fognak rendelkezésre 
állni a módosításhoz, mint amelyek a nézetek / a metszetek generá-
lásánál. 
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Nézetek és metszetek automatikus frissítése 
A nézetek és metszetek építménystruktúrával való létrehozásakor (a 
nézet / a metszet helyi menüje, Nézet generálása / Metszet generá-
lása funkciók) és módosításakor a  Nézet, metszet módosítása 
funkcióval (Módosítás terület az Építészet Általános modulban) a 
mindenkori palettán rendelkezésre áll az Automatikus frissítés op-
ció. 

   

Ha ez az opció aktív, akkor a nézet / a metszet asszociatív módon 
fog viselkedni, azaz valamennyi változtatás, amit végrehajt a 3D 
modellen, automatikusan figyelembe lesz véve, anélkül hogy a nézet 
/ a metszet számítási eredményét frissítenie kellene. 

Azt, hogy egy nézet vagy egy metszet aktivált vagy deaktivált Au-
tomatikus frissítés opcióval lett-e létrehozva, felismerheti az ábrá-
zolásban is. 
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Az a nézet / metszet, amelyik aktivált Automatikus frissítés opció-
val lett létrehozva, egy egyszeres keretet fog kapni. Azok a nézetek / 
metszetek, amelyek nem asszociatívak, egy dupla nézetkerettel lesz-
nek ábrázolva. Duplán kattintva a bal egérgombbal egy egyszeres 
vagy dupla keretre, megnyílik a Nézet módosítás / Metszet módosí-
tása paletta, amelyben azonos paraméterek állnak rendelkezésére, 
mint a Nézet generálás / Metszet generálása palettán. 

Hogyha a nézet / metszet nem asszociatívan viselkedik (Automati-
kus frissítés opció deaktivált), akkor a következő lehetőségei vannak 
változtatások integrálására: 
Hogyha a módosításokat egy olyan rajzfájlban végezte el, amely már 
forrásrajzfájlként meg lett adva a számításban, akkor az ábrázolást a 
Számítási eredmények frissítése funkcióval (  Projektalapú 
megnyitás funkció - Nézet n / Metszet n helyi menüje) a legújabb 
állapotra hozhatja.  
A Frissítés zárolása funkcióval (szintén a Nézet n / Metszet n helyi 
menüjében) megőrizheti a számítás eredményét, azaz nem történhet 
meg a számítási eredmények újbóli frissítése. 
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Vágógörbe (építészmetszet) 
A  Vágógörbe funkciónál (Általános: tetők, síkok, metszetek 
modul) a beállításokat most palettákon találja meg párbeszédpanelek 
helyett.  

Most választhat az egyszerű és a bővített megadásmódok között: 

 Az Egyszerű megadásmódnál határozza meg a Metszet típusát 
kattintással az átnézeti grafikában. 

 

(A)  Vertikális metszet 
(B)  Horizontális metszet fentről 
(C)  Horizontális metszet lentről 
(D)  Metszettest ábrázolása/elrejtése 

 A Bővített megadásmódnál a normál és egyéni metszet típusok 
közül választhat a tetszőleges nézetirányú metszetek létrehozá-
sához. 

 A további paraméterek a vágógörbéhez és a metszetábrázoláshoz 
mindkét megadásmódnál azonos módon lesznek meghatározva. 
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Vágógörbe módosítása 
A  Vágógörbe funkcióval létrehozott metszetek módosításához 
most rendelkezésére áll az új  Vágógörbe módosítása funkció 
(Módosítás terület az Építészet Általános modulban).  

A metszetvonal, ill. metszettest kijelölése után egy redukált paletta 
fog megjelenni a metszetábrázolás módosításához. Amikor láthatók, 
akkor a metszetvonal és a metszettest szerkeszthető az általános 
geometria-módosító funkciókkal (pl. forgatás, pontok módosítása 
stb.).  
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Építőmérnök 
Az Allplan 2017 megnöveli az építőmérnökök produkti-
vitását az automatizált munkafolyamatok segítségével. A 
kevesebb modul és funkció egy egyértelműbb utat jelöl 
ki. Az országspecifikus fejlesztések javítják a nemzetközi 
alkalmazhatóságot. 
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Metszet tetszőleges görbe mentén 
A Metszet tetszőleges görbe mentén palettán most a Szűrő területen 
egy további lehetőség áll rendelkezésre, az ábrázolandó elemek kö-
rének meghatározása. A Fólia beállítások gombra kattintás után a 
Fóliaszűrő párbeszédpanelben határozza meg, hogy mely fóliák le-
gyen figyelembe véve a metszethez. A fólialáthatóság meghatározása 
megegyezik a tervelemek lerakásánál megismerttel. 
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Funkciókészlet csökkentetése 
Korábban számos lehetőség volt a zsalu és vasalási tervek létrehozá-
sára az Allplan építőmérnök programjával. Ami előny volt a meglévő 
ügyfeleknek, akik tudtak dolgozni a már ismert funkciókkal, az az új 
ügyfelek számára inkább zavaró volt, mivel nem volt kijelölve egy 
egyértelmű út. Emiatt a Allplan 2017 programból most néhány mo-
dul és funkció a korábbi bejelentésnek megfelelően el lett hagyva. 

Továbbá az Építőmérnök modulcsoportból az a modul, amely ko-
rábban a Scia Engineer programmal való együttműködést biztosítot-
ta, szintén el lett hagyva. 
 

