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Acest document descrie îmbunătățirile realizate în Graitec Advance PowerPack pentru 
Revit® 2016 R2. 
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Noutăți 

1: ORGANIZARE RIBBON 

GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 oferă utilizatorului o mare varietate de 
funcționalități noi, puternice, pentru un control mai bun și automatizare în timpul realizării 
proiectelor în Revit®.  
Datorită numărului mare de comenzi incluse în această versiune, a fost necesară și 
adăugarea unui instrument pentru gestionarea și organizarea fluxului de lucru.   
Utilizând opțiunea Organizare Ribbon, clienții pot decide ce comenzi ar dori să fie 
disponibile în PowerPack. 

 
Configurații predefinite: 
• Toate - ribbonul este afișat cu toate comenzile 

• Modelare & Instrumente 

 
• Conectare & Instrumente 

 
• Armare & Instrumente 

 
• Adnotare & Instrumente 
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Dialog de Personalizare: 

 
 

ARMĂTURĂ 

Cea mai importantă noutate adusă de această versiune de PowerPack pentru Revit® este 
reprezentată de o colecție de instrumente concepute pentru a economisi timp și pentru a 
crește productivitatea atunci când se creează planșe de armare folosind Revit®.  
Comenzile se aplică atât pentru generarea și manipularea carcaselor 3D de armătură, cât și 
pentru detalierea desenelor. 
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2: VIZIBILITATE ARMĂTURI 

 
Comanda Vizibilitate Armături oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba setările unei 
vederi, cu scopul de a afișa barele de armătură ca vizibile și/sau ca solide în vederile 3D, sau 
pentru a ascunde anumite bare.  
Aceste setări se aplică pentru un nivel maxim de detaliere, și pot fi folosite într-un mod foarte 
practic pentru vederea activă sau pentru întregul proiect. După ce setările de vizibilitate au 
fost definite, utilizatorul poate în orice moment să le modifice alegând orice combinație de 
care are nevoie. 

 
Opțiunea Solid 3D aplicată armăturilor afișează reprezentarea lor reală atunci când nivelul 
de detaliere al vederii este maxim. 
Opțiunea Ascuns (Ascunde armătura) aplicată armăturilor le afișează astfel încât acestea 
nu vor fi estompate de alte elemente și vor rămâne vizibile în fața tuturor elementelor care le-
ar putea obtura. 

 
Selectarea armăturilor pentru care se vor aplica setările poate fi efectuată în două moduri 
diferite: 

• Selectați barele - permite utilizatorului să selecteze una sau mai multe armături. 
• Selectați după Filtru - permite utilizatorului să aleagă o anumită categorie de 

armături bazându-se pe unul sau mai multe criterii deodată. În dialogul care apare, 
utilizatorul poate activa filtrele dorite și selecta valoarea în funcție de care vor fi 
selectate armăturile. 
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Câmpul Vizibilitate Armături modifică starea armăturilor din vizibile în invizibile si invers și 
setările pot fi aplicate pentru următoarele categorii de armături: 

• Bare 
• Plase 
• Armături Planare 
• Armături Liniare  

Atât setările din Aspect Armătură cat și cele din Vizibilitate Armături pot fi aplicate pentru 
vederea activă sau pentru întregul document. 

3: DISTRIBUȚIE TRANSVERSALĂ 

 
Această opțiune recent-adăugată crește productivitatea în execuția proiectelor în Revit®, prin 
generarea automată de distribuții de armătură transversală cu diferite distanțe pentru 
elementele liniare. Folosind doar o singură comandă, utilizatorul are posibilitatea de a crea 
rapid diferite configurații de carcase de armătură transversală. 

 
Comanda poate fi aplicată utilizând două metode diferite: 

 
• Selectând elementul care urmează să fie armat (în acest caz, alegerea formei de bară 

este limitată) 
• Selectând o bară definită anterior în elementul structural (în acest caz utilizatorul are mai 

mult control asupra formei de bară) 

Notă:  Această comandă poate fi folosită pentru a crea distribuții în stâlpi și grinzi. 
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După efectuarea selecției, apare următorul dialog unde utilizatorul poate personaliza 
parametrii care vor defini distribuția de armături. 

 
 
Cote 
Informațiile prezentate în această secțiune sunt caracteristicile geometrice ale elementului și 
nu pot fi editate: lungimea (L) și secțiunea transversală (BxH). Unitățile de măsură pentru 
dimensiuni sunt cele stabilite în Unitățile Proiectului. 
 
Forma etrierilor 
Sunt disponibile trei opțiuni pentru forma etrierilor folosiți: 

 

Notă:  Această opțiune se aplică numai la selectarea elementului structural. În cazul 
selectării unei bare, forma acesteia a fost creată înainte de a accesa dialogul de 
configurare. 

