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מבוא
בחוברת זו ריכזנו הסברים לשינויים שחלו בגרסה  2019של תוכנת רוויט .בגרסה זו הוכנסו
שינויים מעטים ,בעיקר בממשק המשתמש ,נוספו מסננים לסימון אובייקטים ונוסף קווקוו
רקע לחומרים.
חוברת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהספר " – Revitמדריך למשתמש" מאת זאב גלברד
ושלמה רבין.
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מראה מסך רוויט 2019
בגרסה  2019כמעט לא חל שינוי במראה מסך התוכנה .נוספה כרטיסייה חדשה –  ,Steelהמכילה
פקודות חדשות לתכנון קונסטרוקציות מתכת )הפקודות לא הוסברו בחוברת זו( ,וכן נוספו חוצצים
המייצגים כל מבט פתוח.

מראה מסך רוויט 2019
בחלון הדו-שיח המשני  Options Graphicsניתן לשנות את צבע הרקע של המסך )אופציה זו קיימת
גם בגרסאות הקודמות של התוכנה(.

שינוי צבע הרקע של המסך
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עיגון חלונות דו-שיח צפים
חלונות הדו-שיח הצפים  Propertiesו Project Browser -צריכים להיות מעוגנים על מסך התוכנה כיוון
שמשתמשים בהם לעיתים קרובות במהלך ביצוע שרטוטים .משתמשים רבים מתקשים לעגן את החלונות
באחד מצידי המסך .במצב לא מעוגן חלונות אלה עלולים להפריע למשתמשים מאחר שהם מסתירים
חלקים של השרטוט .בעיה זו משותפת לרוב הגרסאות של התוכנה.

קטע ממסך התוכנה עם חלונות דו-שיח לא מעוגנים
א .גרור את החלון הראשון
בעדינות לקצה המסך עד
שיוצג במלבן בצבע תכלת.
שחרר את לחצן העכבר.

ב .חזור על אותה פעולה עם
החלון השני עד שיוצג חצי
מלבן בצבע תכלת .שחרר
את לחצן העכבר.
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לאחר שחרור לחצן העכבר יעוגנו
החלונות בצד שמאל של המסך.
את החלונות אפשר לעגן בשני
צידי המסך.

שינוי שם מבט
לחיצה כפולה מהירה על שם אחד המבטים הנמצא בסייר –  – Project Browserפורסת את המבט על
פני המסך .מגרסה  2019לחיצה כפולה עם השהיה של כשנייה בין הלחיצות מאפשרת לשנות את שם
המבט ,ולא רק כפי שהיה בעבר באמצעות הפקודה  .Renameהפקודה  Renameהמופעלת מהתפריט
המשני פעילה ללא שינוי .האופציה לשינוי שם המבט הגיעה ממערכת הפעלה  ,Windowsומגרסה 2019
היא נגישה גם למשתמשי תוכנת רוויט.

שם המבט לאחר לחיצה כפולה
עם השהיה

שם המבט לאחר שינוי שם

זיהוי גרסת התוכנה בפתיחת קבצים
בתוכנת רוויט אפשר לפתוח שרטוטים שנשמרו בגרסאות קודמות אך אי אפשר לפתוח שרטוטים
שנשמרו בגרסאות מתקדמות יותר מזו שבה משתמשים .בגרסה  2019בעת פתיחת קובץ מסוג ,RVT
 RTEאו  RFAמוצגת גרסת השמירה .הגרסה מוצגת מתחת לשקופית התצוגה המקדימה לאחר
בחירת שם הקובץ.

קטע של חלון הדו-שיח  Openלאחר בחירת שם קובץ השרטוט
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סידור מבטים פתוחים על המסך
מגרסה  2019כל מבט פתוח מקבל חוצץ בחלקו העליון של המסך .לחיצה על חוצץ פורסת את המבט על
פני המסך .לחיצה על הסימן  Xהנמצא בכל חוצץ סוגרת את המבט.

את כל המבטים הפתוחים אפשר לפרוס כשהם מחולקים על פני המסך באמצעות הפקודה Tile Views
הנמצאת בקבוצת הפקודות  Windowsשבכרטיסייה  .Viewכמו כן כל מבט פתוח אפשר לגרור למסך
נוסף המחובר למחשב.

כל מבט פתוח אפשר לגרור לכל מקום אחר על פני המסך .גרירת מבט מתבצעת באמצעות בחירת חוצץ
המבט ולחיצה רצופה על הלחצן השמאלי של העכבר .בעת הגרירה מוצג מלבן בצבע תכלת במקום שבו
אפשר להציב את המבט.