Nézetek és metszetek 
A háromdimenziós zsalutervek nézeteinek és metszeteinek létreho-
zásához most már csak az  Asszociatív nézetek modul áll ren-
delkezésére. Ezzel a modullal dolgozva a vasalás közvetlenül a 3D 
alaprajzban és a hozzátartozó asszociatív nézetekben lesz létrehozva. 
Nincs szükség zsalutestek létrehozására a 3D alaprajzból. 

Az  Asszociatív nézetek modul funkcióival is a vasa-
lás-elhelyezés bármely időpontjában létre lehet hozni nézeteket és 
metszeteket, amelyekben a vasalásvezetés változásai automatikusan 
igazodni fognak. 

Amennyiben korábban csak a  Nézetek és metszetek modullal 
dolgozott, akkor a következő leírással megkönnyítjük Önnek az átál-
lást az  Asszociatív nézetek modullal való munkához. Továbbá 
első lépésként letöltheti az Allplan Connect oldaláról (az Allplan 
szolgáltató portálja) a Lépések a sikerhez - Asszociatív nézetek 
lépésről lépésre útmutatót. 
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Funkciók összehasonlítása 

A  Nézetek és metszetek modul leváltásaként az  Asszociatív 
nézetek modulban a már ismert alapvető funkciók mellett további 
javított és kibővített funkciók állnak rendelkezésére. Így létrehozhat 
vagy módosíthat méretvonalakat valamint bármikor megváltoztat-
hatja a nézetek és metszetek ábrázolását, anélkül hogy azokat újból 
létre kellene hoznia. 

 Átvétel,  Konvertálás 

Ezekre a funkciókra a Asszociatív nézetek modul használata esetén 
nincsen szükség, mivel a vasalást közvetlenül a 3D elemekben hoz-
hatja létre és másrészről a nézetek és metszetek a 3D elemek meg-
előző konvertálása nélkül hozhatók létre. Így a 3D elemek valameny-
nyi tulajdonsága megmarad. A módosításokat szintén végrehajthatja 
konvertálás nélkül a 3D elemekben vagy az asszociatív nézetekben 
és metszetekben. 

 Nézet nézetről,  Metszet,  Tetszőleges nézet, 

 Merőleges nézet 

Ezek a funkciók az Asszociatív nézetek modulban két funkcióba 
vannak összefogva. A  Nézet létrehozása és a  Metszet lét-
rehozása funkciók megadási opcióinál határozhatja meg, hogy egy 
normál nézetet, egy ferde felületre vetített nézetet vagy egy tetszőle-
ges nézetet hoz-e létre. Szemben a Nézetek és metszetek modullal a 
metszetek létrehozásánál a vetületet meghatározhatja egy sík segít-
ségével vagy kiválaszthat egy egyéni vetületet is. 
Már a nézetek és metszetek létrehozása közben meghatározhatja az 
ábrázolás módját (takart vagy drótváz), a beállításokat a taka-
rás-számításhoz valamint a kottázás terjedelmét. A metszet paramé-
tereknél beállításokat határozhat meg az elmetszett építőelemek élei-
hez és a metszettesthez. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoz-
tathatja a  Nézet-, metszettulajdonságok módosítása funkcióval. 
A nézet, ill. metszet lerakása után a program felkínál egy megfelelő 
feliratot. A metszetjelölés minden egyes további metszetnél automa-
tikusan meg lesz növelve, amennyiben a Metszet párbeszédpanelben 
meg van határozva a metszetjelölés. 
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Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy az Asszociatív nézetek modulban 
a nézetek és metszetek létrehozásához ki kell jelölni az egyes eleme-
ket. Ha a korábbiakhoz hasonlóan egy nézetet vagy egy metszetet 
egy teljes nézetből szeretne létrehozni, akkor jelölje ki egyszerűen a 
nézetkeretet. 

 Nézetből metszet,  Metszetből nézet 

Egy nézet metszetté való átalakítása és a fordítottja az Asszociatív 
nézetek modulban ugyanolyan módon érhető el. Továbbá itt nyom-
ban létrehozhat egy megfelelő feliratot is. 

 Nézet metszetről 

Ez a funkció nincs előirányozva az Asszociatív nézetek modulban. 

 Nézet feliratozása 

A nézetek és metszetek utólagos feliratozási lehetősége szintén elér-
hető az Asszociatív nézetek modulban. A szükséges alkalmazások 
száma egy kicsit csökkent, mivel a nézetek és metszetek létrehozá-
sakor vagy átalakításakor mindig létrejön egy megfelelő felirat. 

