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Allplot FT16

Din pachetul de programe de proiectare
asistat` de calculator oferit de
Nemetschek pentru arhitectur`,
construc]ii [i managementul
construc]iilor, Allplot FT este cel
destinat inginerilor constructori în
scopul rezolv`rii problemelor de
inginerie: proiectarea [i dimensionarea
elementelor de rezisten]`, armarea,
analiza structurilor etc. Este complet
integrat cu programul de arhitectur` Allplan FT - permi]ând astfel un schimb
de date eficient [i f`r` erori.

I O nou` er` în inginerie [i
proiectare

Allplot, pachetul de programe de
inginerie pentru construc]ii de la
Nemetschek deschide o nou` er` în
proiectarea în construc]ii. Oferit ca un
sistem integrat, Allplan acoper` întregul
proces de proiectare în construc]ii, de la
proiectare, continuând cu analiza
structural` [i încheind cu realizarea
documenta]iei tehnice de execu]ie.
Allplot FT are înglobate func]ii de
calculare [i desenare automat` a
arm`turilor, a stâlpilor, a funda]iilor, a
plafoanelor, beneficiind de avantajele
analizei cu element finit în calculul
elementelor men]ionate. Fiind o
component` strict legat` de proiectarea
în arhitectur`, Allplot lucreaz` direct
interfa]at cu aceste aplica]ii, în primul
rând cu cele oferite de Nemetschek, dar
[i cu alte programe de acela[i fel.
Bazat - ca [i Allplan - pe modelul unic
3D al construc]iei, Allplot creeaz` [i
men]ine o strâns` leg`tur` între
reprezent`rile 2D [i 3D, între planuri,

sec]iuni [i eleva]ii. Oricare ar fi modul
de vizualizare al proiectului, el
reprezint` o vizualizare particularizat` a
aceluia[i unic model 3D, deci nu va
exista niciodat` vreo diferen]` de
acurate]e între planuri, eleva]ii, sec]iuni
sau perspective.
Creat special pentru inginerii
constructori - adaptându-se modului
propriu de lucru al acestora - Allplot FT
ofer` func]ii puternice de proiectare [i
calcul specifice domeniului ingineriei în
construc]ii. Este u[or de înv`]at fiind
aliniat interfe]ei Windows. Poate fi
utilizat ca post de lucru independent, sau
la lucrul în colective mixte de ingineri [i
arhitec]i: mai mul]i utilizatori pot accesa
acela[i proiect simultan.
Allplot FT are incluse func]ii puternice
specifice domeniului construc]iilor, sau
este interfa]at direct cu o serie de aplica]ii
ce-i l`rgesc domeniul de func]ionalitate.
Printre acestea amintim:
- armare [i sisteme modulare de armare;
- FEAT2000 - calculul static si dinamic
pentru elemente tip bara si structuri plane
- BAMTEC - arm`turi prefabricate.
Dintre aplica]iile conexe, direct legate de
domeniul construc]iilor, cu care programul
este interfa]at amintim: ALLGEO - modele
digitale de teren, Arhitectur` 3D pentru
ingineri constructori, HVAC - instala]ii de
ventila]ie [i condi]ionare a aerului, manager
pentru re]ele.

Func]ii intuitive de plasare a armaturilor

II De ce Allplot FT

S` vedem câteva motive pentru care
Allplot FT este a[a de apreciat, atât de
presa de specialitate, dar mai ales de
c`tre inginerii constructori.

Exemplu de realizare a arm`rii în 3D
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Proiectul de armare a unui stâlp prefabricat

Armare universal` cu bare de o]el
Armarea universal` cu bare poate fi
realizat` în cadrul proiectelor prin
diferite metode. Pozi]ionarea arm`turilor
este posibil` atât în plan cât [i în spa]iu,
func]ie de datele disponibile din proiect.
Allplot poate realiza u[or vederi [i
sec]iuni din modelul 3D, oferind imediat
date precise despre armare.
Dintre facilit`]ile cele mai importante
amintim:
· definirea [i repartizarea geometric`
semiautomat` a arm`turilor;
· armare de suprafa]` pentru plan[ee [i
diafragme din beton;
· crearea arm`rii marginale pentru pl`ci;

· armare de bordaj;
· c`l`re]i marginali, c`l`re]i în câmp;
· t`ierea barelor deja repartizate dup` o
deschidere introdus` ulterior;
· func]ii de modificare privind diametrul,
distan]a de reparti]ie dintre bare,
lungimea barelor;
· pozi]ionarea automat` pe plan a
num`rului de buc`]i [i a formei de
fasonare a barelor gestionate.
Armarea cu plase
Func]ia „Armare cu plase" este o unealt`
puternic` de creare a arm`turilor cu
plase de o]el. Sunt disponibile mai multe
metode de pozi]ionare a arm`turilor, cu

func]ii puternice de vizualizare,
permi]ând crearea plaselor de diferite
dimensiuni [i pozi]ionarea lor în proiect
cu un minim de efort. Cu ajutorul
func]iei „Armare cu plase" pute]i crea
moduri de reparti]ie, forme de bare
predefinite, armare de suprafa]`. De
asemenea pute]i realiza automat
extrasele de armare, ave]i acces la
diagramele de for]e t`ietoare, beneficia]i
de cotare automat` [i realizarea
etichetelor.
Extrase de arm`turi
Realizarea extraselor de arm`turi este o
ac]iune foarte laborioas`, dar extrem de
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Realizarea dinamic` a detaliilor

