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Vítejte v GRAITEC Advance PowerPacku pro Revit® 2018 
Vylepšení v GRAITEC Advance PowerPacku pro Revit® 2018 pokrývá požadavky uživatelů z více oborů a proto 
nové nástroje, které jsou zahrnuty v této verzi, jsou použitelné pro širokou škálu projektů.Mezi ně patří, kromě 
funkcí pro konstrukční a architektonické obory, také nová sada nástrojů určená především pro modely oboru 
TZB. 

V důsledku toho bylo nezbytné přeorganizovat pás karet tak, aby zahrnoval nové funkce v uživatelsky 
příjemném programovém rozhraní.Vzhledem k tomu že nové nástroje jsou vloženy mezi ty staré a uživatelé 
jsou již sžiti se stávajícími panely a rozložením ikon, mají stále možnost přizpůsobit si pás karet v závislosti na 
jejich vlastních potřebách. 

Verze přesto přichází se zásadní změnou v pásu karet: migrace panelu "Výztuž" z PowerPacku pro Revit do 
aplikace Reinforced Concrete BIM Designers. Toto je  důsledek přání uživatelů o kompaktním balíčku pro 
výztuž, který zahrnuje výpočet, generování výztuže, výkresy, zprávy a podrobně, vše na jednom místě. 

 
 

 

http://www.graitec.com/en/reinforced-concrete-designer
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Novinky 
 

1: Kompatibilita s Revit® 2017 a Revit® 2018 
Verze 2018 GRAITEC PowerPacku pro Revit® je kompatibilní s verzemi 2017 a 2018 aplikace Autodesk Revit®. 
Toto zahrnuje rovněž zásuvný modul BIM Connect, který může být instalován odděleně od PowerPacku. 
Všechny příkazy jsou k dispozici a plně funkční, na obou verzích Revit®u, stejně tak i obsah poskytovaný při 
instalaci. 

Tato verze PowerPacku přidává možnost instalovat pouze některé prvky, například správce rodin, Excel link a 
Správce vodoznaků. 

2: Připravit model na pozadí 
Je běžnou praxí pro stavební inženýry a projektanty TZB, vyčistit soubory, které obdrží od architektů před 
vložením do jejich modelů. Nový příkaz Připravit model na pozadí v PowerPacku pro Revit® byl navržen tak, 
aby vyčistil architektonický soubor před jeho připojením do konstrukčního nebo TZB modelu. 

 
Výběrem příkazu vyvoláte nabídku s několika možnostmi: 

 
Zdrojový soubor: zobrazí cestu k vybranému projektu aplikace Revit. Klepnutím na tlačítko procházet se 
otevře dialogové okno umožňující uživateli zvolit cestu ke konkrétnímu projektu. 

 
Krok 1 - sdílení práce 

Odpojení souboru od centrálního modelu: je-li zaškrtnuto, je vytvořen samostatný nezávislý soubor, je mu 
zabráněno v synchronizaci s centrálním modelem. 
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Krok 2 – audit 

Audit souboru: je-li zaškrtnuto, tak PowerPack dá pokyn Revitu k provedení auditu souboru. Funkce audit 
skenuje, detekuje a opravuje poškozené prvky v modelu. Zpětná vazba o tom, které prvky byly opraveny, není 
poskytována. 

 
Krok 3 - nepotřebné pohledy 

Odstraní všechny pohledy a výkresy v souboru kromě aktivního pohledu: provede popsanou akci. 

Vymazat všechny pohledy a výkresy kromě půdorysů a pohledů na stropy a aktivního pohledu: provede 
popsanou akci. 

 
Krok 4 - nevyužité prvky 

Vyčistit všechny nepoužité prvky: je-li zaškrtnuto, budou odebrány nepoužité pohledy, rodiny a další objekty 
z projektu pro zvýšení výkonu a snížení velikosti souboru. 

 
Krok 5 - připojené soubory 

Odebrat všechna propojení: je-li zaškrtnuto, PowerPack odebere všechny aktivní připojení v souboru. 

Nastavit všechny propojení na Překrytí: je-li políčko zaškrtnuto, zobrazí se vnořené vazby podle referenčního 
typu překrytí, kde nelze načíst vnořené modely do hostitelského modelu, takže se nebudou zobrazovat v 
projektu. 