 Nézet vagy metszet ábrázolások 

Az Asszociatív nézetek modulban már a nézetek és metszetek létre-
hozásakor meghatározhatja, hogy az összes elem, csak a zsalu, a 
zsalu vasalással vagy a zsalu szerelvényekkel legyenek ábrázolva. Ez 
a beállítás bármikor megváltoztatható a  Nézet-, metszettulaj-
donságok módosítása funkcióval. Ezen kívül a  Beszúrás nézet-
be és az  Eltávolítás nézetből funkciókkal szabályozhatja a né-
zetekben és metszetekben ábrázolandó elemek körét.  
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 Nézet másolása,  Nézet eltolása,  Nézet forgatása, 

 Nézet törlése 

Ezekre a funkciókra nincsen szükség az Asszociatív nézetek modul 
használat esetén, mivel az asszociatív nézetek és metszetek szerkesz-
tése intuitív módon történik. Az összes asszociatív nézet és metszet 
egy olyan nézetkerettel jön létre, amely nem lesz kinyomtatva. Ha a 
nézetet magát és nem a nézet elemeit szeretné szerkeszteni (pl. eltol-
ni, forgatni, törölni, ...) , akkor jelölje ki ennek a nézetkeretét, miután 
kiválasztotta a kívánt funkciót a Szerkesztés eszköztárról. Alternatí-
vaként válassza ki a nézetkeret helyi menüjéből a szerkesztő funkci-
ót. 

Ettől eltérően viselkedik a metszettest szerkesztése. Ha egy metszet-
ben a metszettestet a nézetkeret nélkül jelöli ki és a szerkesztés révén 
egy új metszettest jön létre (pl.  Másolás és tükrözés,  Máso-
lás, ...) vagy éppen az törlődik, akkor nem a metszettest, hanem a 
nézet maga lesz másolva vagy törölve. 

 Vágógörbe ábrázolása,  Vágógörbe törlése 

Már a metszet létrehozásakor meghatározhatja a metszet paraméte-
reknél a vágógörbe és a metszettest ábrázolását. Az ábrázolást bár-
mikor megváltoztathatja a  Nézet-, metszettulajdonságok mó-
dosítása funkcióval. A  Vágógörbe ábrázolása funkcióval egy 
metszet metszettestét (vágógörbével vagy anélkül) megjelenítheti egy 
nézetben, egy metszetben vagy a 3D elemekben.  

 Takart nézet,  Drótváz nézet 

Ezek a funkciók az Asszociatív nézetek modulban nem érhetők el 
külön funkcióként. Az ábrázolás módja már a nézetek és metszetek 
létrehozásakor meghatározásra kerül. Az ábrázolást bármikor meg-
változtathatja a  Nézet-, metszettulajdonságok módosítása 
funkcióval. Mind a drótváz-ábrázolás mind a takartábrázolás köz-
vetlenül a 3D modellből van származtatva. Az ábrázolás váltásakor 
semmilyen adat nem vész el. 
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 Nézetek egyesítése 

Erre a funkciókra nincsen szükség az Asszociatív nézetek modul 
használat esetén, mivel a  Beszúrás nézetbe funkcióval a létező 
nézeteket és metszeteket bármikor kiegészítheti további 3D elemek-
kel. Az Asszociatív nézetek beállításaiban meghatározhatja a 3D 
építőelemek automatikus átvételét. 
A dokumentumok közötti másolás vagy eltolás segítségével is össze-
foghat elemeket közös nézetekbe. 
 

Adatkonvertálás 

Amikor adatokat vagy projekteket olvas be az Allplan 2017 verzióba, 
akkor azok az elemek, amelyek a  Nézetek és metszetek modullal 
lettek létrehozva, konvertálva lesznek. Ennek következtében a zsalu 
és vasalási tervek elemei 2D konstrukcióként, szövegként és méret-
vonalként fognak rendelkezésre állni. A formátum tulajdonságok 
változatlanul át lesznek véve. A dokumentum-szerkesztésben és kü-
lönösen a tervben ezzel az alapvető ábrázolás meglesz tartva. 

Azért, hogy adott esetben további nézeteket és metszeteket lehessen 
létrehozni és fenn legyen tartva a teljesen automatikus 
darabszámkezelés, a zsalutest valamint a vasalás 3D modellje az 
adatkonvertáláskor a mindenkori rajzfájlban szerkesztővonalként is 
létre lesz hozva. 

 

Hogyha most tovább szeretne dolgozni a így konvertált zsalu vagy 
vasalási terven, akkor alakítsa át a 3D modellt a  Formátum tu-
lajdonságok módosítása funkcióval szerkesztővonalról konstrukcióra 
és hozza létre az  Asszociatív nézetek modullal a kívánt nézete-
ket és metszeteket. 
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Transzparens zsalu az animációban 

Asszociatív nézetek és metszetek használata esetén az animációban 
az eredeti 3D elemek lesznek ábrázolva és nem, ahogy korábban a 

 Nézetek és metszetek modul nézeteinél és metszeteinél a létre-
hozott zsalutestek. A  Nézetek és metszetek modul elhagyásával 
a  Beállítások funkcióban az Asszociatív nézetek - Nézetek és 
metszetek oldal mellett a Munkakörnyezet - Animáció oldalon a 
zsalutest ábrázolására vonatkozó beállítások is el lett hagyva. 

Hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az animációban a 3D 
elemek transzparensen legyenek ábrázolva, megtalálja az Allplan 
súgójában a Zsalu átlátszósága az animációban alatt az Asszociatív 
nézetek modul alapjainál. 
 

Vasalási módszerek 
Többé nem lehet bekapcsolt 3D modellel vasalást létrehozni egy két-
dimenziós zsaluban. Ha egy komplikált építőeleme van, amelyet nem 
szeretne lemodellezni, akkor is létrehozhatja a vasalás térbeli mo-
delljét, mégpedig például a  Téglatest funkcióval egy tengelyek-
kel párhuzamos hasáb 3D segédtestként való létrehozásával, amely-
nek méretei megegyeznek a bevasalandó építőelemmel. Rakja le ezt 
az építőelem alaprajzi ábrázolásában és hozzon létre az Asszociatív 
nézetek modullal legalább egy automatikusan igazodó nézetet, ame-
lyet a 2D zsalu egyik nézetével/metszetével fedésben helyez el. 

