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Archicad 21:n uudet ominaisuudet

1

Arkkitehtisuunnittelu

1.1

Porras-työkalu

Kokonaan uusi Porras-työkalu mahdollistaa minkä tahansa tyypillisen tai ainutlaatuisen portaan suunnittelun missä tahansa mittakaavassa, ja sen dokumentoinnin graafisen syötön muokkauksen avulla.
Porrastyökalu tukee sekä arkkitehtuurin että muiden osa-alueiden, kuten rakennesuunnittelun ja
piirustustekniikan asettamia vaatimuksia. Portaan rakenteen ja pintojen vaihtoehdot heijastavat rakentamisen logiikkaa.
Syöttö on mahdollista Pohjassa ja 3D-ikkunassa, käyttäen monikulmioiden syöttötapaa.
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Kuten Verhorakenne, on Porras hierarkinen elementti. Portaan pääelementti jakautuu alielementteihin, kuten
askelmiin, nousuihin ja kannattimiin esimerkiksi palkkeihin, ja monoliittisiin tai ulokerakenteisiin.
Verhorakenteesta tuttu ”muokkaustila”, on nyt käytössä Portaille, ali-elementtien helppoon määrittelemiseen.
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1.1.1 Uuden Porras-työkalun logiikka
Portaan ali-osat ovat GDL-komponentteja, mikä mahdollistaa niille yhden yhteisen rakenteen kautta monipuolisen
geometrian. Alkaen versiosta 21, rakennusaineiden ja poikkileikkausprofiilien käyttö on mahdollista myös GDLosille.
Porras koostuu osista (murtoviiva), joiden välissä on käännöksiä. Osa voi olla määritelty Juoksuksi, Tasanteeksi
tai yhdeksi tai kahdeksi viuhkan osaksi. Valitse käännöksen tyypiksi automaattinen tasanteen tai viuhkan tyyppi.

1.1.2 Portaan syöttö ja ”ratkaisija”-teknologia
Portaiden suunnittelua ja rakenteiden arkkitehtuuria rajoittavat maakohtaiset ohjeet ja normit. Nämä ohjaavat
yleisimmin portaiden korkeuden ja pituuden eli nousun ja etenemän vaihteluvälejä, antavat rajoja nousukulmille, tasanteiden leveyksille ja pituuksille sekä määräävät esimerkiksi yksityiskohtaisia rakentamisohjeita portaiden
askelmien viuhkoille.
Auttaakseen käyttäjiä portaiden suunnittelussa ja määräysten täyttämisessä, tarjoaa Archicad 21 -version Porrastyökalu kolme innovatiivista lähestymistapaa:
• valikoiman mukautettavia sääntöjä rakenteelle
• automaattisen portaan rakentamisalgoritmin
• automaattisesti ristiriitojen korjausvaihtoehtoja tarjoavan graafisen käyttöliittymän.
Polun murtoviivan syötön aikana välitön graafinen palaute näyttää Portaan esikatselun. Murtoviivan tarkan seuraamisen aikana algoritmi säätää Portaan asetuksia tiettyjen käyttäjän antamien geometristen rajojen puitteissa.
Mitä tapahtuu, jos syötetty polku ei voi tuottaa Porrasta joka täyttää rakennesäännöt? Tällöin ”Ratkaisija”, käyttöliittymä jossa vaihtoehtoiset ratkaisumallit esitetään, tulee esiin automaattisesti.

Käyttäjä voi valita minkä tahansa vaihtoehdon näyttääkseen esikatselun paikalleen sijoitettuna ennen parhaan
vaihtoehdon valintaa.
Kuten Seinät, voi myös Portaat kiinnittää kerroksiin, jotta ne seuraavat niiden kerroksen korkeuden muutoksia
Mikäli kerroksen korkeus muuttuu vain vähän, seuraa porras automaattisesti (nousujen määrä säilyy, ja niiden
korkeus muuttuu, asetettujen sääntöjen rajoissa).
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Jos kerroskorkeus muuttuu merkittävästi, korostaa Archicad vaikutuksenalaiset portaat koko projektissa, kunnes
käyttäjä muuttaa ehdotettuja arvoja (esimerkiksi askelmien lukumäärää tai nousujen korkeuksia).

1.1.3 Porras-työkalun osat
Portaan pääosa on sen rakenne. Rakenteelle on olemassa neljä tyyppiä:
• Monoliitti
• Palkki
• Uloke
• Reisipuut

UO.AC21 – 4
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Jokaisen rakenteen osan kokoa, rakennusainetta, poikkileikkausta ja 2D-esitystä voi muokata. Juoksuille ja tasanteille voi määrittää erilaisen rakenteen.

Muita 3D-portaan osia ovat Pinnat, eli Askelmat ja Nousut. Valitse tyypit osaluettelosta, jonka sisältö ei rajoitu
ennalta määriteltyyn. Omia osia voi määritellä ja tallentaa portaan alatyypeiksi.
Archicad-versiosta 21 alkaen GDL-komponentti voi käyttää omaa Poikkileikkaus-attribuuttia (Poikkileikkausten
hallinnasta valittua), ja/tai niiden omia Rakennusaine-attribuutteja.
Portaat käyttävät vain symbolista 2D-esitystä, joka on täysin riippumaton portaan 3D-osista. 2D-GDL-aliosat
ovat:
• Verkko
• Katkaisuviiva
• Kulkuviiva
• Numerointi
• Ylös-Alas -teksti
• Kuvaus
Käyttäjä voi määrittää, mitkä ja miten 2D-aliosat näkyvät. Käyttäjä voi tehdä yhden 2D-symbolin ja käyttää tätä
pohjassa.