important`. De precizia cu care este
realizat` lista extraselor de arm`turi
depinde buna desf`[urare a lucr`rilor pe
[antier. De aceea, Allplot are înglobat
func]ii ce realizeaz` automat extrasul de
arm`turi, clasificate pe calitate,
dimensiuni etc.
Datorit` deselor modific`ri [i complet`ri
în schema de armare, lista extraselor de
armare trebuie modificat` [i ea.
Allplot [tie s` ]in` o leg`tur` permanent`
([i automat`) între situa]ia din proiect [i
extrasele de armare, utilizatorul fiind
degrevat de aceast` rutin` obositoare.
Alte func]ii utile, incluse acum în
Allplot, sunt ob]inerea listei de fasonare
a arm`turilor, definirea de plase noi de
armare [i generarea diagramelor de
decupare.
Cataloage de sec]iuni transversale
Pe lâng` utilizarea barelor predefinite
în cadrul programului, Allplot permite
utilizarea cataloagelor de specialitate de
arm`turi ale firmelor produc`toare, ca
[i definirea propriilor elemente (bare,
plase) de armare: dimensiuni, sec]iuni
transversale etc.
Este posibil` modificarea unor
componente existente deja, sau crearea
unora complet noi.
Utilizarea cataloagelor a fost mult
îmbun`t`]it`, acum fiind posibil`
selectarea individual` a cataloagelor de
profile în scopul vizualiz`rii,
modific`rii sau afi[`rii acestora
(pe ecran sau pentru listare la
imprimant`).
Calculul înc`rc`rilor
Pentru controlul proiectului din punct
de vedere al rezisten]ei, Allplot FT este
interfa]at cu programul de analiz` cu
element finit FEAT2000. Acesta

con]ine printre altele: modul de calcul
static [i dinamic, dou` metode de
rezolvare a sistemelor de ecua]ii,
afi[area grafic` a rezultatelor, crearea
documenta]iei proiectului, import [i
export de fi[iere DXF. Astfel este
posibil` evaluarea corect` [i
dimensionarea structurilor din grinzi de
beton, proiectarea pl`cilor [i a pere]ilor
din beton, calcul seismic dup` STAS,
evaluarea poanson`rii pentru pl`ci din
beton, calculul neliniarit`]ilor
geometrice etc.

III Specifica]ii [i cerin]e
tehnice
Lucrul in re]ea
Allplot FT permite lucrul în re]ea.
Astfel, mai mul]i utilizatori conecta]i în
re]ea, pot lucra simultan la acela[i
proiect f`r` s` apar` conflicte. In
situa]ia in care se lucreaz` la acela[i
etaj, arhitectul, inginerul constructor
sau proiectan]ii de instala]ii pot lucra
independent pentru specialit`]ile lor, în
acela[i timp. Actualiz`rile sunt imediat
f`cute la fiecare post de lucru pe
m`sur` ce fi[ierele sunt salvate.
Administrare
Allplot include o multitudine de func]ii
de administrare aliniate la standardele
în vigoare. În felul acesta este permis
accesul unui num`r foarte mare de
utilizatori la acela[i proiect, f`r` a
afecta buna desf`[urare a acestuia.
Astfel, prin niveluri diferen]iate de
acces la proiect, programul are abilitatea
de a stabili rela]ii precise de accesare
între cele trei zone standard ce
caracterizeaz` o lucrare: birou de
proiectare, proiect [i utilizator
(proiectant).
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Compatibilitate
Allplot este compatibil cu toate
aplica]iile software importante, inclusiv
cu alte programe de proiectare asistat`
de calculator - permi]ând transferul de
date spre [i dinspre acestea - prin
intermediul fi[ierelor DXF, DWG sau
DGN ca [i prin multitudinea de formate
VRML. Listele de materiale pot fi
exportate c`tre Excel printr-o sigur`
comand`.
Resurse (hardware) necesare
Allplan ruleaz` pe platforme PC
standard, f`r` a fi nevoie de
echipamente hardware speciale:
- procesor Pentium® III - 350 MHz
(sau compatibil)
- 128 MB RAM
- Windows 98, Windows® NT 4.0 sau
Windows 2000/XP
- 1 GB spa]iu liber pe disc
- unitate CD-ROM
- mouse 3 butoane
- plac` grafic` cu min. 8 MB de
memorie
- monitor cu rezolu]ie minim`
1024x768 pixeli.
Acestea au fost - foarte pe scurt principalele caracteristici ale

programului Allplot FT. Dac` pe lâng`
toate aceste avantaje, mai ad`uga]i [i
faptul c` programul este integral în
limba român` [i au fost introduse
cataloagele române[ti de elemente de
armare, imaginea acestei aplica]ii de
inginerie apare complet`.
A[a cum recomand`m [i în cazul altor
programe, foarte util` este [i p`rerea
celor care deja lucreaz` cu acest
program, iar o list` a utilizatorilor
Nemetschek în România g`si]i pe situl
www.nemetschek.ro.

Pentru detalii suplimentare contacta]i
speciali[tii firmei Nemetschek România,
distribuitorul autorizat al produselor
Nemetschek în România: Nemetschek
România, str. Iancu Capitanu nr. 27,
sector 2, Bucure[ti, tel: (01) - 253.25.80,
fax: (01) - 253.25.81, www.nemetschek.ro,
e-mail: nemro@fx.ro
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