Ehhez az eljárásmódhoz példákat talál az aktuális Építőmérnök tan-
könyvben valamint a Lépések a sikerhez - Asszociatív nézetek 
lépésről lépésre útmutatóban. Ezeket a kiadványokat letöltheti az 
Allplan Connect oldaláról (az Allplan szolgáltató portáljáról). 

Nincs szükség 3D segédtestek létrehozására, amikor az  FF építő-
elemek funkcióval bekapcsolt 3D modellel vasalási építőelemeket 
hoz létre kétdimenziós zsaluban. Ebbe az esetben a Nézetelhelyezés 
párbeszédpanelben meg kell adnia egy értéket a Méret elhelyezési 
irányban mezőben. Az Allplan ezután a meghatározott építőelem 
paraméterek alapján automatikusan létrehozza az egyes vasalási 
elemek nézetelhelyezését. 
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Köracél megadása és elhelyezése 
A vasalakok megadásához most már csak a  Vasalak funkció áll 
rendelkezésére. Ez a funkció leváltja a korábbi  Megadás funkci-
ót, amelynél a vasalás helyzetét és alakját manuálisan kellett meg-
határozni, és lehetővé teszi többek között a hajlítási alak expanzióját 
a meglévő zsaluhoz. 

A korábbi  Elhelyezés funkcióban azok az elhelyezésmódok, 
amelyek az  Elhelyezés Vasalak funkcióval is előállíthatók, el 
lettek hagyva. Azonkívül a  Kötegelhelyezés és  Metszetel-
helyezés elhelyezésmódok is el lett távolítva, mert ezekhez most egy 
jelentősen jobb funkció érhető el. Mivel a fennmaradó elhelyezés-
módok inkább ritkán kerülnek alkalmazásra, ezért a funkció neve 
mostantól  Különleges elhelyezések. 

 

A  Tetszőleges poligonelhelyezés csak akkor áll rendelkezésére, 
hogyha a vasalás 3D modellel módban dolgozik. Ha a vasalás 3D 
modellel opció nincs aktiválva, akkor helyette a vasak  Pontel-
helyezését határozhatja meg. 

A  Különleges elhelyezések funkcióban az elhelyezésmódok 
csökkenése miatt a következő változások adódtak: 

 Az  Elemek konvertálása, átvétele funkcióval konstrukciós 
elemek vasakká konvertálása, ill. létező pozíciók átvétele után 
most automatikusan az  Elhelyezés Vasalak funkcióba lesz 
átvezetve. 

 Többé nincs lehetőség az  FF építőelemek funkcióval létre-
hozott vasalási építőelemek manuális elhelyezésére. 
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Köracél extrudálása útvonal mentén 
Az  Köracél extrudálása útvonal mentén funkció a Köracélva-
salás modulban nem csak az elhagyott  Köteg meghatározása, 

 Kötegelhelyezés és  Metszetelhelyezés funkciókat cseréli le, 
hanem messze felülmúlja azok funkcionalitást. A vasalástervezésben 
első lépésként ez funkció képezi az ellenpárt a  Extrudálás út-
vonal mentén funkcióhoz a Modellezés 3D modulban. 

Előfeltételek az elhelyezéshez 

A köracélok elhelyezéséhez a következő előfeltételeknek kell teljesül-
niük: 

 3D testekből, ill. építész-építőelemek létrehozott egy asszociatív 
metszetet. 
Ahhoz, hogy a csak a metszetsíkban lévő élek ábrázolását kapja 
meg, deaktiválja adott esetben a nézetélek ábrázolását. 

 Az asszociatív metszetben létrehozta a keresztvasalás hajlítási 
alakjait és meghatározta a hosszvasalást az Egyenes vas hajlítási 
alakkal és az  Egyenes vas pontként  opcióval. 

 A vasalást vasalás 3D modellel módban hozta létre és még nincs 
elhelyezve. 

 Az együtt elhelyezendő köracélvasalás egy rajzfájlban fekszik. 

 Amennyiben a vasalást több 3D testen, ill építész-építőelemen 
keresztül szeretné végig elhelyezni, akkor 3D elemekből megha-
tározott egy poligonális útvonalat. Alternatívaként bármely 
építőelemélet felhasználhat útvonalként. 
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Elhelyezés általános paraméterei 

Ahogy a zsalutestek modellezéséhez használt funkciónál az egy ke-
resztmetszetben meghatározott kereszt- és hosszvasalást együtt el-
helyezheti egy tetszőleges útvonal mentén. A keresztvasalás hajlítási 
alakjait a Profilforgatás kiválasztásával különféle módokon helyez-
heti el: 

 forgatás nélkül alaprajzban és elölnézetben az útvonal mentén 

 alaprajzban és elölnézetben merőlegesen az útvonalra 

 az alaprajzban merőlegesen az útvonalra és az elölnézetben for-
gatás nélkül 

Egy maximális illesztési szög megadásával az útvonal töréseinél 
feldarabolhatja az elhelyezést és ezáltal különálló elhelyezési tarto-
mányokat hozhat létre. 
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Keresztvasalás paraméterei 

A Keresztvasaláshoz határozza meg az elhelyezési távolságot, amely 
az útvonal mentén lesz kimérve. Egy Vastávolság érték megadásán 
keresztül létrehozhat egy eltolást a keresztvasalás egyes hajlítási 
alakjai között. 