1.1.4 Portaan muokkaustila
Sijoitettu porras määrittyy portaan asetusten mukaisesti. Kuitenkin käyttämällä muokkaustilaa ja sen aliosakohtaisia
työkaluja, on valitun portaan yksittäisten osien muokkaus ja uusien aliosien (esimerkiksi sekundääripalkkien) lisäys
mahdollista.
Muokkaustilassa on kullakin komponentilla (johteet, nousut ja rakenteet) osa-asetusikkunansa, sen asetusten
yksilölliseen muokkaamiseen.

1.1.5 Portaan esitys
Esitystavat ohjaavat portaiden esitystä näytöllä, eli 2D- ja 3D-näkymissä. Ne määrittävät portaiden yksityiskohtaisuuden Leikkaus-, Julkisivu-, ja 3D-ikkunoissa, kuten myös piirustuskohtaisen esityksen (pohja- ja kattokuva)
Pohja-näkymissä.

Portaiden yksityiskohdille on käytössä kaksi Esitystapaa, Tarkka ja Kaavio. Ne vaikuttavat Portaiden esitykseen ja
sisältöön Leikkauksissa/Julkisivuissa ja 3D- sekä 3D-Dokumentti-ikkunoissa (myös Muokkaus-tilassa).
Tarkassa esityksessä näkyy koko Porras ja kaikki 3D-aliosat kaikkine yksityiskohtineen.
Kaavio-esityksessä, yhtenäinen verkkopinta esittää askelmien yläpinnan.
Esitystavoissa voi määrittää porrassymbolien esitystarkkuuden johon voidaan asettaa:
• Ei mitään
• Vain näkyvät osat
• Vain piilotetut osat
• Näkyvät ja piilotetut osat

1.2

Uusi Kaide-Työkalu

Kaide-työkalun avulla voi luoda tyypillisen tai ainutlaatuisen kaiteen, joka on 3D-rakennuselementti.
Kaide voi olla assosiatiivisesti kiinnittynyt seuraaviin 3D-elementteihin: Portaat, Laatat, Seinät, Katot
ja Pinnat.
Kaiteen syöttö on samankaltainen murtoviivan kanssa, ja se koostuu Pisteistä ja Osista. Osien ja
Pisteiden muokkaus - syötettäessä, siirrettäessä tai poistettaessa pisteitä tai muutettaessa reuna kaareksi - vaikuttaa
koko kaiteen geometriaan. Muokkaus on suunniteltu täydellisen assosiatiiviseksi, estämään kaiteen meneminen
”palasiksi”.
Määriteltävä kaiteen ”kuvio” tekee siitä helppoa ja joustavaa. Kuvion muokkaus auttaa ainutlaatuisten kaidekuvioiden asettamisessa kullekin osalle.
Portaan tavoin myös kaide on hierarkinen elementti, joka sisältää aliosia: tolppia, kaiteita ja/tai paneeleita.
Nämä ovat monipuolisen geometrian sallivia GDL-osia, jotka käyttävät myös rakennusaineita ja/tai omia poikkileikkauksia. Muokkaus mille tahansa Kaiteelle on mahdollista kokonaisuutena, sen aliosiin erikseen tai yhdessä
Muokkaus-tilassa.

1.2.1 Kaide-työkalun kuvion muokkaaja
Kuvion muokkaaja auttaa ainutlaatuisen kaidekuvion kokoamisessa kullekin osalle. Kuvion muokkaus on saatavilla
Kaiteen asetusten yläosasta. Se on osan kuvion symbolinen esitys, joka sisältää yläjohteen, käsijohteen, kaiteen,
sisäpuoliset tolpat, pienat ja paneelit.
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Kuvion pituus asetetaan sisäpuolisten tolppien avulla oikealla. Harmaa alue oikealla näyttää kuvion toiston.

Kuvion muokkaus on interaktiivinen esikatseluikkunassa. Osan voi valita joko esikatseluikkunasta tai valikosta.
Kun kuvio on määritelty, on sen sijainti osassa määriteltävissä. Osien kuviot ovat yhdenmukaistettavissa.

1.2.2 Kaiteen syöttö
Kaiteen syöttö perustuu Archicad-murtoviivoihin, joten se yrittää aina olla mahdollisimman assosiatiivinen. Syötön
aikana, rautalanka-esikatselu näyttää odotettavissa olevan ulkoasun.
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Portaiden kaiteet seuraavat portaan ääriviivaa, kaide syntyy osoitetulle yhdelle reunalle osoittamalla portaan
kumpaankin päähän.
Laatat, Katot ja Pinnat (toisinkuin Portaat) ovat monikulmioita, joten kaide niiden pisteiden ympärillä voi kiertää
myötä- tai vastapäivään. Syötön aikana, alku ja loppupisteen osoittamisen jälkeen voi käyttäjä valita luotavan kaiteen suunnan, vaihtamalla sarkaimella.

