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עדכונים בגרסה  3102של תוכנת Revit
בגרסה  2016נוספו יישומים המאפשרים תכנון מורחב –  – Revit MEPהכולל תכנון מכני ,צנרת וחשמל,
וכן תכנון קונסטרוקציות –  .Revit Structureבעדכון זה נתייחס רק לשינויים שחלו בתכנון אדריכלי –
 – Revit Architectureכחלק מספרנו "רוויט  – 2010-2012מדריך למשתמש".

עדכונים לממשק המשתמש
קובצי אב-טיפוס
בגרסה  2016נוספה אפשרות להציג על מסך הפתיחה עד  5קובצי אב-טיפוס
( )templatesולבחור מהם את קובץ אב-טיפוס ברירת המחדל או את הקובץ הרצוי
לעבודה .את קובץ אב-טיפוס ברירת המחדל בוחרים בחלון הדו-שיח – Options
 File Locationsשנפתח לאחר הפעלת הפקודה .Options

להוספת קובץ אב-טיפוס לרשימה לחץ על הסימן
ובחר מתוך חלון הדו-שיח Browse for Template
 Filesאת הקובץ הרצוי .הקובץ הראשון שבטבלה
מהווה קובץ אב-טיפוס ברירת המחדל.

מאפשרים להעלות או להוריד את
החצים
שם הקובץ שעליו נמצא הסמן.
הסימן

מאפשר להסיר קובץ מתוך הרשימה.

תזכורת :קובץ אב-טיפוס הוא בעל סיומת .RTE
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קובץ אב-טיפוס אפשר לפתוח גם מתוך חלון הדו-שיח
 New Projectשנפתח לאחר הפעלת הפקודה .New

חיפוש פריטים בסייר הפרויקט
בגרסה  2016של התוכנה אפשר לחפש פריט הנמצא בסייר הפרויקט באמצעות הפקודה  ,Searchהנמצאת
בתפריט המשני שנפתח לאחר הצבת הסמן על שם אחת התיקיות שבסייר ולחיצה על הלחצן הימני של
העכבר.
לאחר הפעלת הפקודה  Searchנפתח חלון דו-שיח.
בשורה  Findכתוב את שם הפריט לחיפוש ולחץ על הלחצן .Next

לאחר לחיצה על הלחצן  Nextהפריט שנמצא בסייר הפרויקט יופיע כשהוא מודגש.

הוספת מבטים משניים – View Template
התוכנה מאפשרת להגדיר למבט (על ,תלת-ממדי ,חזית וחתך)
מבטים משניים בעלי מאפייני תצוגה שהוגדרו ע"י המשתמש .לאחר
בחירת מבט מתוך סייר הפרויקט לחץ על הלחצן הימני של העכבר
לפתיחת תפריט משני.
הפעל את הפקודה .Create View Template From View
בחלון הדו-שיח שנפתח קבע שם למבט המשני ואשר.
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את הפקודה  Create View Template From Viewאפשר
להפעיל גם מתוך הכרטיסייה .View

לאחר האישור נפתח חלון הדו-שיח
 View Templatesלהגדרת מאפייני
התצוגה .באזור View Properties
קבע ו/או ערוך את מאפייני התצוגה ,כגון
קנה מידה ,הצללה ,תאורה ,רקע ,רמת
בעמודה
ועוד.
בתצוגה
הפירוט
 Includeבטל את זמינות האופציות
הלא רלוונטיות.

לאחר קביעת המאפיינים לחץ על הלחצן  . OKשמות המבטים המשניים לא נרשמים בסייר הפרויקט אלא רק
בחלון הדו-שיח  .View Templatesחזור על אותן פעולות למבטים משניים נוספים.

הצגת מבט משני שמור
להצגת מבט משני בחר בסייר הפרויקט את המבט שאליו צורפו
מבטים משניים ולחץ על הלחצן הימני של העכבר לפתיחת תפריט
משני .הפעל את הפקודה Apply Template Properties
לפתיחת חלון הדו-שיח  .View Templatesבחר בשם המבט
המשני הרצוי ,ערוך את מאפייני התצוגה בהתאם לצורך ואשר.
את הפקודה  Apply Template Propertiesאפשר להפעיל גם
מתוך הכרטיסייה .View
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מבט ראשי

מבט משני

מבט שנבחר מסייר הפרויקט אפשר להציג עם המאפיינים שהוגדרו
באחד מהמבטים המשניים .את המבט המשני בוחרים בחלון הדו-שיח
 Propertiesבאזור  Identity Dataבשורה .View Template
במצב זה לא ניתן לשנות את מאפייני התצוגה של המבט ,והסמלים לקביעת
מאפייני התצוגה בחלקו התחתון של המסך אינם זמינים.