Továbbá az elhelyezés elején és végén mindig meghatározhat két-két 
tartományt eltérő elhelyezési távolságokkal. Minden egyes tarto-
mányhoz adja meg a hosszat és határozza meg az elhelyezési távol-
ságot. Az első, ill. utolsó tartományban a keresztvasalás első, ill 
utolsó hajlítási alakja a meghatározott betontakarással lesz lerakva. 
A többi tartomány első hajlítási alakja az ezen tartomány meghatá-
rozott távolságára lesz lerakva. A fennmaradó tartományban a ke-
resztvasalás középre igazítva lesz elhelyezve. 

Annak elkerülésére, hogy a tartományok átmeneténél túl nagy elhe-
lyezési távolságok legyenek, adott esetben a keresztvasalás egy ki-
egészítő hajlítási alakja lesz létrehozva, amely a tartomány megha-
tározott hosszán kívül fog feküdni. 

 



 

Újdonságok az Allplan 2017-0-ban Építőmérnök 67 
 

Hosszvasalás paraméterei 

A Hosszvasalásnál az ugyanazzal a pozíciószámmal rendelkező va-
sak egy csoportba lesznek összefogva. Minden egyes csoporthoz, 
amiket a  és  gombokkal választhat ki, a következő beállítá-
sok lehetségesek: 

 Az elhelyezés túlnyúlását a kezdetén és végén megadhatja vagy 
kiszámítathatja az Allplan programmal. 

 Meghatározhatja, hogy a hosszvasak az építkezésre egyenesen 
vagy hajlítva legyenek-e kiszállítva. A hajlítva beépítendő vasak, 
amelyek egyenesen lesznek leszállítva, a helyszínen lesznek a 
zsaluba hajlítva. 

 Megadhat egy tetszőleges értéket az átfogási hosszhoz vagy ki-
számítathatja azt az Allplan programmal. Hogyha a hosszvasalás 
vasai hosszabbak, mint a  Beállítások funkcióban meghatá-
rozott maximális vashossz, akkor a vasak a beállított értékkel 
lesznek toldva. Hogyha ez eltérő vashosszakat eredményezne a 
csoporthoz, akkor egy poligonális elhelyezés lesz létrehozva. 

 Az aktuális csoport, amelyet a  és  gombokkal választhat 
ki, minden egyes vasához meghatározhatja a kezdőhosszt, és 
ilyen módon létrehozhat egy eltolt toldást. Hogyha ez eltérő vas-
hosszakat eredményezne a csoporthoz, akkor egy poligonális el-
helyezés lesz létrehozva. 
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Újdonságok az asszociatív metszeteknél 
Az asszociatív metszetek metszettesteinél különböző változások tör-
téntek: 

 A Metszettest ábrázolása (szerkesztővonalként) opció a met-
szetábrázolás paramétereinek meghatározására szolgáló párbe-
szédpanelben most alapértelmezésben aktiválva van. 

 Hogyha egy metszettestből az összes elemet eltávolítja, akkor 
mostantól az asszociatív metszet többé nem lesz törölve, hanem a 
metszet meg fog maradni egy üres metszettesttel. 

 Ha egy olyan metszetből, amelynél a metszettest ábrázolása ki 
van kapcsolva, eltávolítja az összes elemet, automatikusan meg 
lesz jelenítve a metszettest. 

 A Takart ábrázolás meg fog maradni az üres metszettestű met-
szetekben. 

 Vasalás közvetlenül létrehozható egy üres metszettestben. 
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Lokalizálás az építőmérnök területen 
Az Allplan Építőmérnök nemzetközi használatának keretien belül 
különböző országspecifikus kívánságok valósultak meg. 

Európa: vonaltípus mutatóhoz 

A  Beállítások funkcióban a Vasalás - Formátum oldalán most 
meghatározhatja a vonaltípust a mutatóvonalakhoz. A DIN EN ISO 
3766 szerint most a szaggatott vonal van előre beállítva. Figyeljen 
oda erre, hogyha meglévő terveken dolgozik tovább az Allplan 2017 
verzióban. 

 

A bővítés során a Vasalás - Formátum oldalon lehetőséget terem-
tettünk arra, hogy a teljes és részleges kivonatok számára különböző 
formátum tulajdonságokat lehessen meghatározni. Itt is lehetséges 
most a vonaltípus meghatározása. 

 

Megjegyzés: Hogyha a hajlítási alak nem az 1. vonaltípussal van 
ábrázolva, akkor az ábrázolás a képernyőn mindig vonalként fog 
történni. 

Franciaország: új NF EN szabvány 

Franciaország számára a program kibővült az új NF EN Euronorm 
szabvánnyal, amely figyelembe vesz olyan különleges követelmé-
nyeket, amelyek Eurocode-dal dolgozó országokban nem szüksége-
sek. A szabvány beállítása a  Beállítások funkcióban a Vasalás 
oldalon történik. 