UO.AC21 – 8
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1.2.3 Kaiteen osat
• Yläjohde sijaitsee osan päällä ja liikkuu kaavion mukana.
• Kaavio voi sisältää kaksi käsijohdetta, jotka kumpikin voivat olla kaiteen molemminpuolisia.
• Johteet ovat yleensä vaakasuuntaisia elementtejä. Niitä voi sivusiirtää kohtisuoraan ja asettaa niiden korkeuden
vapaasti. Kullekin voi myös asettaa oman johdepoikkileikkauksen. Johteita voi asettaa rajattoman määrän.
• Kaavioon voi lisätä useita sisäpylväitä; oikeanlaitimmainen määrittää kaavion pituuden.
• Kaidepinnat ovat kuvio kuvion sisällä, yhden valinta valitsee kaikki sen sijoitetut kopiot kaavion muokkauksessa. Ensin asetetaan pinnojen sivusiirtymä päistä. Sen jälkeen asetetaan jakovaihtoehto, joka toimii kuten osan
asetuksissa.
• Panelit voivat täyttää yläjohteen, johteiden, sisäpylväiden tai segmenttien välisen alueen.
Kaikilla vaakasuuntaisilla elementeillä (ylä-, käsi- ja johteet) voi olla liitoksia ja päitä. Liitoksia on kolmentyyppisiä: irrotetettu, hanhenkaula ja suora. Liitos on mahdollista lisätä vaakasuoran elementin kumpaankin päähän.
Kaikilla pystysuorilla elementeillä on erityinen liitos portaisiin: kaidepinnojen kuvion pituus on mahdollista kytkeä
askelman syvyyteen.
Kaikille näille osille on mahdollista valita joko sisäänrakennettu tai 3D-ikkunasta itse kyseiseksi kaiteenosan
alatyypiksi tallennettu GDL-objekti.
Kaiteet käyttävät vain 2D-symboliesitystä. Nämä ovat erillisiä GDL-alielementtejä, joilla ei ole mitään yhteyttä
kaiteen 3D-osiin.

1.2.4 Kaiteen muokkaustila
Kaiteen muokkaustila ja sen ali-elementtityökalut mahdollistavat sekä pääsyn valitun kaiteen yksittäisiin osiin että
niiden vaihtamisen (pylväät, sisäpylväät, kaidepinnat, yläjohde, käsijohteet, johteet ja panelit). Valittaessa alielementti (kuten sisäpylväs, kaidepinna ja niin edelleen) tulevat kaikki sen kuvion sisältämät sijoitetut kopiot myös
valituiksi. Avattaessa asetukset tulevat esille vain valinnan mukaiset, ja niiden geometria korostuu ja muutokset
koskevat niitä kaikkia.

UO.AC21 – 9
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1.2.5 Kaiteen esitys

Esitystavat vaikuttavat kaiteiden 2D- sekä 3D-esitykseen näytöllä ja tulosteissa. Niissä asetetaan yksityiskohtien
tarkkuus kaiteille leikkaus-, julkisivu- ja 3D-ikkunoissa sekä pohjissa.

AC21

UO.AC21 – 10
Kaiteiden yksityiskohtien kolme tarkkuustasoa (täydellinen, yksinkertaistettu, kaaviomainen) vaikuttavat portaiden esitykseen ja ulkoasuun leikkauksissa/julkisivuissa, 3D- ja 3D–dokumentti (sisältäen muokkaustilan) -ikkunoissa:
• Täydellisessä esityksessä on esillä koko kaide, kaikki 3D-elementit kaikkine yksityiskohtineen.
• Yksinkertaistetussa esityksessä on esillä koko kaide, kaikki 3D-elementit yksinkertaistettuina; alielementtien tilavaraus esitetään rautalankana.
• Kaaviomaisessa esityksessä yhtenäinen verkkopinta näyttää kaiteen reitin.
Näytä/Kätke kaiteen pohja-symbolin osia esitystapojen avulla, joihin voi asettaa:
• Ei
• Vain näkyvät osat
• Vain kätketyt osat
• Näkyvät ja kätketyt osat

1.3

Verhorakenteen muokkaustilan uusiminen

Verhorakenteen muokkaustila tarjoaa saman joustavuuden joka on esitelty Porras- ja Kaide-työkaluissa. Muutokset
helpottavat verhorakenteiden luomista ja muokkausta kaikissa näkymissä, ei pelkästään 3D-välilehdellä. Asetusikkunoiden käyttötavat, toiminnot, ja termit on päivitetty yhdenmukaisiksi Portaan ja Kaiteen kanssa.
Kehitysalueita ovat:
• Muokkaustila on käytössä myös pohjissa ja Julkisivu/Leikkaus-ikkunoissa.
• Alielementtivalinta ja osien muokkaus myös pohjissa ja Leikkaus-ikkunoissa.
• Kaavion verkon ja ääriviivan muokkaus myös pohjissa ja Leikkaus-ikkunoissa.
• Näkymästä toiseen siirtyminen Muokkaustilassa
• Uusi objektien ja alikomponentttien käyttöliittymä
• Paljon käyttöliittymäparannuksia

2

Tuottavuus

2.1

Touch Bar -tuki uusille MacBook Pro -kannettaville

Uusi Touch Bar mahdollistaa yleisten Archicad-käskyjen käytön ikkuna- ja valintakohtaisesti helposti ja nopeasti.
Esimerkiksi:
• Pohjan ja 3D:n välillä siirtymiseen
• Valinnan mukaisen kaiken tai vain valittujen elementtien näyttämisen välillä vaihtamisen 3D-ikkunassa
• Työkalun tai valittujen asetuksiin siirtymisen
• Muokkaustilaan siirtymisen, Portailla, Kaiteilla ja Verhorakenteilla
• Valitun elementin Rakenne- tai Poikkileikkaustyypin muokkauksen
• Yleiset GDL-objektien oikotiet objektien skriptejä muokattaessa.

