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Vítáme Vás u nové verze Graitec PowerPacku pro Revit 2021.1
GRAITEC s potěšením představuje nejnovější aktualizovanou verzi Advance PowerPack pro Revit 2021.1, která
je součástí Ggraitec Advance Suite.
Upozorňujeme, že od verze 2021 jsou všechny předchozí funkce Advance BIM Designers pro navrhování a
posuzování výztuže, které běží v prostředí aplikace Revit, kombinovány s PowerPackem pro Revit a jsou
nabízeny pod jednou společnou značkou PowerPack.
Z tohoto důvodu obsahuje tento dokument popis nových možností a vylepšení PowerPacku souvisejících s
návrhem výztuže v prostředí aplikace Revit.Všechny ostatní novinky a zdokonalení související s návrhovými
výpočty, které jsou společné i pro Moduly Advance Design, jsou popsány v samostatném dokumentu - Co je
nového v Modulech Advance Design 2021.1.
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Nové možnosti a zdokonalení – Obecné
Součástí verze 2021.1 PowerPacku pro Revit je zdokonalení stávajících nástrojů tak, aby se staly nezbytnou
součástí každodenního použití v aplikaci Revit.

Soulad s aplikacemi Revit® 2020 a Revit® 2021
PowerPack pro aplikaci Revit 2021.1 je kompatibilní jak s aplikací Autodesk Revit® 2020, tak s aplikací Autodesk
Revit® 2021.

Přizpůsobení pásu karet
Od vydání verze 2021 je možné upravovat přizpůsobení pásu karet pomocí souboru *.xml (správa a uložení
konfigurace).Byla provedena oprava tlačítka Obnovit výchozí hodnoty, aby byla vždy viditelné v dialogovém
okně.Některým uživatelům se toto tlačítko nezobrazovalo.
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Nové možnosti a zdokonalení – PowerPack
Excel Link
Odpovídající typ buněk
V této nové verzi příkaz Excel Link načte buňky z výkazů a přiřadí jim odpovídající typ buňky.
V případě hodnot Excel Link dříve exportoval data do buněk obecného typu v aplikaci Excel na kartě Domů |
Číslo.
Nyní jsou buňky nastaveny jako číslo, a je tak možné vytvářet vzorec, součty ... jednodušeji přímo v aplikaci
Excel.

Parametry Ano/Ne
Příkaz Excel Link nyní zpracovává i parametry typu Ano/Ne. Tyto parametry lze exportovat do aplikace Excel.

Lze je rovněž importovat zpět z aplikace Excel do aplikace Revit a kontrolovat je pomocí dialogového okna
Zobrazit náhled.
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Zobrazit náhled
U některých uživatelů se při pokusu zadání příkazu Zobrazit náhled mohla zobrazovat chybová zpráva: [Při
pokusu o import s nastavením "Zobrazit náhled před zpětným importem dat do aplikace Revit" se zobrazí zpráva
"Soubor neexistuje"]
Problém byl v této verzi opraven.

Duplikovat výkresy
Tento příkaz byl upraven a byla přidána možnost duplikovat výkresy složené z několika formátů s rozpiskou, jako
je uvedeno v následujícím příkladu.

Při výběru volbyi "Stejně jako ve zdrojovém prvku" budou duplikovány také všechny rozpisky, které jsou součástí
výkresu.
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Číslování
Číselné parametry
Příkaz Číslování může automaticky očíslovat parametry definované jako Text v aplikaci Revit. Tento příkaz byl
doplněn a je tak možné pracovat v aplikaci Revit s parametry definovanými jako celé číslo(integer).

V následujícím příkladu nového Parametru projektu vytvořeného a definovaného jako Celé číslo (Integer) je vidět,
že tento typ parametrů je nyní viditelný v seznamu parametrů v dialogovém okně příkazu Číslování.
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Číslování skupin dveří
Do příkazu Číslování byla doplněna nová volba v záložce Seskupení "Do místnosti: číslo", které se použije "z
místnosti" v případě, že je prázdné a opačně.1.Tato úprava odstraňuje omezení, kdy tento nástroj dříve musel
nejprve očíslovat vnější dveře.