 A kampókhoz nem lesz rögzített hajlítási hengerátmérő használ-
va. 
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 Az Egyéni alak, Egyenes vas kampóval, Egyenes vas lehor-
gonyzással és Sarokvas kampóval hajlítási alakoknál a kampók 
hosszához a lehorgonyzási hossz lesz megszabva. 

 Az Egyéni alak hajlítási alakhoz meghatározható a hajlítási hen-
ger faktor. 

Brazília: kivonat ábrázolás 

A  Beállítások funkcióban a Vasalás - Felirat oldalon most 
meghatározhatja a Brazíliában szokásos kivonat ábrázolást. Hatá-
rozza meg, hogy milyen előtaggal legyenek a hajlítási hengerek belső 
sugarai felírva a kivonatvasaknál, valamint hogy mely átmérőtől 
kezdve legyen ez az ábrázolás használva. 

Ennek ábrázolása alapvetően csak akkor történik meg, hogyha a 
Vas-/hálóhossz mezőben a vashossz megállapításhoz a Valós hosz-
szak számítása opció deaktiválva van és a Szárhosszak feliratozá-
sához a Külméretek lesznek alapul véve. Azon hajlítási helyeknél, 
ahol hajlítási henger van, a külső oldalakon lévő valós vashosszak 
lesznek felírva. A hajlítási helyekhez csatlakozó szárak hossza a 
külméret mínusz a hajlítási henger tartományában az ívelt vashossz 
feléből adódik. 
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Részletjavítások és 
kívánságok 

Az Allplan 2017 nagy stabilitást, számtalan javítást és 
sok megvalósított felhasználói kívánságot tartalmaz.  
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Általános, alapok 

Adattömörítés 
Az online projektekhez és az online előkészített projektekhez a rajz-
fájlokat most be lehet tömöríteni, hogy az átviteli adatamennyiség 
lecsökkenjen. Ezen projektek rajzfájljainak fájlmérete ezáltal akár 
90%-kal is csökkenhet, ami az adatátvitelt az FTP kiszolgálóról és 
kiszolgálóra jelentősen felgyorsítja. 

Kattintson ehhez a Projekt beállítások párbeszédpanelben az Adatok 
tömörítése opcióra.  

 

A projekt beállításokban megjelenik egy  szimbólum, amikor egy 
online előkészített projekt tömörítve van. 

Hibrid projekteknél (amikor a kiszolgáló, amelyiken a projekt tárolva 
van, mind workgroup kiszolgáló, mind FTP kiszolgáló) a program rá 
fog kérdezni, hogy a projekt összes rajzfájlja tömörítve legyen-e. 
Hogyha a nemre kattint, akkor csak a szerkesztett vagy aktivált 
rajzfájlok lesznek a bezárás után tömörítve. A Projekt kiválasztása 
párbeszédpanelben az egyes projektek helyi menüjében az összes 
rajzfájlt betömörítheti, ill. kitömörítheti. A Projektalapú megnyitás 
párbeszédpanelben az építménystruktúra helyi menüjében az egyes 
rajzfájlokat betömörítheti, ill. kitömörítheti (csak a ki nem választott, 
ill. passzív rajzfájlokat). 
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Funkciók új elnevezéssel 
Egyes funkcióknál megváltozott az elnevezés. 

 

Ikon Új elnevezés Korábbi elnevezés 

 Elemek kijelölése (Szerkesztés 
menü, CTRL+F) 

Elemek keresése és megjelölése  

 Mennyiségi adatok importálása  Allplan BCM és mennyiségi adatok importálása  

 Mennyiségi adatok exportálása Allplan BCM és mennyiségi adatok exportálása 

 
 

Birodalmi mértékegységek 
A nemzetközi projektek megvalósításában való részvétel támogatá-
sára a láb és col birodalmi mértékegységek most általánosan elérhe-
tők. 

Mivel a [pont]-megadás egyetlen tizedesponttal nem alkalmazható 
törtek meghatározására colban, ill. egész számú láb/col értékek 
meghatározására, ezért a  Beállítások funkcióban a Munkakör-
nyezet oldalról el lett hagyva a Decimális számokban a pont, mint 
vezérlőkarakter opció. 

A 1/2'' érték meghatározása a következő megadásokkal történik: 

 Hosszmegadáshoz colban adja meg a következőt: 0.1.2 ill. .1.2 

 Hosszmegadáshoz lábban és colban adja meg a következőt: 
0.0.1.2 ill. ..1.2 

A csak egyetlen tizedespontot tartalmazó értékek megadásánál most 
a pont alapvetően tizedes elválasztójelként lesz értelmezve. 
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Szűrő rajzfájlokhoz az összes ablakban 
Az ablak eszköztár és a Nézet menü kibővült egy funkcióval: a 

 Rajzfájl kiválasztás funkcióval. 
Ezzel a funkcióval az aktuális grafikus ablakban jelenleg látható 
rajzfájlokat ideiglenesen nem láthatóvá teheti. Kattintson ehhez a 
jelölőnégyzetekben meglévő pipákra. Miután elfogadta a párbeszéd-
panelt az OK gombbal, a kikapcsolt rajzfájlok nem lesznek többé 
megjelenítve az aktuális grafikus ablakban. 
Egy újbóli kattintás a  Rajzfájl kiválasztás funkcióra ismét ki-
kapcsolja ezt és helyreállítja a látható rajzfájlok kiindulási állapotát 
az aktuális grafikus ablakban. 