2.2

Monista polun mukaan

Monista-ikkunaan ja -toimintoon on kehitetty parempia tapoja ja uusia mahdollisuuksia:
• Uusi vaihtoehto minkä tahansa elementin monistamiseen osoitetun polun mukaan.
• Vaihtoehdot kopioiden kierrolle polulla, ei tai satunnaisesti ovat hyödyllisiä esimerkiksi maisemasuunnittelussa.
• Välistyksen ja kopioiden muokkaus polun mukaisen monistuksen aikana seuralaisen avulla.
• Päivitetty intuitiivisempi Monista-ikkunan ulkoasu.
• Uusi monistusvaihtoehto: Lisäys ja levitys.
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Taikasauvan graafinen palaute
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2.3

Graafinen palaute näyttää nyt elementtien esikatselun ennen osoitusta. Käytössä kaikissa näkymissä.

2.4

Parametrien siirto viivojen, kaarien, murtoviivojen ja käyrien välillä

Ominaisuuksien Ruiskuttaminen (parametrien siirto) toimii nyt viivojen, kaarien, murtoviivojen ja käyrien välillä. Nyt
on mahdollista esimerkiksi poimia Pipetillä viivan ominaisuudet ja ruiskuttaa ne murtoviivaan.

2.5

Katkoviivojen käsittely

Monikulmio-katkoviivojen käsittelyyn on tehty uusi algoritmi. Uusi tapa on sopivampi 2D-monikulmioille, kuten
käyrien, saman viivalinjan nurkkien ja murtoviivojen tangentiaalisten kaarien visualisointiin.

UO.AC21 – 13

Seinien keskilinjojen assosiatiiviset mitat
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2.6

Uusia vaihtoehtoja mittojen kiinnittämiseen yksittäisiin rakennetyypin kerroksiin, mukaanlukien vaihtoehdot emäviiva, vain runko, kaikki kerrokset. Toimivat pohjissa ja Leikkaus/Julkisivu-ikkunoissa.

2.7

Tekstityylimuistit

Uniform Rich Text -muotoilu toimii nyt kaikissa tekstityökaluissa eli Teksti-, Selite-, Mitta-, ja Elementtitaulukoissa,
päivitetyllä ja yhdenmukaisella käyttöliittymällä. Tekstimuistit ovat saatavilla suoraan kunkin työkalun tai taulukon
asetuksista.
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Automaattitekstit selitteissä
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2.8

Automaattitekstit tukevat elementtien parametreja ja ominaisuuksia, projektin tietojen lisäksi. Käyttäjien on nyt
helppo luoda omia elementtitietokohtaisia assosiatiivisia selitteitä – ilman GDL-osaamista.

2.9

Osoittimen tartunta tekstilaatikoihin

Tarttuminen tekstien, selitteiden tai mittojen tekstilaatikoihin tukee nyt niiden reunoja sekä puolivälejä.

2.10 Yksityiskohtainen leikkausten/julkisivujen syvyyden hallinta
Suora leikkausviivojen muokkaus Leikkaus-ikkunoissa lisää vapautta leikkausten/julkisivujen hallintaan. Uusia ja
kehittyneitä vaihtoehtoja ovat:
• Leikkausten/julkisivulinjojen näkymän syvyyden katkaisu useammasta kohdasta. Tämä oli aiemmin käytössä vain
yhdelle syvyydelle.
• Leikkauksen syvyysrajan muokkaus Leikkauksessa, kun se on käytössä.
• Leikkauksen päälinjan, rajalinjan ja taka-alue etäisyyden katkopisteiden muokkaus Leikkaus-ikkunassa.
• Helpompi Leikkausmerkin muokkaus Pohjassa.

UO.AC21 – 15
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2.11 Muokattavat elementtien ominaisuuksien siirtoasetukset

Uudet asetukset korvaavat aiemmin siirtyneet Muistin mukaiset ominaisuudet. Nämä asetukset on nyt tallennettavissa paketeiksi, jotka toimivat muistin lisäksi parametrien ruiskuttamisessa. Näin ”rajattu” ominaisuuksien siirto
mahdollistuu. Asetukset ovat käytössä ”lennossa”, ruiskutuksen tai muistin käytön aikana.
Siirrettävien asetusten määrää on laajennettu merkittävästi ja määrittely vaihtoehdosta ”Älä siirrä” vaihdettu
”Siirrä”-tapaan. Asetukset tallentuvat nyt projektiin, ja toimivat luonnollisesti myös tiimiprojekteissa. Tämän ominaisuuden käyttö tehostaa toimintaa, jättämällä elementtien asetusikkunassa käynnin tarpeettomaksi.
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2.12 Valinnan tallentaminen nimellä PLN-muotoon
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Tallennettaessa valintaa viitetiedostoksi voi nyt vaihtoehtoisesti valita projektitiedosto muodon, joka sisältää myös
2D-viitetiedon. Tiedostojen välille on mahdollista automaattisesti luoda viitelinkki. Tämä helpottaa projektien organisointia esimerkiksi jaettaessa suurta hanketta toisiinsa viittaaviin osiin.

