
Uusi rakennesuunnittelua lähestyvä ominaisuus on kerrosrakenteiden esittäminen pelkkänä runkona tai ilman pintarakenteita. 
Keskimmäisessä kuvassa on piilotettu pintarakenteet ja oikealla olevassa kuvassa on näkyvissä vain runko. Ohjelma muistaa eri esitys-
tapojen mittaviivat erikseen.

Pää dokumentista voi nyt hallita koko viitetiedostohierarkiaa.
Viite tiedostot myös päivittyvät automaattisesti julkaistaessa.

Uusia rakenteita
Mullistava verhorakenne
ArchiCAD 12:n näyttävin uusi ominaisuus on verho
rakennetyökalu (eng. Curtain wall). Verhorakenne on 
erittäin monipuolinen vastaus moneen mallinnusongel
maan. Verhorakenne perustuu hierarkkiseen rakentee
seen, jonka jokaista osaa voi hallita yksittäin. Osasten 
kaikkia ominaisuuksia kuten väriä, muotoa ja olemassa
oloa voidaan säätää muista riippumatta.

Uusi tapa käsittää rakenne on tuonut myös uuden 
tavan sen hallitsemiseen. ArchiCAD 12 tuo uuden 
konseptin ArchiCADiin. Verhorakennetta muokatta
essa ikkunan nurkkaan ilmestyvät hierarkian osat, joita 
hallitaan tutun työkalupaletin kautta. Näin on tuttuja 
konsepteja käyttäen luotu uudenlainen monimutkaisen 
kokonaisuuden muokkausympäristö.

Verhorakenteen säädöt ovat niin monipuoliset, että 
mielikuvitusta vaaditaan rajojen löytämisessä. Raken
netta voi kääntää ja kallistaa kaikkiin suuntiin ja se voi 
olla myös kaareva. Myös rakennekaaviota voi kääntää 
ja rajata vapaasti. On mahdollista mallintaa jopa moni
osaisia verhorakenteita.

Verhorakenne on tarkoitettu ensisijaisesti verhosei
nien mallintamiseen, mutta sillä syntyvät sujuvasti myös 
alakatot ja korotetut lattiat. Tarvittaessa voi verho
rakenteeseen tehdä käsin poikkeamia, kuten poistaa 
välipienoja tai muita osia, lisätä liitoksia, siirtää saumoja, 
piirtää uusia, asentaa ovia tai lisätä tarvikkeita kuten sä
leikköjä.

Moduuliverkko
Moduuliverkkojen luonti on uusiutunut täysin. Moduuli
merkinnälle on nyt oma työkalunsa ja verkko näkyy 
haluttaessa myös 3D:ssä. Samalla Moduuliverkkojen 
puoli automaattinen luonti pilaripalkkijärjestelmineen 
on uusittu. Moduulimerkintä on kolmiulotteinen eli 
3D:n lisäksi se näkyy automaattisesti myös leikkauksis
sa ja julkisivuissa.

Loppuun vietyjä ominaisuuksia
Viitetiedostojuhlaa
Viitetiedostojen käsittely on parantunut merkittävästi. 
Selkeän viitteidenhallintaikkunan kautta hallitaan koko 
viitetiedostojen hierarkiaa. Kaikki, myös sisäkkäiset, 
viitteet päivittyvät julkaistaessa automaattisesti.

Samalla ArchiCADin tiedostokoko on pienentynyt 
merkittävästi, sillä viitteet säilyvät aidosti viitteinä eril
lisissä tiedostoissa. Myös viitteiden päivitysnopeus on 
parantunut radikaalisti. Uudistukset suosivat viitteiden 
käyttöä niin paljon, että monessa tilanteessa viitteet 
ovat nyt jopa tiimityötä toimivampi ratkaisu suurissa 
projekteissa.

Uusia pieliä
ArchiCAD 12 kirjasto tarjoaa ikkunoihin ja oviin uusia 
pielimahdollisuuksia ikkunoiden ja ovien sovittamiseksi 
erilaisiin seinärakenteisiin. Näinkin pieni muutos vä
hentää detaljien piirtämisen tarvetta.

Uusia portaita
ArchiCADin porrastyökalua on piristetty neljällä uu
della porrastyypillä. Myös älykkäämpi porrassymboli 
pohjissa ja yhdenmukaiset säädöt eri porrastyypeillä 
tekevät ArchiCADin käyttämisestä entistä miellyttä
vämpää.