Így most a teljes 3D modellt aktiválhatja egy animáció ablakban, 
miközben az alaprajzi ábrázolásban a nem szükséges rajzfájlok el 
vannak rejtve. Csupán azok a szintek lesznek alaprajzban megjele-
nítve, amelyeket látni szeretne. Ilyen módon az animáció nézetben a 
teljes épületről kap áttekintést anélkül, hogy az alaprajzban a túl sok 
rajzfájl egymást fedné és ezzel áttekinthetetlenné tenné azt. 
 

Ablak eszköztár megjelenítve maradhat 
Az ablak eszköztár alapértelmezésben el van rejtve és csak akkor 
látható, amikor a kurzorral rámutat. 

Most megint lehetősége van arra, hogy az ablak eszköztár tartósan 
meg legyen jelenítve: Aktiválja ehhez az Ablak eszköztár megjele-
nítése menüpontot (Nézet menü - Eszköztárak).  
 

Teljes kép megjelenítése az összes ablakban 
A Nézet menüben most választhatja az új Teljes kép megjelenítése, 
összes ablakban funkciót. Ezzel valamennyi megnyitott ablakban 
egyetlen kattintással beállíthatja úgy a képernyő méretarányt, hogy a 
látható dokumentumok összes eleme teljesen ábrázolva legyen. Vagy 
nyomja meg egyszerűen a SHIFT+F5 billentyűparancsot.  
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Takarás-számítás: Paraméter meghatározás palettán 
Az építménystruktúrában a nézetek és metszetek megváltozott létre-
hozása miatt, ahol most a nézetek és a metszetek ábrázolásához az 
összes beállítást egy palettán kell meghatározni, a céldokumentumba 
mentett takarás-számítás paramétereinek meghatározása most szin-
tén egy palettán történik. A korábbi választás, hogy az összes vagy 
csak az aktív elemek legyenek-e ábrázolva, megszűnt. Használja 
helyette az  Elemkiválasztás funkciót az ablak eszköztáron mie-
lőtt létrehozná a takarás számítást. 

 

 



 

76 Általános, alapok Allplan 2017  

PythonPartok 
Az egyre összetettebb, geometriailag igényes építés projektekhez 
nagy teljesítményű és flexibilis eszközök is szükségesek, amiknek 
ennek ellenére egyszerűen kezelhetőnek kell lenniük. Az országok 
közötti különbségek is széles körű testreszabási lehetőségeket igé-
nyelnek.  

Egy ilyen eszköz, amely számításba veszi ezeket a növekvő kívánal-
makat, a PhytonPart; Phyton scriptnyelven alapuló parametrikus 
objektumok. Az Allplan 2017 által biztosított Phyton API progra-
mozási interfészen keresztül Phyton scriptekkel hozzáférhet az 
Allplan funkcionalitásához és így új funkciókat és objektumokat 
adhat hozzá az Allplan programhoz. Kívánság esetén a vasalást is 
beleértve.  

Az így létrehozott PhytonPartok egy saját felhasználói felületen ke-
resztül érhetők el; tulajdonságok palettákkal, fogókkal és egyéni 
munkafolyamatokkal. Néhány kattintással igazítsa PhytonPartjait a 
mindenkori helyzethez. A parametrikus objektumok és scriptek lét-
rehozása mellett segíti a visszatérő munkafázisok automatizálását 
úgy, hogy ne legyenek ismétlődő megadások. Ilyen módon megnö-
vekszik a produktivitás, minimalizálódnak a tervezési hibák és a BIM 
munkamódot is támogatja.  
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Tervelrendezés 

Flexibilis referenciapont a tervelrendezésen 
A tervelrendezésben korábban a referenciapont az összes tervelem-
hez az oldal bal alsó sarkába volt rögzítve. Az oldal tájolásának 
és/vagy oldalformátumának megváltoztatásakor az új oldal bal alsó 
sarkát folyton oda helyezte, valamennyi tervelem az új oldal mére-
tektől függetlenül ezen referenciaponthoz képest változatlanul ma-
radt. 

Megjegyzés: Ez alól kivételt képez a tervkeret és tervfejléc, amelyek 
az oldallal együtt lesznek torzítva, ill. eltolva akkor, hogyha azok az 
oldalhoz vannak kötve (azaz a tervlap többi paraméterével együtt az 

 Oldalbeállítás funkción keresztül lettek meghatározva). 

Mostantól a Beállítások funkcióban (Eszközök menü ->  Beállí-
tások) kiválaszthatja, hogy a referenciapont az oldal bal vagy jobb 
alsó sarkába legyen-e rögzítve: Válassza ki a Tervelrendezés beállí-
tás oldalt és az Oldal referenciapontja alatt a kívánt referenciapon-
tot. 
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Oldal referen-
ciapontja  
 

Oldal és tervkeret/tervfejléc összekötve Oldal és tervkeret/tervfejléc nincs ösz-
szekötve 

Kiindulási 
helyzet 

  

Oldal referen-
ciapontja:  
  
balra lent 

  

Oldal referen-
ciapontja:  
  
jobbra lent 
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Fájlméret szabályozása PDF exportnál 
Egy terv nyomtatási minősége, de még a PDF formátumú tervki-
adásnál a PDF fájl mérete is döntően függ a tervbe beágyazott bit-
képek (kitöltések, háttérképek, renderelt képek stb) felbontásától. 