קיימת אפשרות לבחור כמה מבטים בסייר הפרויקט ולקבוע את מאפייני
תצוגתם לפי אחד המבטים המשניים שנשמרו.
לבחירת כמה מבטים בסייר הפרויקט לחץ על המקש ] [Ctrlובחר את
המבטים הרצויים .בחר בחלון הדו-שיח  View Templatesהנפתח לאחר
לחיצה על הלחצן הנמצא בשורה  View Templateבאזור Identity Data
שבחלון הדו-שיח .Properties
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לכל מבט חדש שנרשם בסייר אפשר להגדיר את מאפייני התצוגה לפי מבט משני קיים .לקביעת תצוגה לפי
מבט משני קיים לחץ על הלחצן  Edit Typeשבחלון הדו-שיח  .Propertiesבחלון הדו-שיח שנפתח
לחץ על הלחצן שבשורה  View Template applied to new viewsובחר מתוך חלון הדו-שיח
 View Templatesאת המבט המשני הרצוי .בשורה  New views are dependent on templateסמן
את האופציה למצב זמין.

תוספת לפקודת Zoom
מגרסה  2016אפשר להפעיל את הפקודה  Zoom To Fitבאמצעות לחיצה כפולה על גלגלת העכבר.

שיפורים בתצוגה פוטו-ריאליסטית – Render
בגרסה  2016של התוכנה שופרה איכות התצוגה הפוטו-ריאליסטית .את השיפור אפשר לראות במחשבים
בעלי מערכת ההפעלה  93 Windows7ביט ועם מאיץ גרפי הנמצא בכרטיס המסך .חלק מהשיפורים אי
אפשר לראות במחשבים בעלי מערכת ההפעלה  62 Windows7ביט ,ובוודאי לא במחשבים בעלי מערכת
ההפעלה  Windows XPו.Windows Vista -

8

פתיחת מבטים באמצעות סימני ייחוס – View Reference
התוכנה מאפשרת לקבוע בשרטוט סימני ייחוס המקשרים למבטים הרשומים בסייר הפרויקט .לחיצה כפולה על
הסימן פותחת את המבט המיוחס לו .סימן ייחוס מאפשר גם לפתוח מבט מיוחס מתוך גיליון הדפסה.
להוספת סימן ייחוס הפעל את הפקודה View Reference
הפקודות
שבקבוצת
View
בכרטיסייה
הנמצאת
 .Sheet Compositionלאחר הפעלת הפקודה נפתחת
קבוצת הפקודות .Modify | View Reference
בפס הגלילה  View Typeבחר את סוג המבט.
בפס הגלילה  Target Viewנמצאת רשימת כל המבטים
השמורים מסוג המבט שנבחר בפס הגלילה .View Type
בחר מתוך פס הגלילה  Target Viewאת המבט הרצוי.
צמוד לסמן העכבר יופיע הסמל  .REFמקם את הסמל באזור
הייחוס המתאים .חזור על אותן פעולות למבטי ייחוס נוספים.
לחיצה כפולה על הסמל  REFתציג את מבט הייחוס שהוגדר לו
בפס הגלילה .Target View

סימן ייחוס
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מבט הייחוס שנפתח לאחר לחיצה כפולה על הסימן REF
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הוספת תמונות רקע למבטים שונים
בגרסה  2016של התוכנה אפשר להוסיף תמונות רקע לכל סוגי המבטים החזיתיים והתלת-ממדיים.
בגרסאות הקודמות של התוכנה הייתה אפשרות להוסיף תמונות רקע רק במבטים פוטו-ריאליסטיים.
בגרסה החדשה אפשר להוסיף תמונות רקע למבטים מסוג  Realistic ,Shaded ,Hidden Lineברמות
גימור שונות ,כגון .Fine ,Medium ,Coarse

לקביעת תמונת הרקע הפעל את הפקודה .Graphic Display Options
לאחר הפעלת הפקודה נפתח חלון הדו-שיח.