 

GRAITEC Noutăți în Graitec Advance PowerPack 2016 – SP1 



  
Parametri de armare 
Utilizatorul are posibilitatea să modifice diametrul barei, acoperirea cu beton și unghiul pentru 
cârlige. 
Opțiunile disponibile pentru cârlige sunt: 
Fără Stirrup/Tie - 135 deg 
Stirrup/Tie - 90 deg Stirrup/Tie Seismic - 135 deg 
 

 
 
Definiție 

 
Utilizatorul poate să definească armătura prin: 

 
• Cantitate: utilizatorul poate defini numărul de spații (N).  
• Cantitate și lungime: utilizatorul poate defini atât numărul de spații (N), cât și lungimile 

parțiale de distribuție (N și L). 
• Spațiu: utilizatorul poate defini distanța dintre bare (S). 
• Spațiu și lungime: utilizatorul poate defini atât distanța dintre bare (N), cât și lungimile 

parțiale de distribuție (N și L). 
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Opțiunea „Dispune lungimea rămasă” este disponibilă atunci când distribuția este definită 
prin Spațiu sau prin Spațiu și lungime. Utilizatorul poate decide unde va fi adaugată lungimea 
ramasă:  

 
• La extremitatea finală 

 
• La ambele extremități 
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• Între distribuții 

 
• Pe spațiul central 

 
În câmpurile din secțiunea „Decalaj extremități”, se pot defini distanțele laterale de la centrul 
barei până la marginea cofrajului la ambele capete ale elementului: Os și Oe. 
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Tipul de distribuție 
Există cinci tipuri de distribuție din care utilizatorul poate alege: 
• Distribuție variabilă (3 zone) - în tabelul de distribuție apar 3 rânduri 
• Distribuție variabilă stânga (2 zone) / Distribuție variabilă sus(2 zone) - în tabelul de 

distribuție apar 2 rânduri și distribuția barelor se generează începând din partea stângă 
a grinzii/din partea de sus a stâlpului.  

• Distribuție variabilă dreapta (2 zone) / Distribuție variabilă jos(2 zone) - în tabelul de 
distribuție apar două rânduri  și distribuția se generează începând din partea dreaptă a 
grinzii/din partea de jos a stâlpului. 

• Distribuție uniformă - în tabelul de distribuție apare un rând  (spațiu uniform între bare).  
• Configurare distribuție - selectând această opțiune, utilizatorul poate configura distribuția 

barelor. Tabelul de distribuție se golește și utilizatorul poate popula lista apăsând 
butonul Adăugare. 

 
Utilizând sintaxa Cantitate x Spațiu și făcând clic pe Adăugare, distribuția se creează 
automat. Pentru a genera mai multe distribuții, poate fi aplicată de mai multe ori aceeași 
sintaxă cu spațiu între distribuții.  
Butonul Salvare configurație ca implicită permite utilizatorului să salveze valorile curente 
ca valori implicite ce vor fi încărcate la următoarea utilizare a comenzii. 
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DISTRIBUȚII 

GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 oferă o serie de comenzi pentru ajustarea 
armării la parametrii doriți. Unul dintre grupuri conține comenzi de editare a distribuțiilor de 
bare.  Explodare Distribuție, Divizare Distribuție, Izolare Distribuție și Unire Distribuții. 

 
 

4: EXPLODARE DISTRIBUȚIE 

Comanda Explodare Distribuție împarte o distribuție în bare individuale, care ulterior pot fi 
modificate independent.  Modificările cele mai comune sunt mutare, copiere, rotire, extindere 
și tăiere, ștergere, schimbare formă și diametru.  

 
Setările, cum ar fi setările de vizibilitate, sunt păstrate pentru barele individuale care rezultă 
dintr-o distribuție explodată. 
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5: DIVIZARE DISTRIBUȚIE 

O alternativă pentru editarea distribuțiilor este divizarea acestora în două distribuții similare 
cu scopul de a le modifica individual. 
Comanda Izolare Distribuție împarte în locul dorit o distribuție în două distribuții separate, 
prin urmare, poate fi folosită pentru a genera o distribuție inegală de etrieri. 

 
Setările, cum ar fi stările de vizibilitate, sunt păstrate pentru distribuțiile care rezultă dintr-o 
distribuție scindată. 
 

6: IZOLARE DISTRIBUȚIE 

Aplicabilitatea specială a comenzii Izolare Distribuție este de a izola o bară între două 
distribuții. 

  
Setările, cum ar fi stările de vizibilitate, sunt păstrate pentru distribuțiile și pentru bara 
individuală ce au rezultat în urma aplicării comenzii. 
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7: UNIRE DISTRIBUȚII 

Utilizatorii pot uni, de asemenea, două sau mai multe distribuții folosind comanda Unire 
Distribuții pentru a crea o distribuție unică, care ulterior poate fi manipulată mai ușor. Este 
operația inversă a comenzilor Divizare Distribuție și Izolare Distribuție. 
Comanda se poate aplica, de asemenea, pentru a crea o distribuție din bare individuale, în 
cazul în care barele de armatură selectate au aceeași marcă. 
Distribuția rezultată va avea o singură spațiere, în funcție de ordinea de selecție a 
distribuțiilor inițiale. 