Mivel nincs szükség minden esetben a legnagyobb nyomtatási mi-
nőségre, a bitképek felbontását a PDF exporthoz és ezzel a PDF fájl 
méretét a jövőben 5 fokozatban lehet változtatni. A bitképek nyom-
tatásához kiválasztott minőségtől függően fog kapni egy kisebb (mi-
nimális minőségnél) vagy egy megfelelően nagy (maximális minő-
ségnél) PDF fájlt: 

 A  PDF adatok exportálása funkciónál (Létrehozás menü -> 
Tervelrendezés menüparancs) a beállítás direkt a PDF adatok 
exportálása párbeszédpanelben történik. 

 A  Tervek kiadása funkciónál (Létrehozás menü -> Tervel-
rendezés menüparancs) a beállítás a PDF export palettán törté-
nik, amit a Tervek kiadása palettáról hívhat meg. 

 Az  Ablaktartalom nyomtatása funkciónál (Fájl menü) a 
beállítás szintén a PDF export palettán történik, amit az Ablak-
tartalom nyomtatása palettán az  Exportálás PDF-ként 
(eszköztár lent) gomb segítségével hívhat meg. 

Az ennél elérhető tömörítési ráta függ a kiadandó adatok összeállí-
tásától (bitképek <-> vektorgrafika aránya): Minél nagyobb a bitké-
pek részaránya, annál magasabb a lehetséges tömörítési ráta. 

Megjegyzés: Az itt kiválasztott beállítás kiterjed a teljes terv bitkép-
ként való kiadására is (v.ö. Dokumentum exportálása bitképként 
opció). Erre is érvényes: Minél magasabb a bitképek minősége, annál 
nagyobb a fájlméret és fordítva. 
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Építészet 

Beállítások, helyiségek: Kiépítés-elemek ábrázolása 
A  Beállítások - Helyiségek - Kiépítés-elemek ábrázolása terü-
leten most több opciót használhat a kiépítéselemek metszetekben 
való ábrázolásához. 

 Minimális teljes vastagság: 
Határozza meg itt, hogy mekkora vastagságot kell az összes 
kiépítéselemnek együtt elérnie ahhoz, hogy azok a metszetben 
ábrázolva legyenek.  

 Minimális vastagság rétegenként: 
Határozza meg itt, hogy milyen vastagnak kell egy 
kiépítéselemnek lennie ahhoz, hogy a metszetekben önálló réteg-
ként ábrázolva legyen.  

 Vertikális kiépítéselemek ábrázolása: 
Határozza meg itt, hogy a vertikális kiépítéselemek (oldalfelüle-
tek) szimbolikus vastagsággal (5mm) vagy valós vastagsággal 
legyenek-e ábrázolva.  
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Az ábrázolást a metszetben a Metszet generálása - Formátum palet-
tán a Kiépítéselemek panellapon vezérelheti. 

 

 

Építőmérnök 

Acélprofilok könyvtár 
Az Acélprofilok könyvtár az aktuális kínálatnak megfelelően újra 
lett rendezve, frissítve lett és a hiányzó profilokkal ki lett egészítve; a 
2D és 3D profilokat most egy helyen találja. Ezen túlmenően további 
attribútumok lettek hozzáadva és egységesítve lettek a színbeállítá-
sok, stílusfelületek, vonalak és fóliák. Tehát most pl. tartalmazza a 
profilnevet, ami egyszerűsíti a feliratozást.  

Ez megkönnyíti a munkát acélprofilokkal és felgyorsítja a munkafo-
lyamatot.  
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Felhasználói élmény fokozása program 
Allplan tartalmazza a lehetőséget, hogy részt vegyen egy felhaszná-
lói élmény fokozása programban. Részvételével az Allplan fejlesztői 
és a termék menedzsment értékes információkat kapnak ahhoz, hogy 
megértsék, hogyan javítható az Allplan általános felhasználói élmé-
nye. 

A programban való részvétel önkéntes és anonim. Hogyha részt vesz 
a felhasználói élmény fokozása programban, akkor számítógépe au-
tomatikusan információkat fog gyűjteni az Ön programhasználatáról 
és elküldi azokat az Allplan részére. Ezután mi átvizsgáljuk az ada-
tokat és jelentéseket készítünk különböző műszaki témakörökről. 

A felhasználói élmény fokozása programon keresztül a következő 
adatok lesznek az Allplan részére továbbítva: 

 Hány órát használják a programot. 

 Információk a hardverről és szoftverről, mint pl. operációs rend-
szer, processzor és telepített memória. 

 Információk a használt termékről, pl. a verziószám. 

 Információk arról, mely funkciókat és menüfunkciókat vagy ki-
választott ikonokat használnak. 

Ezek az adatok segítik az Allplant ezenkívül, pl. a következő 
információk megállapításában: 

 Melyik operációs rendszert kell elsődlegesen használni a program 
teszteléséhez. 

 Hogyan használják az Allplan termékeit az ügyfelek. 

 Az ügyfelek hány százaléka keresi és használja az új fejlesztésű 
funkciókat. 

Hogyha nem szeretne részt venni a felhasználói élmény fokozása 
programban, akkor a  Beállítások - Munkakörnyezet - Általános 
oldalon deaktiválhatja a Felhasználói élmény fokozása program 
opciót. 
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