Uudet mahdollisuudet

3D-dokumentit
ArchiCAD 12 esittelee ensimmäisenä ammattimaise
na rakennussuunnitteluohjelmana 3Ddokumentit ja  
mitoituksen. 3Ddokumentti parantaa kommunikaatio
ta osapuolten välillä enemmän kuin mikään yksittäinen 
uusi ominaisuus rakennussuunnitteluohjelmissa sitten 
3D:n esittelyn. Mitoitettu 3Dkuva kertoo väistämättä 
enemmän kuin pelkkä 3Dkuva tai mitoitettu 2Dkuva. 
Nyt ArchiCAD 12 vie 3Ddokumentoinnin ammatti
maiselle tasolle.

Minkä tahansa 3Dnäkymän voi kaapata 3D 
dokumentiksi. 3Ddokumentissa kuva mitoitetaan 
3Dmitoituksen avulla ja suunnitelmaa voi tietenkin 
muokata kuten missä tahansa muussakin näkymässä ja 
muutokset heijastuvat kaikkialle. Suunnitelman muuttu
essa päivittyvät kaikki plansseille sijoitetut piirustukset 
ja 3Dkuvat automaattisesti. Tämä on BIMiä parhaim
millaan!

Rakenteen esittäminen
Uusi rakennesuunnittelua tukeva ominaisuus on ker
rosrakenteiden esittäminen pelkkänä runkona tai ilman 
pintarakenteita. Rakennekerrosten näyttäminen on nä
kymäkohtainen säätö. Sama kuva – pohja, leikkaus tai 
3Ddokumentti – voidaan esittää pelkillä runkoraken
teilla, normaalein rakentein tai kaikilla rakennekerroksil
la eli pintarakenteilla täydennettynä, mikä oli aikaisem
min normaali tapa.

Samalla kerrosrakenteiden kerroksille on määritelty 
uusi luokka eli ne voi määritellä pintarakenteiksi. Koska 
jokaiselle rakennekerrokselle voi määritellä myös voi
makkuuden, niin huolellisten määrittelyjen kautta saa
daan kauniita leikkaus ja 3Ddetaljeja rakenteista auto
maattisesti.

Turhien rakennekerrosten jättäminen pois kuvista 
palvelee rakennesuunnittelijaa, mutta myös määrälas
kentaa ja työmaata. Kerrosrakenteen esitystapa tallen
tuu näkymään. Jokaisella eri esitystavalla on omat mitta
viivat, mikä säästää monimutkaisilta tasoasetuksilta.

Läpinäkyvät täytteet
2Ddokumentaatiota on parannettu uusilla täytetyy
peillä. Läpinäkyvät täytteet antavat uusia mahdolli
suuksia tyylikkääseen planssigrafiikkaan. Niillä voi myös 
korostaa piirustuksen kohtia samaan tapaan kuin yli
viivauskynillä tekstiä. Läpinäkyvien vyöhykkeiden avulla 
etenkin konseptivaiheessa on mukava sommitella toi
mintoja. Ominaisuus on omiaan vyöhykkeille ja etenkin 
sisäkkäisille vyöhykkeille.

Toinen uusi täytetyyppi on kuvatäyte. Kuvatäytteessä 
on kuva, jota toistetaan samaan tapaan kuin tekstuu
reissa. Kuvatäytteelle löytyy käyttöä ensisijaisesti pohja
piirustusgrafiikassa, kun halutaan esittää esimerkiksi 
myyntipohjissa parketti luonnollisen näköisenä.

Parempi yhteensopivuus
DWG 2008
ArchiCAD 12 tukee DWG 2008 tiedostoja. Uusi 
piirre on ACIStuonti, joka mahdollistaa AutoCAD 
3D Solidien, Regionien ja Bodyen muuttamisen GDL
objekteiksi. Optio turhien attribuuttien poistamiseksi 
pienentää tiedostokokoa eikä esimerkiksi tyhjiä tasoja 
tuoda. LTScalemuuttujan hyödyntäminen tuo viivatyy
pit kauniisti ArchiCADiin.

PMK jättiprojekteihin
ArchiCAD tukee nyt PMKtiedostoja. Pienikokoisten 
PMKtiedostojen avulla voidaan todella suurissa pro
jekteissa jakaa työ helpommin ja monipuolisemmin 
useisiin tiedostoihin ja useille työntekijöille tai ryhmille. 
PMKtiedostojen avulla voidaan planssikirjaa tai kirjoja 
pitää erillisissä tiedostoissa ja päivittää vain tarvittaes
sa.

Tuottavuutta nostava
Nopeus

Nopeutta moniajolla
ArchiCAD 12 hyödyntää moniprosessoriteknologiaa 
eli ohjelmaa on säikeistetty. Sen sijaan, että yksi proses
sori tekisi töitä yksi kerrallaan perän jälkeen, työ jaetaan 
sopiviin osatehtäviin ja useampi prosessori hoitaa nii
tä samanaikaisesti. Kun viimeinen prosessori saa oman 
osuutensa valmiiksi on koko tehtävä suoritettu.