 

 
 

ELEMENTE ARMATE 

GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 conține, de asemenea, două opțiuni care s-au 
adăugat pentru a crește productivitatea, în timp ce se lucrează cu  elemente identice sau 
similare, care trebuie să fie armate/sunt deja armate. 
Localizate în gruparea Element Armat, comenzile Copiere Armături și Ștergere Armătură 
pot fi aplicate cu ușurință pentru a obține un anumit număr de carcase de armatură identice. 
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8: COPIERE ARMĂTURI 

Comanda Copiere Armături permite utilizatorului să copieze întreaga armătură a unui 
element la un alt element identic sau similar, care nu are nicio armare atribuită. Întreaga 
carcasă de armătură poate fi copiată acum la unul sau mai multe elemente în același timp. 
Armătura copiată va fi atribuită noului element.  Armătura va fi rotită automat în poziția noului 
element. De asemenea, carcasa de armătură se va ajusta automat la dimensiunile 
elementului gazdă, păstrând acoperirea cu beton. 

 
De asemenea, carcasa de armătură poate fi copiată de la elemente drepte la elemente 
înclinate și invers. 

 
Carcasa de armătură poate fi copiată în întregime, dar, dacă se dorește, anumite elemente 
pot fi excluse din selecție. De asemenea, elementul-sursă este unic, dar armătura se poate 
copia într-un singur element sau în mai multe elemente. 
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9: ȘTERGERE ARMĂTURĂ 

Comanda inversă a comenzii Copiere Armături este Ștergere Armătură, care oferă 
posibilitatea de a șterge întreaga armătură a elementului selectat sau anumite părți din ea. 
Comanda se poate aplica la unul sau mai multe obiecte simultan (selecție simplă sau 
multiplă). De asemenea, se pot exclude una sau mai multe bare din selecția care urmează 
să fie ștearsă. 

TĂIERE / EXTINDERE 

Utilizatorul are posibilitatea de a adapta armarea creată la forma și particularitățile 
elementului gazdă într-un mod rapid și inteligent, folosind comenzi care pot fi găsite în grupul 
Tăiere/Extindere. 
Armarea creată în elemente cu o formă neregulată sau cu depresiuni și goluri este adaptată 
la cofraj folosind una sau mai multe din următoarele comenzi: Aliniere la Față, Armare 
Suprafață, Decupare Distribuție, Decupare Armatură Suprafață. 

 

10: ALINIERE LA FAȚĂ 

O altă comandă de editare, comanda  Aliniere la Față, permite întinderea/scurtarea 
armăturii până la o față a elementului de beton. 
Porțiunea de bară care se află cel mai aproape de această față devine întinsă sau scurtată. 
Fața până la care sunt întinse/scurtate armăturile poate aparține aceluiași element de beton 
sau unui element diferit (utilizatorul poate întinde barele dintr-un stâlp până la față exterioară 
a grinzii ce reazemă pe stâlp). 
Comanda se poate aplica pentru distribuții de bare sau pentru bare individuale (bare 
rezultate dintr-o distribuție explodată); selecția multiplă este permisă. 
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Comanda de întindere poate fi aplicată, de asemenea, în cazul în care fața la care se 
dorește alinierea armăturii este înclinată. 

 

11: ARMARE SUPRAFAȚĂ 

Comanda Armare Suprafață permite utilizatorului să extindă armătura de suprafață creată 
pentru a corespunde dimensiunilor elementului planar de beton. 
Comanda crește productivitatea în cazul lucrului cu forme neregulate, margini circulare, 
unghiuri obtuze sau număr mare de laturi. Comanda poate fi aplicată pentru armătura de 
suprafață sau pentru armarea cu plase. 

 

12: DECUPARE DISTRIBUȚIE 

Comenzile de decupare a armăturii oferă posibilitatea de a ajusta carcasa de armătură în 
următoarea situație-carcasa este deja creată și utilizatorul trebuie să modeleze unele 
deschideri în elementul de beton fără ștergerea armăturii. 
Distribuția poate fi acum modificată prin decuparea armăturii după marginile unui gol, 
păstrand acoperirea cu beton. 

 
Barele de armătură care  intersectează golul vor fi divizate în două distribuții de o parte și de 
alta a golului. Armăturilor nou create li se vor asocia noi mărci, iar cele care nu intersectează 
golul vor păstra marca inițială. 
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Distribuțiile de armătură pot fi decupate după mai multe goluri simultan. Operațiunea de 
decupare va ține seama de toate golurile existente in elementul de beton. 

 

13: DECUPARE ARMĂTURĂ SUPRAFAȚĂ 

Comanda Decupare Armătură Suprafață ajustează armătura dintr-un perete sau dintr-o 
placă în următoarea situație: Armătura este deja creată și utilizatorul modelează un gol care 
modifică geometria exterioară a elementului. 
Situația cea mai comună este un gol de ușă într-un perete.Armătura de suprafață poate fi 
selectată și decupată după marginile golului. 

 
Comanda poate fi aplicată atât pentru armătură de suprafață cât și pentru armarea cu plase. 