מסך התוכנה בעת גרירת המבט
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קטע של המסך לאחר גרירת אחד המבטים
בעת הגרירה חלק מהמבטים הופכים להיות בלתי נראים .מבט מוסתר מזהים לפי החוצץ בצבע אפור
)מבט לא פעיל( .לחיצה על חוצץ של מבט לא פעיל הופכת אותו למבט פעיל והוא מוצג על המסך.

הפקודה  Close Inactiveסוגרת את כל המבטים הלא פעילים .לפתיחה חוזרת יש לבחור
את המבט בסייר  Project Browserוללחוץ פעמיים על הלחצן השמאלי של העכבר.

לחיצה על הפקודה  Tab Viewsתפרוס את המבט הפעיל על פני כל המסך ,ושאר
המבטים ייסגרו.

לאחר לחיצה על הלחצן  Tile Viewsהמבטים לא מוצגים בשלמותם .על מנת
הנמצא בסרגל
להביא את כל המבטים לגודל מתאים יש ללחוץ על הסמל
הכלים בחלקו הימני העליון של כל מבט ,ולבחור מפס הגלילה את הפקודה
.Zoom All to Fit
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מסך עם שישה מבטים לפני הפעלת הפקודה Zoom All to Fit

מסך עם שישה מבטים לאחר הפעלת הפקודה Zoom All to Fit

בפס הגלילה  Switch Windowsאפשר לבחור מבט פעיל מתוך
אלה המוצגים על מסך התוכנה .כפי שהוסבר קודם ,מסך פעיל
אפשר לבחור גם באמצעות בחירת חוצץ המבט.
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הצגת מפלסים במבטים תלת-ממדיים
מגרסה  2019אפשר להציג את המפלסים במבטים איזומטריים ופרספקטיביים .אופציה זו מאפשרת
למשתמש הבנה טובה יותר של המודל התלת-ממדי ששורטט .הצגת המפלסים במבטים איזומטריים
ופרספקטיביים מאפשרת גם לבצע שינוי גבהים של כל המפלסים .במצב ברירת המחדל המפלסים מוצגים
במבטים איזומטריים .על מנת להציג מפלסים במבטים פרספקטיביים יש לסמן למצב זמין את תצוגת
המפלסים  Levelsבחלון הדו-שיח .Visibility/Graphic Overrides – Annotation Categories
המפלסים מתעדכנים אוטומטית יחד עם כל שינוי בזווית ההסתכלות במבטים תלת-ממדיים .הסמלים של
המפלסים מוצגים יחד עם שם המפלס וערך הגובה .במבטים פרספקטיביים לא מוצגים סמלי המפלסים אך
מוצגים ערכי הגבהים.

מבט איזומטרי עם סימון המפלסים
בחירת קו המפלס מציגה את המפלס כמלבן כמעט שקוף בצבע תכלת עם סימון גבהים .את הגובה של כל
מפלס אפשר לשנות בהתאם לצורך .לא ניתן להוסיף מפלסים או להסיר את המפלסים שנקבעו מראש.

מפלס לאחר בחירתו
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שינוי שם מפלס במבט תלת-ממדי מתעדכן גם בסייר .Project Browser

שינוי גובה המפלס במבט איזומטרי

שינוי שם המפלס במבט איזומטרי

אפשר לשנות את גודל שטח סימון המפלס באמצעות בחירה וגרירה של הנקודה העגולה
באמצע המלבן.

הנמצאת

שינוי גודל מלבן המפלס
סימון מפלסים במבטים תלת-ממדיים איזומטריים לא נעלם לאחר הוספת חתך וירטואלי Section Box
)ראה בספר בעמ' .(175

הצגת מפלסים בחתך וירטואלי Section Box
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ביטול הצגת המפלסים במבט תלת-ממדי
בהתאם לצורך אפשר לבטל את הצגת המפלסים בכל מבט תלת-ממדי איזומטרי או פרספקטיבי בחלון
הדו-שיח  .Visibility/Graphic Overrides – Annotation Categoriesאת הפקודה מפעילים מתוך
חלון הדו-שיח  .Propertiesלאי הצגת המפלסים יש לסמן את השורה  Levelsלמצב לא זמין.

הצגת מפלסים במבטים פרספקטיביים

כאשר בחלון לעיל האופציה Levels
לא מסומנת במצב זמין אפשר להציג
את המפלסים באמצעות לחיצה על
הסמל Reveal Hidden Elements
הנמצא בסרגל הכלים התחתון.

המפלסים יסומנו בקווים .בחירת קו
מציגה את מלבן סימון המפלס בצבע
תכלת.