2.13 Elementtiasetukset, yleisiä parannuksia
Useita käyttöliittymiä, ikoneja ja selitteitä on yhdenmukaistettu koko ohjelmistossa:
• Päivitetyt Perusnäkymä ja Verkko–ikkunat
• Työympäristön painikepalkkien muokkaustoiminnot
• Muokkaa valittua Rakennetyyppiä/Poikkileikkausta, lisätty ikoni, joka on mahdollista sijoittaa painikepalkkiin.
• Välilehtipalkin valikkojen kohteet, sanasto yhdenmukaistettu Projekti-ikkunan kanssa.

2.14 Elementtitaulukoiden parannuksia

Useita pienempiä käyttöliittymä- ja käytettävyysparanuksia taulukoihin:
• Järjestelty muotoiluvaihtoehdot uudelleen välilehdille.
• Suurennoskertoimiin lisätty 500%-zoom.
• Uudenlainen selkeämpi valinnan korostus.
• Hakuehtojen (attribuuttien) monivalinta, joka oli jo aiemmin käytössä laskettaville tiedoille.
• Tilapalkki, joka näyttää varoitukset ja tietoa valinnasta; aiemmin tietoa oli rajallisesti otsikkorivillä.

UO.AC21 – 17

AC21

2.15 Rakennusaineiden ja poikkileikkausten tuominen GDL-elementteihin

Rakennusaineiden ja poikkileikkausten (Poikkileikkaukset-ikkunassa luotujen) tuominen GDL-elementteihin on nyt
mahdollista:
• Objekteissa, joissa nämä parametrit ovat käytössä, on mahdollista valita Rakennusaine/Poikkileikkaus, Pintamateriaali, Täyte ja ennaltamääritellyn geometrian asemasta.
• Tälläisten objekteissa käytettyjen rakennusaineiden tai poikkileikkausten määrät voi selittää ja luetteloida. GDLobjektien käyttämien rakennusaineiden liitokset toimi automaattisesti eli eivät ole käytössä (eli niiden prioriteetteja ei käytetä).
• Uuden Portaan ja Kaiteen valikoissa on tarpeen mukaan mahdollistettu rakennusaineiden ja poikkileikkausten
käyttö. Muiden objektien osalta lisätietoa löytyy kohdasta Archicad 21 -kirjastoparannukset.
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3

Yhteistyö

3.1

Archicad-varausapu

Tiimiprojekteissa Archicad varaa automaattisesti elementit, joita käyttäjä alkaa muokkaamaan. Varausta ei tarvitse
myöskään tehdä ennen asetuksiin siirtymistä; se tapahtuu taustalla automaattisesti. Jos varaus ei ole mahdollista
– se on varattu jollekulle muulle – ehdotetaan käyttämään varauspyyntöä.

3.2

BIMcloud-parannuksia

3.2.1 Nimikoi BIMcloud-kirjautumissivu yrityksen logolla

Yrityksen logon lisääminen personoi BIMcloud-sivut työntekijöille.

3.2.2 Seuraa BIMcloud-resursseja selainpohjaisella BIMcloud-hallinnalla
BIMcloudia on laajennettu resurssienseuranta-ominaisuuksilla:
• Helppolukuiset taulukot ja suodattimet näyttävät eri komponenttien kuormituksen.
• Historiatiedon avulla pystyy selvittämään tietynhetkisiä palvelimen hidastumisen syitä.
• Tapahtumien suodatus kaavion avulla auttaa selvittämään eri tapahtumien ja piikkikuormien yhteyttä.

3.2.3 Käytä yhtä BIMcloud-palvelinta kaikille Archicad-versioille
Yksi BIMcloud-palvelin v21 voi toimia yhdessä Archicad 19, 20 ja 21 -versioiden kanssa:
• Ylläpidä kaikkia projekteja yhdellä palvelimella ja poista aiemmat BIMcloud-palvelinversiot.
• Säästää aikaa ja rahaa vähentämällä laiteresurssien tarvetta ja yksinkertaistamalla hallinnointitehtäviä.
• Tulevat BIMcloud-versiot pystyvät päivittämään tämän asennuksen, ilman ylimääräisiä siirtymän työvaiheita.

3.2.4 Automaattiset aikataulutetut BIMcloud-varmuuskopiot
Olemassaolevien projekti- ja kirjasto-”snapshot”-varmuuskopioiden lisäksi on nyt koko palvelimen varmuuskopiointi mahdollista. Kopiointi voidaan käynnistää käsin tai tehdä ennalta määritellyn aikataulun mukaan. Palvelin voi
olla käynnissä varmuuskopioinnin aikana.
Palvelimen varmuuskopio sisältää palvelimen kaiken tiedon ja määrittelyt, joten se on helppo palauttaa uudelle
laitteelle hätätilanteessa.

3.2.5 Tiedota käyttäjille sähköpostitse BIMcloud-hallinnasta
Palvelimen ylläpitäjä voi nyt lähettää viestejä joko yhdelle tai kaikille käyttäjille BIMcloud-hallinnasta. Esimerkiksi
tiedottaakseen palvelimen huollosta. Tämä tehdään Käyttäjät-sivun kautta; valitaan vastaanottajat ja osoitetaan
Lähetä sähköposti.