Notă:  Comanda de decupare poate fi aplicată pentru toate tipurile de goluri structurale și 
pentru orice formă atât timp cât acesta modifică geometria exterioară a 
elementului de beton. 
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14: ASIGNARE LA O PLANȘĂ 

 
Comanda Asignare la o Planșă este utilizată pentru a asigna armătura unei anumite planșe. 

 
Selecția armăturii care se dorește asignată se poate face în două moduri: 
• Selectați armătura – permite utilizatorului să efectueze o selecție unică sau multiplă a 

armăturilor; 
• Selectați după filtru – permite utilizatorului să aleagă o anumită categorie de armături pe 

baza unui singur criteriu sau a mai multor criterii, la un moment dat. În caseta de dialog 
care apare, activați filtrele dorite și selectați caracteristica în funcție de care vor fi 
selectate armăturile. 

Notă:  Dacă utilizatorul nu selectează nicio bară, comanda Asignare la o Planșă se va 
aplica tuturor armăturilor vizibile în vederea curentă. 

După definitivarea selecției, armătura poate fi identificată ca asignată unei anumite planșe 
prin intermediul valorii parametrului G.Sheet, listat în paleta de proprietăți. Utilizatorul poate 
verifica planșa asociată distribuției de bare sau armării cu plase în paleta de proprietăți prin 
intermediul parametrului nou creat. 
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15: SETARE MARCĂ 

 
Prin comanda Setare Marcă, utilizatorul are posibilitatea să modifice manual marca unei 
bare. 

 
În cazul în care marca aleasă este deja asignată unei bare, se afișează un mesaj de 
avertizare pentru a informa utilizatorul despre această situație și bara corespunzătoare 
primește o altă marcă. 

 
 

16: RENUMEROTARE ARMĂTURI 

 
Comanda Renumerotare Armături schimbă automat mărcile pentru toate barele de 
armătură cu scopul de a elimina lacunele care pot apărea în numerotare sau pentru a crea o 
numărătoare uniformă pornind de la un anumit număr. 
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Marca asignată barei de armătură poate fi folosită ulterior pentru a filtra barele folosind acest 
citeriu. 
Această operațiune va identifica armăturile identice în ceea ce privește forma barelor, 
dimensiunile, materialele, diametrele barelor. 
În funcție de opțiunea selectată, comanda se va comporta în două moduri diferite: 

• Numerotarea va fi aplicată pentru întregul proiect – caz în care cealaltă opțiune este 
dezactivată și asignarea deja existentă a armăturilor la anumite planșe este 
resetată. 

• Numerotarea va fi aplicată pentru o planșă – caz în care două bare asignate la 
planșe diferite pot primi aceeași marcă. 

17: CĂUTARE ARMĂTURĂ 

 
Această comandă analizează barele de armătură sau plasele de armătură și evidențiază 
toate entitățile corespunzătoare din vederea curentă. 

 
Comanda permite utilizatorului să aleagă o anumită categorie de bare, pe baza unui criteriu 
sau a mai multor criterii la un moment. În caseta de dialog care apare, utilizatorul poate să 
activeze filtrele dorite și să selecteze caracteristica în funcție de care vor fi selectate 
armăturile. 
În imaginea de mai jos, doar barele cu diametrul egal cu 13 mm vor fi selectate: 
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Notă: Bifarea căsuței Invers exclude din selecție armăturile filtrate. Urmând exemplul, 

toate armăturile, cu excepția celor cu un diametru de 13 mm, vor fi selectate. 

 

Notă:  Comanda poate fi aplicată pe întregul proiect (în cazul în care nu este făcută nicio 
selecție), sau parțial (dacă este selectat un grup de elemente). 

18: SELECTARE DUPĂ MARCĂ 

 
Comanda Selectare după Marcă permite selectarea tuturor barelor de armătură sau plase 
de armătură cu aceeași marcă pentru a edita simultan proprietăți precum diametru, ancoraje, 
forme de bare etc. 
Utilizatorul selectează o bară de armătură/o distribuție de bare  din proiect și toate barele din 
cadrul proiectului vor fi incluse automat în selecție. 

 

Notă:  Selecția poate fi efectuată fie prin alegerea armăturii în sine fie prin selectarea 
etichetei sale. 
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19: ȘTERGERE DUPĂ MARCĂ 

 
Comanda Ștergere după Marcă este folosită pentru a șterge toate armăturile cu aceeași 
marcă. Această comandă poate fi aplicată individual pentru bare sau pentru plase de 
armătură. 

 
Selecția se poate face în două moduri diferite: 

• Alegeți o marcă din lista corespunzătoare (moment în care toate barele de armătură 
cu marca specificată vor fi selectate); 

• Selectați manual o bară de armătură din proiect (utilizați Selectare armătură). 
Opțiunea Permite modificarea selecției înainte de finalizarea operației permite 
utilizatorului să aleagă ce bare să șteargă în situația în care o anumită marcă poate fi găsită 
mai mult de o singură dată în proiect – exclude unele bare din selecția barelor ce urmează 
să fie șterse sau șterge toate barele. 

