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NEMETSCHEK Allplan/Allplot 17 a sosit
Nemetschek a lansat pe pia]` versiunea 17 a pachetului de programe de proiectare
asistat` de calculator pentru arhitectur` [i construc]ii. Dezvoltatorii programului au
pus accent pe cre[terea vitezei [i simplificarea modului de atât lucru pentru arhitec]i
cât [i pentru inginerii constructori. Nu mai pu]in spectaculoase, noile func]ii - printre
care modelatorul 3D ce permite realizarea de suprafe]e/corpuri libere pare s` fi atras
cel mai mult aten]ia utilizatorilor - vin s` completeze ansamblul nout`]ilor cuprinse
în noua versiune.

Mai repede, tot mai repede

Opera]iile de regenerare
Regenerarea desenului este, în general,
consumatoare de timp. În Allplan
versiunea 17, viteza de regenerare a
desenului a crescut - în medie - de trei
ori, sunt îns` module unde aceasta a
crescut de cinci ori.
Navigarea
Allplan/Allplot a excelat mereu la
capitolul „navigare rapid`". Aceast`
facilitate a fost [i mai bine dezvoltat` în
versiunea 17 printr-o serie de facilit`]i
noi:
• modificarea propriet`]ilor elementelor
direct în fereastra de anima]ie;
• traseul camerei poate fi modificat
interactiv în anima]ie;
• posibilitatea deschiderii mai multor
ferestre de anima]ie simultan, fiecare
prezentând imagini diferite;
• suport pentru mouse cu roti]` de
navigare în toate modulele (exemplu:
zoom dinamic);
• selectarea rapid` a ultimelor 30 de
comenzi;
• func]ia „Transmitere format" realizeaz`
copierea propriet`]ilor de format ca:
grosime creion, tip linie, culoare [i layer
de la un element existent si transmiterea
lor altui element;
o mai multe niveluri de „anulare" (undo)
[i „refacere" (redo);

Lucrul direct pe modelul 3D
În noua versiune, lucrul în 3D devine
mult mai u[or [i sunt disponibile foarte
multe facilit`]i noi. Dintre acestea:
• schi]are rapid` liber` - free
QuickSketch - direct în 3D. Acum este
posibil` crearea, manevrarea,
intersectarea curbelor [i formelor în mod
liber, doar cu ajutorul mouse-ului, f`r` a
face apel la vreun meniu. La ap`sarea
butonului mouse-ului, sistemul
interpreteaz` automat ac]iunea ca schi]`
[i transform` rezultatul în curbe, figuri
sau corpuri regulate. În mod asem`n`tor
se creeaz` un corp 3D cu form` liber`:
se traseaz` conturul sec]iunii dup` care
sistemul solicit` valoarea pentru a treia

Asistent pentru desenare rapid`

• set`rile de configura]ie (pentru
exportul de date): definirea se face o
singur` dat` pentru un alt utilizator
Allplan, schimbul de date f`cându-se
astfel u[or, rapid [i precis;
• sec]iunea „layer" are noi facilit`]i: sunt
disponibile stiluri de linii scalabile [i
pân` la 255 de culori pe layer.
Noi simboluri inteligente
În Allplan 17 simbolurile inteligente
sunt chiar mai inteligente decât în
versiunea 16. Aceasta permite
utilizatorului s` lucreze mai repede [i
mai u[or. Dintre nout`]ile acestui
domeniu amintim:
• la inserarea unui simbol ce necesit` o

deschidere, aceasta (deschiderea) este
creat` automat; nu mai este necesar`
crearea deschiderii anterior inser`rii
simbolului;
• managementul simbolurilor a fost
mult îmbun`t`]it: acces la modific`ri
direct din meniul contextual (buton
dreapta), modificarea dimensiunilor
simbolurilor aflate în catalog (tot dintrun meniu contextual) etc.
• determinare automat` a propor]iilor
armonizate;
• posibilitatea cre`rii de simboluri
parametrizate ce pot fi inserate la
diverse propor]ii prin introducerea unor
noi valori pentru lungime, l`]ime,
în`l]ime etc.

dimensiune.
• detectarea automat` a formelor;
• modificarea corpurilor cu forme
libere, ob]inute din c ompunerea sau
intersectarea corpurilor/curbelor libere
este posibil` [i foarte u[or de realizat,
intuitiv. T`ierea unor corpuri (chiar cu
sec]iune liber`) cu alte suprafe]e sau
curbe libere este acum posibil`, iar
rezultatele sunt spectaculoase, fiind apoi
posibil` modificarea corpului rezultat.
Îmbun`t`]irea lucrului în re]ea
• în versiunea 17 managementul
proiectelor este mult îmbun`t`]it: în
orice moment se poate [ti cine lucreaz`
la ce desen din ce proiect.