Automatický ořezový kvádr
Hlavní funkcionality a výhody:
 Ušetří čas potřebný normálně na všechna další nastavení, která jsou potřebná pro vytvoření
přehledného 3D pohledu na objekt
Součástí příkazu Automatický ořezový kvádr jsou nové volb pro automatické duplikování pohledu, uložení
orientace a zamknutí pohledu, a skrytí ořezového kvádru.
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Výsledek:

3D osy
V příkazu 3D osy jsou doplněny dvě nové možnosti volby Vybrat podlaží pro umístnění os a Automaticky připnout
osy.

Zarovnat osy
V této verzi je zdokonalena funcionalita Zarovnat osy.Zarovnání os na jedné straně protáhne osy, osy tedy
nebudou posunuty, ale pouze prodlouženy.Tento nový postup umožňuje zarovnat osy na jedné straně, aniž by to
mělo vliv na akruální nastavení os na opačné straně.
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Automatické kótování
Příkazem Automatické kótování je nyní možné kótovat i nosníky a sloupy. V předcházející verzi bylo možné tento
příkaz použít pouze pro kótování stěn. V nové verzi bude příkaz detekovat i nosníky a sloupy.
Příklad:

(Výsledek v předchozí verzi)

(Výsledek v nové verzi)
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Nové možnosti a zdokonalení – Vyztužování
Součástí verze 2021 PowerPacku pro Revit jsou výkonné nástroje pro vkládání výztuže, nové globální funkce pro
všechny uživatele, zdokonalení stávajících nástrojů tak, aby se staly nezbytnou součástí každodenního použití
aplikace Revit.
S PowerPackem pro aplikaci Revit 2021.1 jsou možnosti modelování výztuže v aplikaci Autodesk Revit ®
významně rozšířeny.Bylo zapracováno několik novinek, včetně nového uživatelského rozhraní pro modelování
výztuže, nových možností dělení výztuže a nového postupu pro vytváření rozkreslení výztuže(výtahu).

Aktualizace dialogového okna Nastavení výztuže
Hlavní funkcionality a výhody:
 Snadnější zadávání předpokladů návrhu výztuže v přehledném diaklogovém okně.
Nastavení dialogových oken Nastavení výztuže bylo aktualizováno pro moduly RC Column (ŽB sloup), RC Wall
(ŽB stěna) a RC Footing (ŽB základ). Nyní je okno uspořádáno stejně jako například dialogy geometrie, což
znamená, že výběr hlavních voleb je umístěn ve stromové nabídce vlevo, střední část se používá pro zadávání
parametrů, zatímco vysvětlující obrázky jsou umístěny vpravo. Díky tomu je definování a změna parametrů
jednodušší a rychlejší.

RC Column (ŽB sloup) - Zdokonalená definice vícenásobných třmínků
Hlavní funkcionality a výhody:
 Úplné ovládání výběru půdorysného uspořádání smykové výztuže v obou směrech sloupu.
Mechanismus konfigurace výztuže byl upraven tak, aby bylo možné vybrat jakékoli půdorysné uspořádání
smykové výztuže ve sloupech čtvercového a obdélníkového průřezu. Díky tomu je nyní možné zadávat
vícestřižné třmínky samostatně pro každý směr zvlášť.
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Volba konfigurace je dostupná v okně Editace výztuže na kartě Smyková výztuž.

V seznamu Konfigurace je k dispozici nová volba Vícenásobné (třmínky). Lze ji vybrat, pokud jsou alespoň na
jedné ze stran 4 nebo více podélných prutů výztuže. Pokud je volba vybrána lze pomocí nastavení Podél a a
Podél b (volba typu příčných spon výztuže pro daný směr) zadat jednu z pěti možných voleb pro každý směr:
o
o
o
o
o

Žádné (žádné příčné spony výztuže)
Smyčky
Spony
Třmínky
Vícenásobné (třmínky)