Notă:  Dacă opțiunea este dezactivată, toate barele de armătură având marca selectată 
vor fi șterse automat. 
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20: DETALIU DE BARĂ 

 
GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 oferă utilizatorului opțiunea de a crea automat 
detalii de bară pentru mai multe bare simultan, folosind comanda Detaliu de Bară. 
Datele de intrare pentru comandă constau în selectarea mai multor bare, indiferent de forma 
sau cantitatea lor. 

 
Lungimile parțiale afișate pe fiecare segment de bară pot fi calculate utilizând trei metode 
diferite: 

• Exact 

• Suma segmentelor 

• Lungimea între axe 
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Detaliile sunt create ca grupuri cu tipuri de linii și adnotații specifice, care pot fi ușor 
modificate pentru a obține aspectul dorit al detaliului de armare. 
Etrierii pot fi reprezentați în trei moduri diferite: 

• Standard 

• Offset 

• Desfășurat 

 

Notă:  Actualizarea detaliilor de bare deja create se aplică numai dacă opțiunea 
"Actualizare automată detaliu" este activată. Modificările efectuate asupra 
geometriei sau asupra formei barei sunt aplicate detaliilor de bară dacă acestea 
sunt validate făcând clic în zona de desenare. 

  

 

GRAITEC Noutăți în Graitec Advance PowerPack 2016 – SP1 



  

SIMBOLURI ȘI COTE 

Acest set de comenzi oferă stiluri de reprezentare suplimentare pentru distribuții de bare față 
de cele native Revit®. 

 
Există trei comenzi separate ce oferă diferite reprezentări pentru distribuțiile de bare: Cotare 
Armătură, Etichetare Armătură și Detaliere Armătură. Fiecare dintre ele poate fi configurată 
individual, utilizând dialogul Configurare armătură. 

21: COTARE ARMĂTURĂ 

Comanda Cotare Armătură  afișează o reprezentare simbolică a distribuției de bare și o linie 
de cotă (aceasta din urmă poate fi setată să nu se afișeze, dacă este necesar). Distribuția de 
bare devine ascunsă. Această comandă este recomandată în special pentru distribuții de 
bare în grinzi și stâlpi. 

 

Notă:  Afișarea liniei de cotă este opțională și poate fi setată folosind dialogul 
Configurare Armătură – Simboluri & cote. Atunci când sunt afișate, utilizatorul 
poate de asemenea stabili tipul liniei de cotă din listă. 

Afișarea armăturii poate fi setată de asemenea din același dialog de configurare. 
• Toate barele 

 
• Nicio bară 

 
• Bare extremități 
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• Două bare extremități 

 
• Trei bare extremități 

 
• Bară Centrală 

 
• Două bare în mijloc 

 
• Trei bare în mijloc 

 
 

22: ETICHETARE ARMĂTURĂ 

Comanda Etichetare Armătură afișează o reprezentare simbolică a unei distribuții de bare,o 
linie de cotă și o adnotație. Distribuția de bare devine ascunsă. 

Notă:  Linia de cotă și adnotația sunt opționale și pot fi setate folosind dialogul 
Configurare Armătură - Simboluri & cote. Utilizatorul poate stabili tipul liniei de 
cotă și al adnotației alegând din lista disponibilă.   
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23: DETALIERE ARMĂTURĂ 

Comanda Detaliere Armătură afișează un detaliu de bară,o linie de cotă și o adnotație 
pentru o distribuție selectată. Prin urmare, distribuția de bare devine ascunsă. 

Notă:  Afișarea liniei de cotă,a adnotației și detaliului de bară sunt opționale și pot fi 
stabilite utilizând dialogul Configurare Armătură – Simboluri & cote. Utilizatorul 
poate stabili tipul liniei de cotă și al adnotației alegând din lista disponibilă.   

 

24: AFIȘARE ARMĂTURĂ 

 
Comanda Afișare Armătură șterge reprezentarea simbolică a unei distribuții și reafișează 
distribuția. 

Notă: Această comandă anulează rezultatele generate de setul de comenzi Simboluri & 
Cote.   

 

25: SIMBOLURI AUTOMATE 

 
Bifarea opțiunii Afișare Automată Simbol are ca efect crearea automată a simbolurilor 
imediat după generarea armăturii. 
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26: ACTUALIZARE AUTOMATĂ 

 
Bifarea opțiunii Actualizare armături permite utilizatorului să aleagă ce se va întâmpla cu o 
armătură după ce aceasta a fost editată: fie aceasta primește o noua marcă, fie toate 
instanțele barei selectate sunt modificate. 

MODELARE 

GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 lansează două comenzi de modelare noi, 
pentru a avea o imagine mai clară a modelului și pentru ușura procesul de proiectare.  

27: VIZIBILITATE CATEGORII 

 
Această comandă oferă utilizatorului posibilitatea de a schimba rapid vizibilitatea fiecărei 
categorii de obiecte selectate (plăci, pereți, ferestre, etc.) în vederea curentă. 

