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Certificare C Allplan Arhitectură
Examenul de Certificare C Arhitectură constă în 2 etape:
1. Elaborarea unui proiect complet de arhitectură (de obicei un proiect din cadrul programei şcolare, la alegere)
2. Examenul practic
CERINŢE PROIECT CERTIFICARE
Studenţii vor prezenta o arhivă care va conţine:
• Proiectul complet
• O planşă A0 sau A1, în format PDF, care să cuprindă cel puţin următoarele piese: planuri, vederi, secţiuni (scara
la alegere), rapoarte de cantităţi, randări
Modelul ales pentru proiectul de certificare va conţine:
ELEMENTE DE ARHITECTURĂ:
• Structura clădirii cu cel puţin 2 niveluri
• Model de cote corespunzător structurii clădirii
• Cel puţin următoarele elemente: pereţi drepţi, goluri de uşi şi ferestre, stâlpi, grinzi şi planşee, macro-uri/smartparts de ferestre şi uşi modelate pe golurile corespunzătoare
• Cel puţin o cameră definită cu toate finisajele aferente (recomandat: toate camerele)
• Cel puţin o scară, având o formă la alegere din cele ce pot fi definite în Allplan
EXAMENUL PRACTIC
In cadrul Examenului practic de Certificare, studenţii vor fi invitaţi să:
• Explice anumite elemente din proiectul ales
• Modifice diverse elemente din proiectul ales
• Creeze pe loc anumite elemente care nu sunt prezente în proiectul prezentat
• Să completeze un chestionar teoretic
Studenţii trebuie să cunoască cel puţin următoarele funcţii din Allplan:
• Organizarea proiectului şi lucrul cu Structura clădirii
• Lucrul cu layere
• Scară de referinţă, unităţi de măsură
• Setări grosimi de linie, tipuri de linie, culori
• Operaţii de import/export din/în alte programe
• Transfer proiecte/fişiere
• Utilizarea filtrelor de selecţie
• Setări elemente 2D: haşuri, motive, umpluturi
• Modelare 3D
• Salvare date în Bibliotecă / Citire date din Bibliotecă
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ARHITECTURĂ:
• Planuri de lucru standard, planuri libere, planuri de acoperiş, lucarnă, învelitoare, fereastră în acoperiş;
• Elemente de arhitectură: pereţi drepţi, pereţi profilaţi, pereţi poligonali, stâlpi, planşee, grinzi, goluri de uşi şi ferestre, macro şi smartparts de uşi şi ferestre, glaf ferestre, balustrade/garduri, faţade;
• Finisaje: camere, suprafeţe laterale, suprafeţe plafon, suprafeţe pardoseală;
• Scări: scară dreaptă, scări balansate, scară în spirală, scări cu podeste, scară liberă;
• Structură acoperiş: căpriori, jug, pană de coamă, cosoroabe, cleşti, tiranţi, popi, contravântuiri, astereală;
• Model digital de teren (MDT);
• Material/Calitate, Lucrări, Prioritate, Tip calcul definite;
• Rapoarte;
• Vederi şi secţiuni;
• Plotare. Creare şi salvare planuri de plotare. Opţiuni plotare;
• Introducere chenar şi indicator pentru certificare;
• Planuri ce conţin elemente la scări diferite;
• Plotarea planurilor utilizând o imprimantă care nu este conectată la computer
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