4

Tiedonhallinta

4.1

Luokitushallinta

Archicad-mallin voi ajatella olevan keskustietokanta, johon kaikki tieto tallentuu ja josta kaikki projektin osapuolet saavat sen käyttöön. Aiemmissa Archicad-versioissa oli kiinteä joukko elementtien luokitteluja. Archicad 21
-versiossa esitellään joustava tapa elementtien luokitteluun minkä tahansa maa- tai yrityskohtaisen luokittelun
mukaisesti. Ominaisuus mahdollistaa minkä tahansa Archicad-ominaisuuden kytkemisen rakennuselementtiin tai
vyöhykkeeseen, niiden elementtiluokittelun pohjalta.
Uusi luokitushallinta on keskitetty paikka, jossa hallinnoidaan luokitukset rakennuselementteille ja vyöhykkeille.
Määritellään luokitukset, asetetaan liittyvät ominaisuudet ja siirretään niitä projektista toiseen XML-tiedostoina.

Luokittelujärjestelmän luokittelun arvot kiinnitetään joko elementtiasetuksissa tai -taulukoissa. Luokittelut (ja
niiden ominaisuudet) on mahdollista näyttää kaikessa ulosvietävässä aineistossa. Tämä mahdollistaa elementtikohtaisen tietomallitiedonsiirron osapuolten välillä.
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UO.AC21 – 19
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UO.AC21 – 20

Esimerkiksi:
• Lisäämällä Selitteisiin ja Vyöhykeleimoihin.
• Hakuehtona käytön Etsi ja valitse -toiminnossa ja taulukoinnissa.
• Lisäämisen kenttänä taulukoihin, uudelleenjärjestellyssä Taulukkoasetukset-ikkunassa.
• Kiinnittämisen IFC-ominaisuudeksi IFC-viennissä.

UO.AC21 – 21

5

Suorituskyky

5.1

Parempi 3D-navigointikokemus

5.2

Nopeampi selitteiden piirtäminen Pohjiin/Leikkauksiin/Julkisivuun/
Seinäkaavioihin/3D-dokumentteihin

Selitteiden piirtonopeus näytölle on merkittävästi kehittynyt verrattuna versioon 20, mikäli selite tai liitetty elementti tai GDL-globaalimuuttuja ei ole muuttunut viimeisen päivityksen jälkeen. Myös määriin pohjautuvien ominaisuuksien nopeaa käsittelyä tuetaan.

AC21

3D-navigoinnin jatkuvuuteen ja odotusaikojen poistoon on kiinnitetty huomiota. Myös ikkunoiden vaihtamisen
yhteydessä aiemmin ilmenneitä viiveitä on nyt poistettu. Myös valinnan nopeus valittaessa koko malli on kehittynyt.

UO.AC21 – 22

6

Visualisointi

6.1

CineRender-moottoripäivitys: R18

AC21

Archicad käyttää nyt uusinta eli Cinema 4D R18 -renderointimoottoriin pohjautuvaa Cinerender-versiota.

6.2

Uudet CineRender-ominaisuudet

1. Heijastuvuuskanava:
• Rajoittamaton määrä tasoja
• Uusia heijastustyppejä
2. Uutta (variation) varjostinta eli shaderia voi käyttää vaihtamaan satunnaisesti pintaväriä/varjostimia vaihtelevasti
useissa elementeissä.
3. Uusi Parallax-varjostin Bump-kanavan sisällä on samankaltainen siirtymän kanssa, mutta sen käyttö vie vähemmän renderointiaikaa.
4. Uusi Light Mapping -valaistusmalli Renderointiasetuksissa on toissijainen Globaali-valaistusmalli, nopeimpiin
renderointeihin.
5. Yksivärimalli:
• Renderoi malli yhdellä vapaasti valitulla RGB-värillä (laajennettu ominaisuus valkorenderoinnille)
• Mahdollisuus säilyttää alkuperäisten materiaalien kanavat, kuten Bump.

6.3
•
•
•
•

Muita Cinerender-parannuksia

Uusi Thin Film -varjostin voi renderoida saippuakupla- ja öljykalvo-tehosteita (Pintamateriaaliasetus).
Uusi Refraction-esiasetus läpinäkyvyys-kanavalle (Pintamateriaaliasetus).
Ambient Occlusionia voi käyttää käänteisesti mielenkiintoisten tehosteiden luomiseen (Renderointiasetus).
Linssivääristymän jälkikäsittely-tehoste, vääristymän määrittelyyn ja korjaukseen (Renderointiasetus).

UO.AC21 – 23

3D-tyylien esittely
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6.4

1. Uusi Näkymiin tallentuva asetus: Vaihda 3D-ikkunan tyyli yhdellä osoituksella. Uudet esiasetukset tehdään 3Dikkuna-asetukset korvaavassa 3D-Tyylit...-ikkunassa.
2. Uusi väritystapa: Yksivärimalli, joka säilyttää läpinäkyvyyden.
3. Uusia ääriviivasetuksia OpenGL- ja Perus-(vektori) -moottoreille – tarkemmin määriteltävät asetukset paksuudelle
ja värille.
4. Vaihtoehdot Perus- eli Vektori-moottorille:
• Reunaviivat
• Siluetti
• Viivarasteri (vektoritäytteille)
• Varjoääriviiva
5. Vaihtoehdot OpenGL-moottorille:
• Ääriviivat päälle/pois ja Nopea/Tarkka -vaihtoehdot
• Aktiivinen esikatselukuva
• Uusi taustavaihtoehto – kaksivärinen (keinohorisontti)
• Laajennetut varjoasetukset sekä Vektori- että OpenGL-moottoreille
• Uudet asetukset kiiltojen ja kameravalojen poiskytkemiseen OpenGL-moottorille, graafisemman tasaisen varjostuksen aikaansaamiseksi.