 
Comanda are ca rezultat o schimbare interactivă a vizibilității elementelor și poate fi aplicată 
pentru fiecare vedere în parte. Avantajul său major este că este ușor de folosit, iar rezultatele pot 
fi vizualizate în timp real.  
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28: PARAMETRI COMUNI PENTRU FUNDAȚII 

 

 
Opțiunea Elevație Fundație generează parametrii G.Foundation Top Level și 
G.Foundation Bottom Level, care interoghează cota la partea de sus și respectiv, la partea 
de jos a fundației. 

29: UNIRE GOLURI 

 
Comanda Unire Goluri permite utilizatorului să unească două sau mai multe goluri selectate 
aparținând aceluiași element. 
Sunt disponibile două opțiuni în ceea ce privește forma finală a golului: 

• Unire într-un gol optim 
• Unire într-un singur gol dreptunghiular 
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Unire într-un gol optim 

 
Această comandă unește golurile selectate și creează unul sau mai multe goluri noi având 
suprafața optimă. În majoritatea cazurilor, golurile create ocupă o suprafață mai mică decât 
golurile generate de comanda Unire într-un singur gol dreptunghiular. 

 
Pentru trei goluri selectate, golurile laterale sunt conectate la cel din mijloc. 

 
Una dintre cele mai utile aplicabilități ale acestei comenzi este aceea că utilizatorul poate 
selecta mai multe goluri, care sunt separate unul de altul și comanda le va uni două câte 
două. 
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Unire într-un singur gol dreptunghiular 

 
Această comandă creează un gol dreptunghiular, care acoperă toate golurile selectate. Noul 
gol este creat folosind punctele de margine ale golurilor selectate. 

 

ADNOTĂRI 

Panoul Adnotări a fost reorganizat pentru a include două grupuri noi de comenzi: Inserare 
Simbol și Afișare Text. Primul grup conține comanda Linie Scară și comanda nou 
adăugată Centrul de Greutate. În grupul Afișare Text, există un set de comenzi care 
modifică automat afișarea pentru mai multe texte simultan.   

30: CENTRUL DE GREUTATE 

 
Comanda Centrul de Greutate calculează centrul de greutate pentru obiectele selectate în 
Revit® și îl afișează în vederile 2D.  
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Când se utilizează această comandă, este necesară o selecție de elemente (selecție simplă 
sau multiplă), iar după selecție se deschide următoarea casetă de dialog:   

 
 
Metoda de calcul 
Centrul de greutate se poate calcula folosind numai volumul sau folosind  informațiile 
disponibile pentru densitatea materialelor utilizate în elemente.   
• Calculare centru de greutate folosind numai volumul-centrele de greutate pentru 

elementele selectate sunt calculate ca centroizi – ignorând informațiile despre densitate.  
• Calculare centru de greutate folosind informațiile disponibile despe densitate – centrul 

de greutate pentru elementele selectate se calculează folosind informațiile cu privire la 
densitatea materialelor atribuite elementelor (dacă astfel de informații sunt disponibile).  

 
Pentru elementele fără informații despre material sau densitate  
Atunci când calculul centrului de greutate al elementelor se face folosind informații 
densitatea, elementele fără informații pentru densitate pot avea o densitate implicită stabilită 
de utilizator sau pot fi ignorate. 
• Opțiunea Setați valoarea implicită permite utilizatorului să seteze o valoare implicită 

pentru densitatea elementelor [2400kg/m3 – implicit pentru beton].  
• Opțiunea Ignorare este necesară în cazul în care utilizatorul alege să ignore elemente 

sau componente ale elementului fără informații despre densitate. În cazul în care 
niciunul din elementele selectate nu are nicio informație pentru densitate și această 
opțiune este selectată, apare un mesaj de avertizare cu privire la faptul că niciun 
element nu are informații pentru densitate și centrul de greutate nu este calculat.  
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Etichetă pentru marcarea centrului de greutate  
Centrul de greutate este indicat prin plasarea simbolului Multi-CategoryTag pe element.   
• Butonul Load Multi-Category Tag permite utilizatorului să  încarce și să utilizeze Multi-

Category Tag personalizate.  
• Opțiunea Ascundere linii de etichetă ascunde sau afișează linii de etichetă.  

 

 
Elemente utilizate pentru calculul centrului de greutate. 

 
Această listă afișează informații despre elementele selectate (Family și Types) cu opțiunea 
de a le exclude din calcule, după debifarea căsutei Calculate. 

Notă:  Această comandă se poate aplica pentru pereți, plăci, stâlpi arhitecturali,stâlpi 
structurali, grinzi structurale, fundații structurale, uși, ferestre, mobilier, ansambluri 
și modele generice.   
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31: AFIȘARE TEXT 

 
Comanda Afișare Text permite utilizatorului să modifice afișarea unui text selectat sau să 
convertească tot textul.  
Sunt disponibile patru opțiuni:  

• În majusculă – transformă toate literele textului selectat în majuscule.  

 
• În literă mică – transformă toate literele textului selectat în minuscule.  

 
• În formă de titlu – transformă textul selectat într-un text sub formă de titlu.  

 
• Convertire text – convertește o gamă mai largă de texte în funcție de opțiunile bifate 

în dialogul de mai jos.   