schi]are rapid` liber`
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Nout`]i în modulul de
arhitectur` Allplan FT
Noi componente
În Allplan FT17 sunt disponibile noi
componente în modulele de sc`ri [i
ferestre:
• sc`ri cu un podest sau dou` podeste
(func]ii noi de scar` rotit` un sfert cu un
podest sau scar` semirotit` cu dou`
podeste);
• ferestre pe col];
• forme [i tipuri avansate de ferestre:
posibilitatea definirii de ferestre de
orice form`;
• reprezent`ri diferite pentru elementele
sc`rii 2D [i 3D;
• creare liste de cantit`]i de materiale
pentru fiecare component` a sc`rii
(vang, treapta, etc.).
Instrumente inteligente pentru finisaje
Pentru c` un num`r tot mai mare de
utilizatori lucreaz` direct în 3D
asignând materialele pentru suprafe]e
direct în Allplan, în versiunea 17 s-au
completat [i îmbun`t`]it aceste func]ii.
Astfel avem:
• la modificarea materialul pentru o
structur` nefinisat`, toate specifica]iile
de finisaje se modific` automat pentru a
reflecta schimbarea;
• este posibil` definirea, manevrarea [i
modificarea total` a set`rilor pentru
finisaje;
• structura pardoselilor, plan[eelor [i
acoperi[urilor compuse din straturi
multiple sunt vizibile în sec]iune.

Ferestre pe col]

ferestre cu forme libere

Ferestre de anima]ie multiple

Nout`]i în modulul de inginerie
Allplot FT

Armare ff etrieri

Se pune accentul pe desenare rapid`
Majoritatea func]iilor existente ca [i cele
noi create pun accentul pe simplificarea
modului de lucru, deci implicit pe
cre[terea vitezei de lucru. Câteva
argumente:
• noua func]ie „Modelare Element" din
modulul de modelare 3D permite
introducerea rapid` [i u[oar` a

componentelor 3D tipice pentru structuri
(stâlpi cu console, stâlpi cu funda]ii,
funda]ii, diverse tipuri de grinzi etc.).
Pentru pozi]ionarea acestor componente
ave]i posibilitatea rotirii, oglindirii [i
scal`rii lor înainte de a fi inserate în
desen. Pe tot parcursul manevr`rii este
disponibil` o previzualizare pentru
verificarea corectitudinii ac]iunilor
f`cute. O bibliotec` cu 33 de
componente parametrizate - dintre cele
mai dese solicitate de utilizatori - este
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disponibil` în program.
• armaturile sunt de asemenea
manipulate în 3D astfel încât, ele apar
întotdeauna în toate vederile [i
sec]iunile proiectului;
Func]ii de armare îmbun`t`]ite
Modific`rile [i îmbun`t`]irile aduse
modulului de armare contribuie [i ele
la conceptul general de lucru mai rapid
[i mai u[or. Câteva dintre cele mai
importante nout`]i:
• num`rul de componente din
catalogul de arm`turi a crescut; multe
din dorin]ele exprimate de utilizatori
s-au materializat acum în noul catalog;
• noua structur` de layere disponibil`
permite cre[terea vitezei de lucru
printr-o mai bun` organizare;
• noul standard DIN 1045.1 [i o serie
de noi plase de armare au fost
introduse în versiunea 17;
• noi forme de arm`turi predefinite ca
[i cataloage cu forme speciale sunt
disponibile în modulul de baz`;
• au fost introduse noi standarde de
reprezentare grafic` a arm`rilor,
disponibile utilizatorului în func]ie de
beneficiarul acestuia;
• elemente de proiectare structuri
complet integrate.
Nout`]ile nu se opresc aici. Modulele
de peisagistic` [i modele digitale de
teren nu au fost nici ele uitate. Noi
func]ii de creare, modificare [i
catalogare a elementelor specifice au
fost introduse în versiunea 17. La fel
modulul „Geo" (plan de situa]ie,
Modele digitale de teren, peisagistic`,
urbanism) are noi facilit`]i de creare manevrare a simbolurilor specifice.
Multe nout`]i au fost introduse [i în
modulul de baza - desenare 2D, cotare,
text, ha[uri etc. - despre care nu am
vorbit aici. Nout`]i sunt [i în zona
transferului de date - import/export dinspre [i spre alte programe de
proiectare asistat` de calculator din
domeniu (AutoCAD, MicroStation
etc.). Pe toate acestea v` l`s`m s` le
descoperi]i singuri [i s` v` bucura]i de
facilit`]ile oferite.

Sper`m c` prin aceast` scurt` prezentare
am trezit interesul atât celor ce cunosc
deja programele Nemetschek
Allplan/Allplot, dar [i celor ce nu le
cunosc înc`, dar doresc ca în cel mai

Componente armare

Elemente parametrizate pentru construc]ii

Leg`tura cu programul de structuri

Reprezentarea structurii straturilor în sec]iune

scurt timp s` lucreze repede, eficient [i la
standarde recunoscute de întreaga lume a
arhitec]ilor [i inginerilor constructori.
Pentru a încerca „pe viu" noua versiune
Allplan/Allplot v` a[tept`m la sediul firmei
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