 



Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2018 
 

 7 

3: Připojit model na pozadí 
Připojit model na pozadí je nový nástroj, který vkládá soubor s architektonickým modelem do konstrukčního nebo TZB 
modelu. Uživatelé mohou vybrat z různých možností, například přenos projektových standardů z propojeného souboru, 
kopírování ořezových kvádrů ze souboru na pozadí a vytvoření ohraničení místností. 

 

 
Krok 1 - připojit model na pozadí 

Soubor na pozadí: Zobrazí cestu k souboru na pozadí. Klepnutím na tlačítko procházet se otevře dialogové 
okno umožňující uživateli zvolit cestu ke konkrétnímu projektu. 

 
Krok 2 - standardy projektu 

Přenos projektových standardů: nabízí možnost přenést projektové standardy, včetně: typy rodin, tloušťky 
čar, materiály, šablony pohledů a styly objektů, mechanické nastavení, nastavení potrubí a elektro, styly 
anotací, schémata barevných výplní a vzory výplní. 

 
Krok 3 - ořezové kvádry 

Kopírovat ořezové kvádry z propojení do aktuálního modelu: umožňuje uživateli kopírovat ořezové 
kvádry z propojeného modelu do hlavního modelu, nebo je ignorovat. 
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Krok 4 - ohraničení místností 

Vytvořit propojení ohraničení místností: umožňuje, aby importované elementy tvořily ohraničení 
místností. K označení, že prvek může být použít k definování ohraničení místnosti pro výpočty plochy a objemu 
místnosti, je nutné zadat vlastnost, že prvek je ohraničení místnosti. 

 
Krok 5 - podlaží 

Zarovnat stávající podlaží:provede popsanou akci. 

 

4: Vytvořit pohledy 
Nová funkce Vytvořit pohledy umožňuje uživatelům vytvořit rychle a efektivně pohledy založené na konkrétní 
šabloně. Je možný výběr více podlaží a více šablon pohledů, včetně půdorysů, pohledů na stropy a konstrukčních 
půdorysů. Všechny pohledy budou pojmenovány na základě podlaží a šablony pohledu. 

 
Dialog Vytvořit pohledy pro vybrané podlaží je rozdělen do dvou částí: 

 
Možnosti v sekci Vytvořit se vztahují k metodě vytvoření a umožňují si vybrat mezi vytvořením jednoho nebo 
více půdorysů. Každý typ půdorysu má související rozbalovací menu, ze kterého uživatel může vybrat jakou 
šablonu použít pro konkrétní pohled. 
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Rozbalovací nabídka obsahuje seznam všech šablon v souboru Revitu, což umožňuje uživateli snadno 
generovat pohledy založené na konkrétních šablonách, což zvyšuje efektivitu při dodržování konkrétních 
firemních standardů. 

 
Možnosti v oblasti Vytvořit pohledy pro vybrané podlaží ukazují všechny podlaží, které existují v projektu, a nabízejí 
uživateli Revitu možnost zvolit si jaké pohledy vytvořit ze všech podlaží v projektu. 

5: Připojit & odpojit geometrii 
Připojit & odpojit geometrii je nová funkce navržená pro vylepšení pracovního postupu v Revitu, která přínáší 
možnost připojování prvků a přepínání pořadí jejich připojení. 

 
Toto je automatické funkce, která umožňuje uživatelům vybrat si typ prvku, který chcete připojit k jinému a snadno 
přepínat pořadí připojení. 

Přidružené dialogové okno obsahuje množství možností, které si uživatel může zvolit, tak aby získal 
požadovaný výsledek: 
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Konfigurace 

Tlačítko nastavení  otevře dialogové okno Správce konfigurací, kde uživatel může přidat 
přednastavení na základě pravidel, které jsou aktuálně používány. 

Implicitně dialogové okno zobrazí pouze konfiguraci "výchozí". Nové konfigurace lze vytvořit klepnutím na 
tlačítko Přidat novou, které otevře nové dialogové okno pro zadání názvu konfigurace. 

Konfigurace mohou být exportovány a uloženy pro budoucí použití v jiných projektech. Pomocí tlačítka Import 
ze souboru lze přednastavené konfigurace také importovat. 

 
Po vytvoření/importu/exportu konfigurace s předvolbami, budou tyto uvedeny v rozevírací nabídce Aktuální 
konfigurace pro snadný přístup a použití. Hlavní výhodou tohoto nástroje je, že všechny tři disciplíny v Revitu 
můžou mít samostatné přednastavení. 