 
Caseta de dialog este împărțită în trei secțiuni, care permit utilizatorului să decidă asupra: 

• afișarea textului rezultat: majuscule,litere mici sau titlu. 
• categorii de texte care vor fi afectate de comandă: notite de text si text model.  
• gama de aplicare a conversiei: întregul document sau doar vederea curentă.  
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FERESTRE 

GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 oferă facilitatea suplimentară de a aranja 
vederi, comenzile fiind disponibile în grupul Ferestre.   

 
Revit® propune două metode de a aranja ferestrele: Cascadă (ferestrele sunt aranjate 
diagonal din stânga sus spre dreapta jos) și sub formă de dale (mai multe ferestre încadrate 
într-o anumită arie). PowerPack include un panou mic cu comenzi ce permit aranjarea 
vederilor într-un mod diferit de ceea ce este deja disponibil în Revit® ca implicit: utilizați 
opțiunile STÂNGA(DREAPTA) pentru a păstra fereastra activă la stânga (sau la dreapta) și 
pentru a aranja celelalte ferestre sub formă de dale.   

 
Dimensiunile ferestrei principale se pot regla folosind opțiunile Mai mare și Mai mic care 
redimensionează proporțiile fereastrei principale în comparație cu celelalte ferestre deschise.   
Comanda Centru potrivește și centrează proiectul simultan în toate ferestrele deschise.  

GRAITEC Noutăți în Graitec Advance PowerPack 2016 – SP1 



  

FIȘIERE 

GRAITEC PowerPack pentru Revit® 2016 R2 oferă utilizatorilor posibilitatea de a administra 
mai bine fluxul de lucru cu familii Revit® și proiecte prin suita de comenzi propuse în panoul 
Fișiere. Comenzile nou adăugate în această versiune de PowerPack sunt: Actualizare Fișier, 
Exportă Familii și Administrare Watermark.  

32: ACTUALIZARE FIȘIERE 

 
Comanda Actualizare Fișier oferă posibilitatea de a actualiza mai multe fișiere simultan.  
Comanda ajută utilizatorul să economisească timp dacă trebuie să actualizeze fișiere de la o 
versiune mai veche la cea actuală. 
În loc să deschidă fiecare proiect/familie/șablon și să aștepte să se încheie procesul de 
actualizare, acum utilizatorul poate rula comanda pentru un întreg folder și procedura se 
încheie în timpul său liber (de exemplu, noaptea). 
Operațiunea este împărțită astfel:  
• Copiați-le într-o locație diferită, pentru a avea ambele versiuni și pentru a evita o conversie 

ireversibilă. Utilizatorul trebuie să selecteze un folder sursă și un folder de destinație pentru 
conversie. 
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• Suprascrieți fișierele existente în locația originală, caz în care singurul folder selectat va 

fi dosarul sursă.   

 
Comanda va deschide automat fiecare fișier și îl va salva în destinația selectată.   

33: EXPORTĂ FAMILII 

 
O comandă intuitivă și ușor de utilizat este Exportă familii, care permite exportul familiilor 
selectate în destinația dorită.   

 
Toate familiile utilizate în cadrul proiectului activ sunt afișate sub formă de listă păstrand 
structura folderului. Utilizatorul poate alege sa exporte toate familiile simultan, sau poate 
selecta familiile dorite din listă.  
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34: ADMINISTRARE WATERMARK 

 
Marcarea familiilor cu drepturi de autor este, de asemenea, una dintre inovațiile din panoul 
Fișiere, ceea ce înseamnă că utilizatorul își poate marca propriile familii cu drepturi de autor.  
Informațiile sunt protejate de o parolă aleasă de utilizator și nu pot fi suprascrise. 

 
Folosind butonul Configurare, utilizatorul poate stabili informațiile care vor fi atribuite 
familiilor cu scopul de a fi identificate ca marcate cu drepturi de autor sau nu: Autor, 
Companie, URL.  

 
În cazul în care familia apare ca fiind Fără Watermark, continuați și atribuți-i informațiile 
corespunzătoare, protejând-o cu o parolă  
Informațiile sunt prezentate în urmatoarea listă: 
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BIM CONNECT 

Comenzile din categoria BIM connect  au fost concepute pentru a permite utilizatorului să 
conecteze rapid modele realizate în Autodesk® Revit® cu programe din suita Graitec 
Advance și apoi să optimizeze procesul de proiectare al structurilor, să genereze desene de 
ansamblu, desene pentru procesul de fabricație, fișiere BOM (listă de materiale) și fișiere NC 
(comandă numerică), atât pentru structurile din oțel cât și pentru cele din beton. În ceea ce 
privește această categorie de comenzi, actualizările din GRAITEC PowerPack pentru Revit® 
2016 R2 au scopul de a crește productivitatea și de a oferi soluții mai performante la situațiile 
reale care pot apărea în procesul de proiectare.  