UO.AC21 – 24

Yhteensopivuus

7.1

IFC-viitetiedostot
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7

Linkitetyt IFC-tiedostot toimivat suojattuina viitetiedostoina. Viitesisältöä on mahdollista rajata kääntäjän Mallisuodattimen avulla käyttäen esimerkiksi: suunnittelualaa (Rakenne/LVI), kerroksia, tasoja, elementtityyppejä tai jopa
elementtien valintaa.
Linkitetyn IFC-modulin elementit sisältyvät ”emo”-projektiin; vaikka linkitetty IFC-lähde ei olisi väliaikaisesti saatavilla, on moduuli olemassa ja näkyvillä.
Sisällytetty IFC-mallin sisältö on päivitettävissä helposti linkin lähdetiedostosta. Jos linkki on katkaistu, ovat
elementit muokattavissa, kuten Archicad-elementit.
Törmäystarkastelu toimii myös linkitetyille IFC-viiteelementeille.

UO.AC21 – 25

Törmäystarkastelu
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7.2

Aiemmin vain LVIS-Mallintaja-laajennuksessa ollut toiminto on nyt integroitu ja toiminnallisuutta laajennettu.
Uuden ikkunan avulla on mahdollista verrata kahta määriteltyä elementtiryhmää käyttäjän määrittämin Etsi ja
Valitse -tyyppisin ehdoin. Tallennettuja Etsi ja Valitse -ehtoja voi käyttää suoraan ryhmien helppoon vertailuun.
Vertailun jälkeen nähdään montaako elementtiä verrattiin, ja syntyy uusia Merkintä-työkalun merkintöjä.
Esimerkkejä:
• Rakennus- ja LVI-elementtien välinen tarkastelu. LVI-elementit voivat olla joko viite tai liitettyjä, ulkopuoliselta
tulleita tai Archicadillä mallinettuja.
• Betoni- ja teräsrakenteiden väliset törmäykset.
• Eri tavoin tai järjestelmän mukaan luokiteltujen tuote/elementti-tyyppien väliset törmäykset (Uniclass, Omniclass,
Talo 2000 ja niin edelleen).
• Poistumisreittien tai esteettömyyden tarkastus.
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UO.AC21 – 26

7.3

Luokitusten hallinta IFC-tuonnissa ja -viennissä

Mikä tahansa luokittelujärjestelmä – olipa se itse tehty tai kansallinen standardi – on mahdollista kytkeä IFCtyyppeihin (esimerkiksi IfcCovering) ja IFC-tyyppituotteisiin (esimerkiksi IfcCovering type).
Luokitusten vastaavuus IFC-tyyppeihin on muokattavissa erikseen kullekin IFC-kääntäjälle. Archicad-luokittelut
on vietävissä IFC-malleihin IFC-luokitteluviitteinä.

7.4

Täysi kontrolli IFC-asetuksiin (IFC-kääntäjät)

Uusi keskitetty projektitason hallinta IFC-tuonnin/viennin asetuksille. IFC-kääntäjissä yhdistyy geometriamuunnos,
mallisuodattimet, ominaisuusviitoitukset, luokittelujärjestelmäviitoitukset ja IFC-standardien vaatimukset (kuten
Koordinointinäkymä, Suunnittelun siirtonäkymä, Viitenäkymä, Basic FM Handover -näkymä, COBie ja niin edelleen.
IFC-kääntäjät tallennetaan ja jeataan Archicad–aloituspohjien, projektien ja arkistotiedostojen mukana. Yhteensopivuus vanhojen versioiden kanssa: Kääntäjät on mahdollista luoda aiempien versioiden XML-muotoisista kääntäjistä ja ominaisuustaulukoista.

7.5

Sovita viitteen sisällön korkeusasema emotiedoston kerrosten rakenteeseen

Uusi tuontivaihtoehto sekä PLN- että MOD-viitteille. Valittavissa on seuraavatko tuotujen elementtien korkeusasemat emotiedoston kerrosten rakennetta vai eivät.

7.6

IFC-julkaiseminen

Määriteltäessä IFC-mallisisältöä julkaistavaksi kohteeksi, sallivat laajemmat kääntäjän vaihtoehdot tallentaa julkaisun kullekin kohteelle omat sisällöt:
• Sisällön ja näkyvyyden asetukset (tasoyhdistelmä, rakenteen esittäminen, ehdolliset esitystavat)
• Ominaisuuksien ja luokittelujen sekä geometrian asetusten hienosäätö.
Esimerkiksi:
• yhden näkymän vienti (sisältäen rakennuselementit); vakio IFC 2x3 -ominaisuusjoukoilla
• toisen vienti (sisältäen jakoelementit) käyttäen COBie-tietoa
• toisen vienti (sisältäen Vyöhykkeet) käyttäen tiloja hallinnoivaan yritykseen liittyviä ominaisuuksia.