Rozsah 
Část dialogu Rozsah se vztahuje na rozsah, v němž nástroj může fungovat, a na prvky zahrnouté/vyloučené z procesu. 
 Rozsah operace: Vyberte z dostupných možností:Projekt (ovlivňuje všechny viditelné prvky v celém 

projektu), Aktivní pohled (ovlivňuje prvky z pohledu, kde se uživatel nachází) a Výběr (umožňuje 
uživateli připojit výběr z prvků). 

 Výjimky: Vyberte z dostupných možností: Dočasně skryté prvky (vyloučit/zahrnout skryté prvky v procesu 
spojování) a Všechny konstrukční prvky (vyloučit všechny prvky, které jsou konstrukční). 

Pravidla 
Tato část obsahuje tři hlavní kategorie, každá má přidruženou rozevírací nabídku s několika možnostmi: 
 Operace odkazuje na typ funkcionality, kterou chce uživatel provést. 
 První kategorie a Druhá kategorie je seznam všech prvků, které aplikace Revit umožňuje připojit 

nebo odpojit. 
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 Chcete-li povolit nebo zakázat určité pravidlo, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí odpovídajícího 
políčka ve sloupci Povoleno. 

 Chcete-li zaměnit první kategorii s druhou kategorií, klepněte  na tlačítko ve sloupci S. 

Poslední 4 sloupce v části Pravidla zobrazují statistické informace: Počet průsečíků, počet nepřipojených, 
počet připojených a počet připojených opačně. 

Poznámka: ve výchozím nastavení, tyto statistické informace se přepočítají automaticky po každé úpravě 
informací v uživatelském rozhraní. Funkci lze vypnout odznačením volby Automaticky vypočítat 
statistiky po každé změně v uživatelském rozhraní. Pokud je tato funkce zakázána, bude uživatel 
schopen spustit příkaz v případě potřeby klepnutím na tlačítko Přepočítat statistiku. 

6: Izolace trubek 

 
Další užitečná funkce pro obor TZB je nový příkaz Izolace trubek, která automaticky přiřazuje izolace k systémům 
na základě parametrů, jako je vnější nebo vnitřní průměr nebo určitá hodnota. Odpovídající dialog se skládá ze čtyř 
částí: 
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Konfigurace 

Tato část se používá pro uložení konfigurace. Tlačítko nastavení  otevře dialogové okno Správce 
konfigurací, kde uživatel může přidat přednastavení na základě pravidel, které jsou aktuálně používány. 

Implicitně dialogové okno zobrazí pouze konfiguraci "výchozí". Nové konfigurace lze vytvořit klepnutím na tlačítko 
Přidat novou, které otevře nové dialogové okno pro zadání názvu konfigurace.Konfigurace mohou být exportovány 
a uloženy pro budoucí použití v jiných projektech.Pomocí tlačítka Import ze souboru lze přednastavené konfigurace 
také importovat. 

 
Po vytvoření/importu/exportu konfigurace s předvolbami, budou tyto uvedeny v rozevírací nabídce Aktuální 
konfigurace pro snadný přístup a použití. Hlavní výhodou tohoto nástroje je, že všechny tři disciplíny v Revitu 
můžou mít samostatné přednastavení. 

Izolace podle typu systému 
 Typ systému: rozevírací seznam obsahuje všechny typy systémů v Revitu, které mohou být 

izolovány, což umožňuje uživateli vybrat typ systému, na který chce aplikovat izolaci. Tato funkce 
urychluje zdlouhavý proces použití izolace jednotlivě na velký počet trubek. 

 
 Typ izolace: rozbalovací nabídka obsahuje všechny izolační materiály obsažené v projektu. 

 
 Tloušťka izolace: obsahuje kolekci parametrů, které mohou být přidány nebo odstraněny. Seznam 

parametrů definuje sadu funkcí, v nichž lze provést úkol. Například trubky s průměrem mezi 3.50 a 10 
cm budou izolované pomocí pevné hodnoty 3.50 cm. Parametr Průměr od je uzamčen a uživatel 
nemůže definovat jeho hodnotu. Parametr Průměr do lze upravovat a umožňuje uživatelům zadat 
maximální průměr pro definici konkrétní rozsahu rozměrů potrubí, v nichž by se měl provést příkaz. 
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9: Konstrukční modelování 
Nová kategorie v PowerPack pro Revit s názvem Konstrukční obsahuje několik nástrojů, které jsou používané 
pro ověřování a opravy analytického modelu projektů v Revitu a získání správných výsledků MKP po exportu do 
Advance Design. 