ArchiCAD 12 hyödyntää moniajossa Intelin 
multicoreteknologiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että hiukankin isompia rakennuksia tekevien kannattaa 
ArchiCAD 12:n myötä päivittää myös laitteistonsa ny
kyaikaisiksi.

Nopeat leikkaukset
Nopeus näkyy erityisesti leikkausten ja julkisivujen ge
neroinnissa. Heittovarjojen laskenta julkisivuihin on nyt 
todella nopeaa. Nopeus on parantunut merkittävästi 
myös bittikarttakuvien ja täytteiden käsittelyssä.

Nopea planssien selaus
Bittikarttakuvien ja täytteiden nopea generointi helpot
taa huomattavasti varsinkin suurien planssien selausta. 
Planssien käsittelyä on parannettu myös mahdollista
malla esikatselukuvien tai jopa tyhjien raamien näyttäminen 

plansseilla.

Parantunut käytettävyys
Uudistunut mitoitus
ArchiCADin mittaviivatyökalu on uudistunut. Mitta
pisteet voi ensin merkitä ja sitten päättää mittaviivan 
suunnan. Aikaisemmin tämä tehtiin toisinpäin. Uuden 
piirtotavan oppii nopeasti, sillä logiikka on toimiva. 
Uusille ArchiCADkäyttäjille mittaviiva on nyt todella 
helppo oppia.

ArchiCADin assosiatiivinen mitoitus toimii nyt myös 
3Dkuvissa. 3Dmitoitus toimii samalla logiikalla kuin 
mittaviivatyökalu, ensin näytetään pisteet ja sitten suun
ta tai 3D:ssä usein pinta, jonka suuntaisesti mitoitus 
tehdään.

Hivutus
Monista toimisto ja piirtoohjelmista tuttu hivutus on 
ArchiCADissä uutta. Nuolinäppäimillä voi edelleen 
panoroida eli siirtää näkymää hiukkasen, mutta vaih
tonäppäin alhaalla siirtyvätkin valitut elementit yhden 
apuverkon ruudun verran nuolen suuntaan.

Tasajako
Tasaus ja jako ovat tuttuja komentoja muista ohjelmis
ta. Tasaus tasaa valitut elementit minkä tahansa reunan 
mukaan. Näin rakennusosat saadaan varmasti suoriin 
riveihin halutulla tavalla. Jaakomennolla jaetaan valitut 
elementit välille.  Väli on joko ensimmäisestä viimeiseen 
tai osoitetaan. Jaon voi luonnollisesti tehdä myös kaa
relle.

Tasaus ja jako toimivat myös 3D ja leikkausikkunois
sa, joten ikkunat ja ovet saa helposti linjaan keskenään 
ja muiden rakennusosien kanssa. Komennot on erin
omaisen onnistuneesti toteutettu ja ArchiCADiä käyt
tänyt oppii ne heti, joten opettelua ei tarvita.

Suunnittelua helpottava Dokumentaatiota parantava

ArchiCAD 12 jatkaa tuttua polkua BIMmaailman tiennäyttäjänä. Merkittävien 
uusien ominaisuuksien lisäksi ArchiCAD 12 sisältää monia parannuksia vanhoihin 
toimintoihin sekä kokonaan uudistettuja konsepteja. Graphisoft julkaisee 
jälleen kerran sen, minkä kymmenkunta kertaa aikaisemminkin:       
Maailman edistyneimmän BIM-ohjelmiston.

 
Mikäli kiinnostuit ArchiCAD 12:sta, ota yhteyttä M.A.D.in myyjiin: 
puhelimitse 020 7419718 tai sähköpostitse mad@mad.fi
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ArchiCAD on ottanut jälleen monta tärkeää askelta BIM-suunnittelun 
edelläkävijänä. Monet uudet ominaisuudet ja vanhojen ominaisuuksien 
loppusilaukset tekevät ArchiCAD 12:sta entistäkin monipuolisemman ja 
tuottavamman työkalun rakennussuunnitteluun.

ArchiCAD 12:ssa on keskitytty kolmeen pääalueeseen, jotka ovat 
nopeus, dokumentaatio ja suunnittelu. Nopeus on parantunut moniajon  
ja käyttöliittymän parannusten myötä. Dokumentaation uusia mahdol-
lisuuksia ovat 3D-dokumentit ja rakenteiden esittäminen. Suunnittelun 
rutiineja helpottavat verhorakenne, moduuliverkko ja huimasti kehittynyt 
viitetiedostojen hallinta.

Moduuliverkko ja verkkotyökalu on uusiutunut täysin. Verkkomerkinnälle 
on nyt oma työkalunsa ja se näkyy myös 3D:ssä.

Vaikka verhorakenne on yksi elementti, niin sen osia pystyy hyvin monipuolisesti hallitsemaan. 