35: ADVANCE DESIGN 

 
Cu scopul de a asigura un flux de lucru BIM complet între GRAITEC Advance Design și 
Autodesk® Revit®, în panoul BIM Connect a fost adăugată o comandă nouă. Utilizând 
comanda Advance Design, proiectul curent va fi exportat din Revit® și importat direct în 
Advance Design, care ulterior se va deschide automat. 
Operațiunile de export și import vor ține seama de configurările care au fost stabilite anterior 
în dialogul Setări. 

36: IMPORTUL COMBINAȚIILOR DE ÎNCĂRCĂRI DIN ADVANCE 
DESIGN 

Dacă în versiunea anterioară doar cazurile de încărcare erau transferate între AD și Revit, 
acum combinațiile de încărcări pot fi, de asemenea, importate în Revit impreună cu 
rezultatele FEM corespunzătoare. 
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37: IMPORTUL REZULTATELOR DE EF LA SINCRONIZARE 

Noile opțiuni oferă posibilitatea de a importa rezultate EF atunci când modelul este 
sincronizat. Prin urmare, nu mai este necesar să importați modelul complet pentru a obține 
rezultatele FEM din cazuri de încărcare și combinații de încărcări. 

 

38: OPȚIUNI NOI PENTRU COMPARAREA MODELELOR LA 
SINCRONIZARE 

Cele două opțiuni stabilesc precizia considerată atunci când două modele sunt sincronizate. 

 
Punctele geometrice vor fi comparate până la numărul de zecimale stabilit de utilizator în 
câmpul Distanță minimă dintre puncte. 
Orice altă valoare numerică, de exemplu, intensitatea încărcarii, va fi comparată pană la 
numărul de zecimale stabilit în câmpul Toleranță valori numerice. 
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39: SIMBOLURI ȘI CARTUȘE NOI 

Versiunea R2 PowerPack pentru Revit aduce cu ea o colecție de familii nou adăugate pentru 
etichete și adnotări, prezentate într-un mod intuitiv în dialogul Administrare Familii: 

 
Familiile sunt organizate în dosare de Cofraj și Armare specifice pentru fiecare țară și pot fi 
încărcate și utilizate în proiecte. 
Familiile includ adnotări pentru următoarele țări: Cehia, Germania, Franța, Italia, Polonia, 
România, Rusia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii 
(imperial și metric), Canada (imperial și metric), Belgia, Olanda, și Suedia. 
În plus, o colecție de cartușe localizate a fost inclusă. 

 
Familiile includ cartușe pentru următoarele țări: Italia, Polonia, România, Statele Unite ale 
Americii (imperial și metric), Cehia și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 
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Îmbunătățiri 

ADMINISTRARE FAMILII 

În trecut, familiile provenite în urmă utilizării comenzii Adiminstrare Familii nu aveau niciun 
semn distinctiv care să arate dacă acestea au fost deja încărcate în proiect sau nu. În 
versiunea curentă, familiile care sunt încărcate sunt marcate în caseta de dialog. 

GENERATOR VEDERI/PLANȘE 

• În versiunea anterioară, această comandă putea fi aplicată numai pentru ansambluri de 
elemente prefabricate. Acum, utilizatorul o poate aplica la toate tipurile de elemente 
dintr-un proiect obișnuit (grinzi, stâlpi, pereți). 

• De asemenea, utilizatorul poate decide acum dacă vederile ar trebui să includă 
elemente vecine sau nu. 

• Dacă opțiunea de mai sus este setată că True, utilizatorul poate alege cât  mult din 
elementul adiacent va fi afișat. 

• În afară de vederile 2D, a fost adăugată posibilitatea de a adăuga una sau mai multe 
vederi izometrice ale elementului. Utilizatorul poate alege între vederile disponibile pe cub. 

• O altă îmbunătățire este posibilitatea de a alege scara pentru fiecare vedere. În 
versiunea anterioară scara se putea stabili numai după crearea vederilor. 

PARAMETRI GEOMETRICI 

• Actualizarea valorilor pentru parametrii comuni apare acum în timp real, atunci când 
geometria este schimbată. 

• Butonul Adaugă toți parametrii a fost inclus pentru a adăuga automat parametri pentru 
toate elementele existente. 

BIM CONNECT 

• Fișierele în format *.gtcx  nu erau importate corect, atunci când se utilizau alte șabloane 
decât cel structurale. Această problemă a fost corectată și acum elementele sunt 
importate în proiect indiferent de tipul de șablon utilizat. 

• Acum, transferul de fundații între Revit® și Advance Design funcționează corect în 
ambele sensuri. Fundațiile de Revit® sunt exportate în Advance Design ca reazeme și 
reazemele din Advance Design sunt importate în Revit® ca fundații. 

• Îmbunătățirile de sincronizare au fost făcute cu privire la modificările de geometrie în 
cazul transferului de informații între Revit® și Advance Design. 

• Acum, transferul modelului analitic între Revit și Advance Design funcționează corect. 
• Îmbunătățiri cu privire la transferul cazurilor de încărcare și al combinațiilor de încărcări – 

ID-ul cazului de încărcare este salvat în timpul transferului modelului între Revit® și 
Advance Design. 
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