 
Příkaz Detekovat chyby poukazuje na prvky, které se zdají být připojeny, i když z hlediska výpočtu nejsou. 
Zároveň také poukazuje na uzly, které jsou mimořádně blízko sebe (např. vzdálenost mezi uzly je menší než 
tolerance). Po použití příkazu se otevře dialogové okno s výpisem všech problematických uzlů v rámci 
stanovené tolerance. 

 
Funkce Resetovat analytické modely obnoví ruční úpravy analytického modelu (pro všechny modely nebo 
výběr). 

 
Funkce Oříznout nebo prodloužit automaticky ořízne nebo prodlouží konce blízkých objektů. Nicméně 
operace nemění jejich osy a nemá vliv na prvky, které nejsou v jedné rovině). 
Funkce Protáhnout do uzlu automaticky protáhne nejbližší konce vybraných prvků do referenčního bodu. 
Chcete-li použít funkci, klepněte na tlačítko Protáhnout do uzlu, pak vyberte prvky které mají být protaženy, a 
pak vyberte referenční uzel (stisknutím klávesy Enter po každém výběru). V důsledku toho budou prvky řádně 
připojeny. 

Nabídku možností pro konstrukční nástroje můžete  vyvolat klepnutím na šipku v pravém dolním rohu panelu 
Konstrukční. Dialog Konstrukční nastavení obsahuje sadu parametrů, které definují rozsah fungování 
nástroje. 
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10: Nový jazyk rozhraní: Ruština 
PowerPack pro Revit je nyní k dispozici také v ruštině. Uživatelé mohou vybrat nový jazyk v PowerPack 
Přizpůsobení – záložka Obecné. 
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Vylepšení 
Verze PowerPack pro Revit 2018 přichází s řadou vylepšení pro již existující příkazy, s cílem optimalizovat 
chování nástroje a splnění očekávání uživatelů. 

1: Vlastní instalační balíček 
Ve verzi 2018 mohou uživatelé instalovat pouze některé funkce z PowerPack pro Revit, například Správce 
rodin, Link to Excel a Správce vodoznaků. 

 

2: Rychlá kóta 
Nástroj Rychlé kótování nyní zohledňuje také trámy a rastr a pracuje v řezech a pohledech. 

 
V Konfigurace poznámek > Rychlá kóta, může uživatel provést nastavení pro: 
 Půdorysný pohled 

Byly přidány Konstrukční rámová konstrukce a Osnovy. Pokud jsou vybrány tyto dvě možnosti, kóta vezme v úvahu, trámy a 
osy. 

 Boční pohled 
Konfigurace pro boční pohled sekce se podobá Konfiguraci pro půdorys, ale s méně prvky na výběr: podlahy, stropy, 
referenční roviny a osnovy. 
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3: BIM Connect 
Verze 2018 plug-in modulu je dodáván s vylepšenými funkcemi BIM Connect. 

GTC ID v dialogu synchronizace 
Jednou z nejužitečnějších změn je možnost zobrazit GTC ID každého prvku v dialogovém okně synchronizace. 
Jako nový atribut který je k dispozici v dialogovém okně specifické úpravy, lze GTC ID přidat do tabulky 
synchronizace, kde nabízí cenné informace o prvcích, které utrpěly jakoukoli změnu. Celý proces identifikace je 
nyní jednodušší a rychlejší. 

 
Vylepšení exportu do Arche Building: Druh zatížení 
Počínaje touto verzí BIM Connect, druh zatížení z Revit je zachován bez ohledu na jméno zatížení. Následkem 
toho bude nahodilé zatížení rozpoznáno a správně importováno do Arche Building bez ohledu na jazyk: 
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Jednotné nastavení výchozí pro všechny jazyky 
Verze BIM Connect 2018 je instalována se správnými výchozími možnostmi pro synchronizaci a import 
výsledků MKP analýz. Obě odpovídající možnosti v dialogovém okně nastavení jsou nyní ve výchozím 
nastavení zašktnuty, což umožňuje uživateli automaticky získat výsledky při importu nebo synchronizaci 
projektů z Advance Design: 

 
 

Tyto výchozí hodnoty jsou uloženy v registrech počítače, tedy po nastavení, jsou stále k dispozici až do změny 
provedené uživatelem. 
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