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Nowości 
 

1: Wyszukiwanie elementu 
Począwszy od wersji 2018 R2, program GRAITEC Advance PowerPack dla Revit®, udostępnia nowe narzędzie 
w kategorii Identyfikacja. Funkcja Wyszukiwanie elementów przeszukuje bazę danych całego projektu na 
podstawie zapytania stworzonego przez użytkownika na podstawie listy dostępnych parametrów. Dzięki temu 
poleceniu można błyskawicznie wyszukać dowolne obiekty. 

 
Lista różnorodnych zapytań może być modyfikowana, stąd też elementy mogą być wyszukane także za pomocą 
filtrów parametrów. Domyślnie wszystkie typy parametrów są włączone, a lista elementów może być filtrowana 
za pomocą prostego kliknięcia.  

Wyszukiwanie elementów pozwala odnaleźć elementy w całym Projekcie, Aktywnym widoku oraz w 
zaznaczonych elementach. Wszystkie elementy spełniające kryteria wyszukiwania są wyszczególnione w 
liście pojawiającej się po kliknięciu w przycisk Szukaj.  
Znalezione elementy mogą być Zaznaczone, Wyświetlone albo Wyizolowane.  

Aby móc wykorzystać w późniejszym czasie bardziej złożone zapytania, ich konfigurację można zapisać, a 
aktywna konfiguracja może być ustawiona jako domyślna. Do zarządzania zapisanymi konfiguracjami służy 
narzędzie otwierane poprzez Przycisk Managera Konfiguracji .   

 

Uwaga:    Wyszukiwanie elementów umożliwia również znalezienie obiektów w modelu dzięki numerowi pozycji 
lub numerowi IdGtc. 
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Można utworzyć wiele zapytań i połączyć je przy pomocy operatorów logicznych, wykonując tym samym 
zaawansowane wyszukiwania w modelu 3D. 

 

2: Do linii modelu 

Komenda Do linii modelu znajduje się w kategorii Modelowanie. Tworzy ona linie zaznaczonych elementów. 

 

Aby aktywować nową komendę użytkownik musi wybrać z listy Typ selekcji, znajdującej się w Konfiguracji 
modelowania, pomiędzy Elementem, Powierzchnią i Krawędziami.  

 
 

Tryb selekcji Element rysuje linie wszystkich krawędzi obiektu. Rozpoznaje on także wszystkie warstwy 
elementu (np.  dla ściany wielowarstwowej). 
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Tryb selekcji Powierzchnia rysuje linie tylko dla krawędzi zaznaczonej powierzchni. Tryb Krawędź tworzy linie 
poprzednio zaznaczonych krawędzi.  

    
 
Za pomocą polecenia Do linii modelu można, między innymi, uzyskać prezentację osi na widokach 3D. 

 

3: Powiel arkusze 
Powiel arkusze to nowa funkcja dostępna w kategorii Dokumentacja, służąca do szybkiego i efektywnego 
powielania arkuszy. Numer arkusza i jego nazwa może być dostosowana poprzez dodawanie przedrostka i 
przyrostka, również w Tabelce rysunkowej.  
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Widoki w arkuszach mogą także kopiowane i przypisane jako Szablon widoku. Nazwa również dodać Nazwę 
widoku i Tytuł na arkuszu. W efekcie Revit skopiuje wybrany arkusz i stworzy zduplikowane widoki.  
 

 

4: Długość kabla 
Nowa komenda jest częścią kategorii Dokumentacja i służy do obliczania długości kabla z zaznaczonej 
ścieżki. Start i koniec elementu mogą być łatwo modyfikowane przed uruchomieniem komendy Przelicz 
najkrótszą ścieżkę.  

 
 
Po tym jak najkrótsza ścieżka zostanie przeliczona, użytkownik może Podświetlić ją albo wybrać Przekształć 
ręcznie – lista zawartych elementów będzie wyświetlona razem z opcjami Dodaj albo Usuń i przeliczy na nowo 
długość całkowitą.  

Długość całkowita z króćcami i Długość całkowita bez króćców jest wyświetlana wewnątrz okna 
dialogowego.  

 



Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2018 – R2 
 

 9 

5: Rzędne poziomów 
 
Rzędne poziomów to nowa komenda w kategorii Opis, która automatycznie generuje wymiar poziomu razem z 
etykietą wysokościową. Użytkownik musi tylko wskazać miejsce, gdzie wymiar będzie umieszczony po 
wygenerowaniu.  

 
W konfiguracji opisów można zdefiniować wykorzystywany rodzaj linii wymiarowych. 
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Ulepszenia 
 

1: Połączenie z Excel 
Do narzędzia Połączenie z Excel została dodana nowa funkcja Export/Import definicji tabel.Szablon tabeli i 
definicje mogą być teraz wyeksportowane do pliku (*.xml), a wcześniej zapisane ustawienia mogą być 
zaimportowane i wykorzystane w projekcie. 

 

Ponadto edytor tabeli zawiera teraz wszystkie istotne właściwości zestawień, takie jak: Filtr, 
Sortowanie/Grupowanie, Wygląd.  

   
 

2: Rozmieszczenie widoków 
Do najnowszej wersji programu zostały dodane nowe układy okien: Górny i Dolny.  
Także cztery nowe przyciski zostały dodane do kategorii Okna, pozwalając użytkownikowi na Zapis ustawień 
automatycznej aranżacji i zastosowanie ich przy ponownym otwarciu projektu. Opcja Zapis ustawień 
projektu umożliwia zapisanie aktualnych ustawień, natomiast Wczytaj ustawienia projektu pozwala 
użytkownikom wczytać poprzednio zapisane ustawienia.  
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Aby układ okien po ponownym otwarciu programu Revit był taki sam jak przed zamknięciem, należy wybrać 
nową opcję Automatyczne rozmieszczenie aktywnego widoku. 
 

 

3: BIM Connect 
 
Wersja 2018 R2 PowerPack for Revit oferuje dodatkową opcję umożliwiającą eksportowania tylko warstwy 
konstrukcyjnej ścian, z modelu programu Revit do Advance Design. Opcja jest dostępna w oknie dialogowym 
BIM Ustawienia.  

   
 
Ta nowa funkcja umożliwia eksport modelu programu Revit zawierającego ściany wielowarstwowe w taki 
sposób, iż model w Advance Design zawierać będzie tylko nośną część tych ścian.  
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Ponadto, BIM Connect umożliwia teraz import obciążeń liniowo zmiennych z Advance Design do programu 
Revit.  
 

 
 

4: Arkusz do DXF  
 
Wersja 2018 R2 PowerPack for Revit umożliwia wykorzystanie w widokach plików DXF generowanych przez 
funkcję Arkusz do DXF.  
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