
ARCHICAD 22 umožňuje zadat vztahy mezi vnitřními para-

metry jednotlivých prvků k získání dalších informací, např. 

možný počet osob v budově při znalosti požadované plochy 

pro jednu osobu. Tato novinka výrazně prohlubuje infor-

mace získávané přímo z archicadovského BIM modelu bez 

nutnosti ručního na chybu náchylného přepisování dat.

Výsledky mohou být použity v  ARCHICADu pro tagování 

nebo fi ltrování prvků a lze je zobrazit v libovolném výkre-

sovém, tabulkovém nebo 3D výstupu. Hodnoty vlastnos-

tí, které obsahují platnou adresu URL, se stanou aktivním 

hypertextovým odkazem v  interaktivních tabulkách, což 

umožňuje rychlý přístup k připojeným webovým stránkám 

nebo online datům.

Vzorce v hodnotách 
vlastností ARCHICAD 22 podporuje import těles, jejichž tvar je ve for-

mátu IFC4 defi nován křivkami non-uniform rational basis 

splines (NURBS). 

Vlastnosti, plochy a objemy prvků (povrchy vrstev sendvičů, 

složené profi ly, prvky složené z více těles) lze exportovat do 

výkazu výměr a aplikací pro zpracování rozpočtu.

Během importu lze všechny vlastnosti z IFC dokumentu, 

nebo jejich výběr, namapovat na vlastnosti ARCHICADu. To 

znamená, že načtené vlastnosti lze použít jako kritéria pro 

nastavení grafi ckých stylů a kontrolu kolizí nebo jako hod-

noty ve vzorcích, tabulkách a popiskách. Rovněž IFC vrstvy 

lze namapovat na stávající vrstvy ARCHICADu a zamezit tak 

načtení těch, které jsou nežádoucí.

Nejlepší OPEN BIM 
pracovní postupy

Algoritmické BIM 
navrhování

Profesionální 
vizualizace

Vazba Rhino–Grasshopper–ARCHICAD propojuje ty nejlepší 

programy ve svých oborech (obecné modelování, BIM pro-

jektování) a to na obou platformách, Windows i Mac. Pro-

pojení zaručuje plynulý přechod od koncepčního návrhu 

k BIM projektu.

Nová funkce “de-konstruktor” umožňuje zpětné využití 

dat z ARCHICADu v prostředí Rhino-Grasshopper. Výsled-

kem je, že projektant může provádět optimalizaci svého 

návrhu pomocí rozsáhlé sady specializovaných doplňků 

pro Grasshopper a Rhino.

Do  ARCHICADu 22 je zabudovaný nejnovější renderovací 

engine od Maxonu, CineRender R19. To umožňuje zpraco-

vávat profesionální vizualizace přímo v ARCHICADu. Stereo-

skopické a sférické rendery lze vytvářet složením pohledů 

více kamer.

Přepracovaný nástroj pro navrhování fasád, resp. lehkých 

obvodových plášťů, umožňuje tvůrčím způsobem vymo-

delovat a následně zdokumentovat opláštění budov, a to 

tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky dané normami 

a místně platnými předpisy.

Požadavky vyplývající z norem lze dodržet díky uživatelsky 

nastavitelnému a na měřítku závislém zobrazení každého 

detailu. Výkaz prvků zahrnuje přesný výpis všech sloup-

ků, trámků i doplňků. I tvarově sofi stikovaná konstrukční 

řešení fasád lze BIM vymodelovat a  zdokumentovat díky 

algoritmickému navrhování. Jako vzor schématu LOP lze 

použít libovolné uskupení 2D čar a  to následně algorit-

micky upravovat a  přetvářet hlavně díky skutečnosti, že 

propojení ARCHICAD-Rhino-Grasshopper ovládá i  vnitřní 

parametry LOP.

Nový LOP

Parametrické profi ly

Přepracovaný editor profi lů spojuje efektivitu parametric-

kého navrhování s volností navrhování grafi ckého. Profi ly 

stěn, nosníků a sloupů získaly „inteligenci“ díky možnos-

ti parametrizace jejich hran. Lze tak odsadit jednu hranu 

nebo výběr hran profi lu od jeho osy v Editoru profi lů. Taková 

úprava se projeví u všech prvků s daným profi lem. Nebo lze 

upravit jeden prvek grafi cky ve výkresu nebo dialogu nasta-

vení prvku.
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Rychlý a plynulý 
pohyb v oknech se 2D 
zobrazením

ARCHICAD 22 se zaměřil na to, aby zoomování a posunování 

velkých výkresů bylo plynulé a aby odezva programu byla 

rychlá. Vykreslování povrchových a řezových výplní je “ak-

celerováno grafi ckou kartou”. Využití vícejádrových proce-

sorů zefektivňuje patentovaný algoritmus, který na pozadí 

předpočítává očekávané zobrazení. V prostředí OS Windows 

nabízejí monitory s  ultra vysokým rozlišením (4K a  5K) 

mnohem ostřejší vykreslení detailů.



ARCHICAD 22 radikálně mění BIM navrhování fasád 

domů a zpracování jejich technické dokumentace. 

Současně přináší významná zlepšení při tvorbě 

konstrukčního modelu a správě informací a navyšuje 

výkon při manipulaci se 2D dokumenty.
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