מבט פרספקטיבי עם סימון אחד
המפלסים .המפלס שנבחר מסומן
בצבע תכלת.
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שרטוט ועריכה של מבטים תלת-ממדיים
לאחר קביעת מיקום המצלמה וכיוון ההסתכלות מתקבל על המסך מבט פרספקטיבי של המודל בתוך
מסגרת .בהתאם למרחק המצלמה מהמודל ,לא תמיד המבט שבתוך המסגרת מראה את כל המודל ,כפי
שרואים בדוגמה הבאה:

ביטול זמינות האופציה  Crop Viewבחלון הדו-שיח Properties
מאפשר להסיר את המסגרת ולהציג את כל המודל על פני המסך.
כמו כן אפשר להציג שוב את המסגרת באמצעות לחיצה על הסמל
הנמצא בסרגל הכלים התחתון .כדי להציג על המסך את המבט
השלם של המודל יש להפעיל את הפקודה .Zoom Fit

מבט פרספקטיבי של המודל לאחר ביטול זמינות האופציה Crop View
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במבט פרספקטיבי אפשר לשרטט ולבצע פעולות עריכה כדי לחסוך בזמן מעבר למבטים אחרים.

הזזת חלון במבט פרספקטיבי
מבט פרספקטיבי מוכן אפשר להעביר לגיליון ההדפסה .בעת הכנסת המבט לגיליון ההדפסה יוצג המבט
עם מסגרת סביבו .בחירת המבט וביטול זמינות האופציה  Crop Region Visibleהנמצאת בחלון
הדו-שיח  Propertiesיסירו את המסגרת מהמבט .למטרה זו אפשר גם ללחוץ על הסמל
הנמצא
בסרגל הכלים התחתון.

13

מילוי מראה החומרים בצבע וקווקוו רקע
בתוכנת רוויט לכל אובייקט אפשר להגדיר את תצוגת החומר שממנו הוא עשוי .את תצוגת החומרים
מגדירים בחלון הדו-שיח ) Material Browserראה בספר בעמ'  97ו .(328 -בגרסאות הקודמות וגם
בגרסה  2019קיימת אפשרות להגדיר את מראה החומר בתצוגה במבט חיצוני – ,Surface Pattern
בתצוגת חתך –  Cut Patternובתצוגת הדמיה – .Shading

חלון הדו-שיח  Material Browserבתוכנת רוויט 2018
בגרסה  2019של התוכנה נוספה אופציה חדשה המאפשרת להוסיף לכל סוג תצוגה ),Surface Pattern
 Cut Patternאו  (Shadingצבע ו/או קווקוו בשכבה החיצונית –  Foregroundוגם ברקע –
.Background

Foreground
הגדרת קווקוו –  Patternוצבע – Color
בשכבה החיצונית של החומר
Background
הגדרת קווקוו – Pattern
וצבע –  Colorברקע

האופציה החדשה מאפשרת להציג את המודל במראה מעניין ומציאותי יותר.
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חלון הדו-שיח  Material Browserבתוכנת רוויט 2019

קטע מחלון הדו-שיח להגדרת המראה החיצוני של קיר

קטע מחלון הדו-שיח להוספת קווקוו ברקע הלבנים ולשינוי הצבע
על מנת לשנות את הקווקוו או את הצבע הצב את הסמן על השדה המתאים ולחץ על הלחצן השמאלי של
העכבר .לאחר הלחיצה נפתח חלון דו-שיח לשינוי דוגמת הקווקוו או הצבע.
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חלון לשינוי הצבע

חלון לשינוי דוגמת הקווקוו

לפני

אחרי
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סינון אובייקטים לפי קטגוריות וערכי מאפיינים
מגרסה  2019של התוכנה אפשר לאתר אובייקטים בשרטוט באמצעות סינון לפי קטגוריות וערכי מאפיינים
בהתאם להגדרות המשתמש.
אפשר לסנן אובייקטים בשיטה  ANDובשיטה .OR
בשיטה  ANDיש לבחור לפחות שני תנאי סינון אשר צריכים שניהם להתקיים כדי שהאובייקטים יסומנו.
בשיטה  ORיש לבחור לפחות שני תנאי סינון ומספיק שאחד מהם יתקיים כדי שהאובייקטים יסומנו.
אובייקטים העונים על תנאי הסינון אפשר לסמן בצבע דהוי ,בצבעים ובקווים שונים.
דוגמאות לתנאים:
חלון לפי גובה ורוחב נתון שווה/גדול/קטן ,קיר לפי סוג ומטרת שימוש ,תעלות מיזוג אוויר לפי מטרת
השימוש )אספקת אוויר/יציאת אוויר( וכו'.