Spony a Smyčky lze definovat, pokud jsou v daném směru 3 nebo více podélných prutů výztuže, zatímco třmínky
a vícenásobné třmínky lze definovat, pokud jsou v daném směru 4 nebo více podélných prutů výztuže. V případě,
že je vybrána volba Vícenísobné (třmínky) v jednom ze směrů, není možné ji vybrat I ve druhém směru.
Díky této parametrizaci je možné snadno nastavit různé konfigurace pro oba směry. Podívejte se na příklad s pěti
různými konfiguracemi pro jeden ze směrů, v případě použití 4 podélných prutů výztuže:

Poznámka:
Pokud již byla výztuž navržerna, doporučuje se nechat po úpravě výztuže proběhnou Posouzení v okně Upravit výztuž, aby
bylo možné posoudit, že nové uspořádání smykové výztuže vyhovuje na dané zatížení.
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Nový postup tvorby rozkreslení(výtahu) výztuže
Hlavní funkcionality a výhody:
 Zkvalitnění výtahů výztuže
 Rychlejší umístění na výkres
 Rychlost aktualizace
 Lepší ergonomie modelů aplikace Revit z hlediska výkonu.
 Faktor měřítka
 Popisky

Byl implementován nový postup tvorby rozkreslení výztuže (výtahu), tak aby byl výstup kvalitnější a lépe
ovladatelný(editovatelný)
Tato nová metoda s názvem "Na základě rodiny" vytvoří rozkreslení výztuže (výtah) jako rodinu Aplikace Revit
namísto vytváření skupiny detailů. Velký počet skupin detailů v modelech aplikace Revit obvykle výrazně snižoval
rychlost práce v modelu. Nový postup založený na rodině tento problém řeší.
Při použití postupu Na základě rodiny, se výrazně zvýší rychlost automatické aktualizace po jakékoliv editaci tvarz
výztuže.
V dialogovém okně Nastavení výztuže z pásu karet PowerPack Detailing je možné zvolit, který postup pro
generování rozkreslení výztuže (výtahu) se má v aktivním projektu aplikace Revit použít.

Na rozkreslení výztuže lze použít faktor měřítka a rozkreslení bude vytvořen jako rodina "Položky detailu".

14

Co je nového v GRAITEC PowerPack for Revit 2021.1
Popis lze rovněž umístit a přesunout samostatně, nezávisle na samotném rokreslení tvaru výztuže.

Způsob umístění rozklesení v ortomódu stisknutím tlačítka Shift a určením bodu umístění rozkreslení je u této
metody nadále možný.
Kromě toho, stisknutím tlačítka Shift a kliknutím na hostitele typu konstrukční prvek se v aktuálním pohledu
rozkreslí všechny tvary výztuže náležící k tomuto hostiteli. Následně je uživatelé může posouvat a umísťovat
kdekoliv v pohledu pro finální uspořádání výkresů.

Při změně Úrovně detailu pohledu se může změnit i zobrazení rozkreslení tvaru výztuže. Při střední a jemné
úrovni detailu se rozkreslí tvar výztuže s tloušťkami odpovídajícími příslušnému průmětru výztuže.
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Popis výztuže
Příkaz Vícenásobný výběr Pruty byl upraven a umožňuje nyní uživatelům umístit popisky na rozkreslení tvarů
výztuže (výtah).

Aby byla tato volba dostupná, musí uživatel aktivovat volbu "Generovat rozkreslení tveru výztuže s popisem" v
dialogovém okně Nastavení výztuže.

Následně po vybrání výztuže, která má být popsána, se umístí popis k rozkreslená tvaru výztuže (výtahu).

Rozdělit výztuž
Rozdělit výztuž podél šikmé čáry
Příkazem Rozdělit výztuž je nyní možné rozdělit řadu výztuže pomocí šikmé čáry.
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Uživatel nyní může vybrat řadu výztuže a následně vybrat čáru, která bude použita k ořezání výztuže.

Po spuštění příkazu je možné v příslušném dialogovém okně zadat další volby nastavení koncových háků nebo
dělicí čáry.

Rozdělit výztuž prvkem
Tato nová funkci je určená pro dělení výztuže pomocí výběru konstrukčního prvku. Dle vybraného prvku bude
vybrána poloha dělení.V následujícím příkladu byl vybrán nosník, nas nímž bude rozdělena veškerá podélná
výztuž.
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