7.7

BIMx-viennin parannukset

7.7.1 Parempi tallennettavien elementtitietojen määrittely Archicad-mallissa
Julkaistaessa Archicad-malli BIMx-hypermalliksi on mahdollista tarkasti valita Julkaisijassa niiden elementtien tiedot (kuten mitat, ominaisuudet), jotka näytetään BIMx-mallissa.
Alkaen versiosta 21, on tietojen vaihtoehtoja laajennettu, aiemman yhden elementtitaulukon valinnan asemasta
voi niitä nyt valita haluamansa määrän. Näin ollen tiedot voi jakaa useampaan taulukkoon, esimerkiksi elementtityypeittäin. Tämä nopeuttaa päivityksen ja julkaisun nopeutta, sekä helpottaa tiedonhallintaa.

7.1.2 Näytä arkkitehdin krediitit BIMx-mallissa
Vapaavalintaisesti asetettava yrityksen logo ja kotisivulinkki määritellään projektin tietoihin. Logo tulee esiin animoituna avattaessa hypermalli BIMx-applikaatiossa. Käyttäjän osoittaessa logoa avautuvat yrityksen sivut.

AC21
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UO.AC21 – 28

8

Kirjastoparannukset

HUOMAA Osa uusista kirjastonosista on käytössä vain joissain lokalisoiduissa kirjastoissa (yleensä mainittu).

AC21

8.1

Yleiset kirjastoparannukset

Seuraavat ovat käytössä kaikissa paikallisissa kirjastoissa.

8.1.1 Kirjastojen objektien käyttöliittymäkuvat sovittuvat näytön tarkkuuteen
Objektien asetusikkunoiden kuvat on korvattu vektorikuvilla, paremman käyttöliittymän aikaansaamiseksi.

8.1.2 Uusi Poikkileikkausparametri-tyyppi
Poikkileikkausparametri-tyyppi on lisätty objekteihin. Poikkileikkausten tiedot voi nyt hakea GDL-skripteistä (paitsi
Parametri-skriptistä).

8.1.3 Parannuksia rakennekerroksen selite-objektiin

•
•
•
•
•
•

Paksuus-arvot voi nyt tasata desimaalierottimeen
Arvot, yksiköt, lisätarkkuus-yksiköt ja kerroksen nimi voidaan nyt tasata erillisiin sarakkeisiin
Vaihtoehto laittaa kerrosten nimet ensimmäiseen sarakkeeseen ja niiden perään paksuustieto
Pääviivan pituus on nyt venytettävissä apupisteestä
Kerrosten nimien sijainti on nyt venytettävissä apupisteestä
Selitteen ”Lippu”-osaa voi nyt kiertää.

8.1.4 Parempi Rinnakkaiset jänteet 01 21 -objekti

UO.AC21 – 29
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Kaksi uutta ominaisuutta:
• Tuki-osaa voi liikuttaa apupisteellä vaakatasossa pään ja ensimmäisen sauvan välillä
• Elementin kallistuskulmaa voi säätää.

8.2
•
•
•
•

Ovi ja ikkunalittereoiden parannukset

Ovi/Ikkuna-merkintä ja litterat osaavat nyt esittää sijainti-parametrin arvon
Ovimerkintä osaa nyt näyttää penkin korkeuden
Mittatekstit voi nyt sijoittaa kohtisuoraan viiteviivaan nähden
Myös paloluokka ja ääniluokka -tekstit voi nyt sijoittaa kohtisuoraan viiteviivaan nähden.

UO.AC21 – 30

8.3

Kirjastoparannukset (markkinakohtainen sisältö)

Uudet valituille markkinoille jaeltaviin paikallisiin kirjastoihin tehdyt sisällöt.
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8.3.1 Uusi selite paloluokan, eristyksen, itsesulkeutuvuuden ja savusulun esittämiseen (vain
GER/AUT/CHE)

Uusi selite toimii pohjissa Itävaltalaisen standardin mukaisesti paloluokan, eristyksen, itsesulkeutuvuuden ja savusulun esittämiseen.

8.3.2 NCS-seinäselite (vain USA)

Seinäselite, joka soveltuu NCS-standardin mukaisesti usean erityyppisen seinä-ID-tunnuksen yhtäaikaiseen esittämiseen, voi sisältää:
• Tunnus, joka on koodattu seinän rakennetyypin tai poikkileikkauksen nimeen
• Normaali Archicad-seinän ID
• Vapaa teksti
• Minkä tahansa seinään kiinnitetty ominaisuuden arvo.

8.3.3 Pöytätasoelementti (vain USA)

UO.AC21 – 31
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Yhtenäinen Pöytätasoelementti kaappien ja laitteiden päälle. Se voi sisältää erilaisia altaita ja hanoja. Useita pöytätasoelementtejä on mahdollista kytkeä yhtenäiseksi jatkuvaksi pinnaksi.

8.3.4 NCS VVSK (vikavirtasuoja) -objekti (vain USA)

Uusi vikavirtasuojakytkin on yhdenmukainen NCS USA -standardin kanssa. Sen päätarkoitus on olla 2D-symboli,
mutta siinä on myös 3D. Parametrien arvot ovat taulukoitavissa.