הגדרת מסנן מסוג AND
במבט הרצוי בחלון הדו-שיח  Propertiesלחץ על הלחצן  Editבשורה Visibility/Graphics
 Overridesלפתיחת חלון הדו-שיח .בדוגמה נגדיר מסנן לאיתור וסימון חלון בעל ערך גובה של  90ס"מ
וערך רוחב של  130ס"מ.

לחץ על החוצץ Filters
לקביעת מסנן.
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להגדרת מסנן חדש לחץ על הלחצן .Edit/New

בחלקו השמאלי התחתון של החלון לחץ על הסמל לקביעת מסנן חדש.
קבע את שם המסנן ואשר ב .OK -לאחר האישור יוצג שם המסנן
בחלקו השמאלי של החלון.
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באזור  Categoriesבפס הגלילה בחר את סוג האובייקט.
בדוגמה זו בחר באובייקט מסוג  Windowsוסמן אותו למצב זמין.

בפס הגלילה בחר את סוג הסינון ).AND (All rules must be true
בסינון מסוג זה שני התנאים חייבים להתקיים כדי שאובייקטים יסומנו.

בפס הגלילה בחר את התנאי הראשון  – Heightגובה החלון.

בפס הגלילה בחר את ערך האופרטור של התנאי .בדוגמה בחר את
האופרטור  – equalsשווה .בפס הגלילה נמצאים אופרטורים נוספים,
כגון לא שווה ,גדול מ ...קטן מ ...וכו'.

בשדה שליד פס הגלילה כתוב את ערך גובה החלון  90כתנאי ראשון
לסינון.

לחץ על הלחצן  Add Ruleלהוספת תנאי שני לסינון .לאחר הלחיצה
תתווסף שורת תנאי מתחת לשורת התנאי הראשון.

כמו לתנאי הראשון ,בשורה של התנאי השני בחר מתוך פס הגלילה
את  – Widthרוחב .בפס הגלילה האמצעי בחר את האופרטור
 – equalsשווה ,ובשדה שלידו כתוב את הערך .130

לחיצה על הסימן

מאפשרת הסרת תנאי שהוגדר.

לחיצה על הלחצן  Add Setמאפשרת הוספת סינון משולב של תנאי
 ANDיחד עם תנאי .OR
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לאחר סיום כל ההגדרות
בחלון הדו-שיח  Filtersלחץ
על הלחצן  OKלאישור כדי
לחזור לחלון הדו-שיח הקודם
Visibility/Graphic
Overrides

בחלון הדו-שיח הראשי
לחץ על הלחצן .Add

לאחר הלחיצה נפתח חלון הדו-שיח .Add Filters
בחר מתוך הרשימה את המסנן שהוגדר ואשר ב.OK -
המסנן יתווסף בחלון הראשי.

בשורה שבה מופיע המסנן אפשר לשנות את צבע האובייקטים העונים על תנאי הסינון שנקבעו .כמו כן
אפשר לסמן את האופציה  Halftoneלמצב זמין כדי להציג את האובייקטים בצבעים דהויים .בעמודה
 Visibilityמסמנים את המסנן למצב זמין על מנת לראות את האובייקטים המסוננים.
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מבנה עם סימון החלונות העונים על תנאי סינון מסוג AND

הגדרת מסנן מסוג OR
מסנן מסוג  ORיפעל כאשר לפחות אחד מהתנאים שנקבעו בו מתקיים .בדוגמה שלעיל במסנן  ANDשני
התנאים )גובה ורוחב החלונות( היו צריכים להתקיים .במסנן מסוג  ORמספיק שאחד מהתנאים יתאים
)הגובה או הרוחב( על מנת לסנן ולסמן את החלונות .אופן הגדרת מסנן מסוג  ORדומה לאופן הגדרת
מסנן מסוג .AND

שאר הגדרות המסנן זהות להגדרות מסנן מסוג .AND
בשני המקרים אפשר להגדיר כמה תנאים .צריך רק להביא בחשבון שככל שמספר התנאים מסוג AND
גדל ,כך תסנן התוכנה פחות אובייקטים .במסנן מסוג  ORיהיה מצב הפוך.
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כל הזכויות שמורות
למחברי הספר :זאב גלברד ושלמה רבין
זאב גלברד – 050-6221209
שלמה רבין – 050-6445383
אתר האינטרנטhttp://grcad.co.il :
דואר אלקטרוניgrcad@grcad.co.il :
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