Generare fisier reb
Fisierele in format reb sunt fisiere generate de o statie topografica totala. Fisierele de puncte cu o
alta extensie pot fi transformate in fisiere cu extensia .reb utilizand functia Interfata fisier din
submodulul Modul extins constructii.
Generare fisier reb utilizand functia Interfata fisier :
Procedura de generare consta in parcurgerea urmatorilor 2 pasi.
1. Importul unui fisier de puncte in format “re2”
2. Exportul fisierului de puncte in format “ reb”
Fisierul re2. are doua particularitati: separatorul de zecimale este “punctul”, iar separatorul
de coloane este “virgula”.
Daca fisierul de coordonate nu are aceasta forma este necesara prelucrarea acestuia pana va
ajunge la aceasta forma. Prelucrarile sunt efectuate in Excel si Notepad.
 Prelucrare Excel
Datele descarcate din statia topografica sunt introduse in Excel.
File -> Open -> Selectati fisierul de coordonate -> Open
La deschiderea fisierului cu date topografice va aparea fereastra Text Import
Wizard 1 of 3.
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In aceasta fereastra se bifeaza optiunea Delimited si se face click pe butonul Next.
Se va deschide fereastra Text Import Wizard 2 of 3.

In aceata fereastra se bifeaza optiunile Space si Comma si se face click pe butonul Next.
Se va deschide fereastra Text Import Wizard 3 of 3.

In aceasta fereastra formatul coloanelor sunt trecute de la General la Text. Se face click pe
butonul Next. In momentul respectiv coordonatele X , Y si H corespunzatoare punctelor sunt
plasate in coloane separate.
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In situatia in care fisierul mai contine si alte date acestea sunt eliminate prin stergerea coloanei
sau liniei respective.

Tot in acest pas se pot inlocui coloanele, in situatiile in care acestea sunt inversate.
Dupa aducerea la forma dorita, in ordunea (Ex: - X- Y- H).
Se salveaza acest fisier cu extensia .re2.
Important: Denumirea fisierului nu trebuie sa depaseasca 5 caractere.
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 Prelucrare cu Notepad
Se deschide fisierul prelucrat anterior in Excel cu ajutorul Notepad-ului.
In pasul urmator se va inlocui spatiul dintre coloane cu “virgula”.
Copiati spatiul dintre coloane. Din meniul Edit, selectati optiunea Replace,
introduceti spatiul copiat anterior in caseta Find What si in caseta Replace With
introduceti “,” (semnul de virgula). Finalizati prin apasarea butonului Replace All.
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Salvati si inchideti fisierul.
Nota : In situatile in care fisierul contine mai mult de 10.000 de puncte este de
preferat sa se utilizeze Word pentru inlocuirea spatiilor cu virgula.
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Se deschide Allplanul si in submodulul Modul extins constructii -> bara Creare II
utilizati functia Interfata fisier.

In fereastra Interfata fisiere efectuati urmatoarele setari:
TipFis -> reprezinta tipul fisierului. Click in fereastra respectiva pentru alegerea tipului
de date ce va fi incarcat.

Extens -> reprezinta extensia fisierului ce va fi importat. Click in fereastra respectiva
pentru alegerea extensiei pe care o are fisierul.
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C/S -> reprezinta operatia care va avea loc (citirea unui fisier de coordonate sau
scrierea unui fisier de coordonate). Click in fereastra aferenta pentru alegerea
operatiei.
- Cit -F -> citire fisier
- Scr - F -> scriere fisier
In aceasta faza se alege Cit -F
Dupa setarea parametrilor se face click pe butonul Import si se alege fisierul de
coordonate din locatia unde a fost salvat.
Click pe butonul Aplicare pentru incarcarea fisierului de coordonate in desenul activ.
Nota: Fisierul ramane in baza de date a programului o data importat. Poate fi
incarcat ulterior prin intermediul butonului Aplicare .
In fereastra Nume fisier se bifeaza denumirea fisierului.

Pentru vizualizare punctelor se face click pe butonul Regenerare tot ecranul.
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Fara a parasi fereastra Interfata fisiere se modifica parametrii:
- Extens -> Tip de date 45 (reb)
- C/S -> Sriere fisier (Scr- F)

Click pe butonul Aplicare.
In bara va cere sa indicati punctele ce vor fi exportate -> Incadrati (selectati) punctele
intr-o fereastra.
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Dupa selectarea punctelor, va cere sa alegeti un nume pentru fisierul reb ce va fi creat.

Click pe butonul OK pentru a confirma numele fiiserului.
Fiiserul nou creat este salvate in C:\nem \ Allplan\ Usr \ Local \ I_O (pentru
instalarea implicita a Allplan)- vezi calea corecta in Allmenu -> Director utilizator
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Pentru pasii urmatori se urmareste Tutorialul cadics 2008.0c.
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