לחץ על השורה  Backgroundלהרחבת חלון הדו-שיח.
בחר מתוך פס הגלילה  Backgroundאת האופציה Image
ולאחר מכן לחץ על הלחצן  Customize Imageלפתיחת חלון
הדו-שיח .Background Image

לחץ על הלחצן  Imageובחר מתוך מאגר התמונות את
התמונה הרצויה .באזור  Scaleקבע את אופן פיזור התמונה
ואשר את כל החלונות הפתוחים.
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מבט חזיתי מסוג  Hidden lineעם תמונת רקע

מבט חזיתי מסוג  Shadedעם תמונת רקע

מבט חזיתי מסוג  Realisticעם תמונת רקע
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שקיפות אובייקטים
בגרסה  2016אפשר לקבוע רמת שקיפות אחידה לכל
האובייקטים שבשרטוט .לקביעת רמת השקיפות הפעל את
הפקודה  .Graphic Display Optionsכוון את רמת
השקיפות באמצעות הזזת כוון  Transparencyהנמצא
בחלון הדו-שיח.

ללא שקיפות

שקיפות חלקית
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סינון רשימת הקטגוריות בחלונות הדו-שיח
מגרסה  2016אפשר לצמצם את רשימת הקטגוריות הקיימות בתוכנה בחלונות הדו-שיח
( View Filters ,Object Styles ,Visibility/Graphicsועוד) באמצעות סינון לפי קריטריונים .דבר זה מאפשר
למשתמש לראות בחלונות הדו-שיח רק את הנושאים שהוא מעוניין בהם.

עדכונים במתן מידות
מתן מידת קוטר
בגרסה  2016נוספה אפשרות לתת מידת קוטר לאובייקטים מעוגלים (ראה בספר בעמ' .)186
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מחיקת מידה בודדת מתוך שרשרת מידות
מגרסה  2016אפשר למחוק מידה בודדת מתוך שרשרת מידות .ניסיון למחיקת מידה בודדת בגרסאות
הקודמות גרם למחיקת כל שרשרת המידות.
למחיקת מידה אחת מתוך השרשרת הצב את הסמן על המידה ולחץ על המקש ] [TABשל המקלדת.

המידה שנבחרה תוצג בצבע כחול ,וסביב ערך המידע יופיע מלבן .לחץ על הלחצן השמאלי של העכבר ,ולאחר
מכן על המקש ] [Delשל המקלדת.

שרשרת מידות לאחר מחיקת אחת המידות
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שרטוט מדרגות בעלות אובייקטים משותפים
Stair by Component
מגרסה  2016של התוכנה אפשר לשרטט מדרגות בעלות אובייקטים
משותפים –  – Stair by Componentהניתנים לעריכה כל אחד לחוד.
האובייקטים ,כמו גרם המדרגות ,פודסט וחלקי חיזוק ,מתחברים יחד באופן
אוטומטי .כיוון שמדרגות אלו מורכבות מחלקים עצמאיים אפשר לערוך
חלקים אלה ,לסמן אותם בתגים ולבצע בהם חישובי כמויות .התוכנה
מאפשרת לשרטט מדרגות מסוג זה בצורות תקניות ,כגון מדרגות ישרות,
מדרגות בצורת  ,Lמדרגות בצורת  ,Uמדרגות לולייניות (לפי נקודת מרכז,
התחלה וסוף) ,מדרגות לולייניות (לפי נקודת התחלה ורדיוס) .כמו במדרגות
המוכרות מהגרסאות הקודמות של התוכנה יש לבחור את סגנון המדרגות
ולקבוע את מאפייניהן בחלון הדו-שיח .Type Porperties
לשרטוט מדרגות מסוג זה הפעל את הפקודה ,Stair by Component
ובקבוצת הפקודות  Modify | Create Stairשנפתחת בחר את
סוג המדרגות .בצדה השמאלי של הרצועה בחר מתוך פס הגלילה
 Location Lineאת מיקום הקו המוביל של המדרגות .שרטט את
המדרגות (ראה בעמ'  105בספר) ולסיום לחץ על הסמן .
רק לאחר האישור יתווספו למדרגות מעקים.
הערה :במדרגות ישרות אפשר להוסיף פודסט בסוף כל מהלך.

מדרגות ישרות
Straight

מדרגות בצורת L
L-Shape Winder
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מדרגות בצורת U
U-Shape Winder

לולייניות ()2
Center-Ends Spiral

לולייניות ()1
Full-Step Spiral

עריכת מדרגות בעלות אובייקטים משותפים – Stair by Component
מדרגות בעלות אובייקטים משותפים  Stair by Componentאפשר לערוך ולשנות את צורתן .את העריכה
אפשר לבצע במבט-על או במבט מרחבי.

בחר את המדרגות לעריכה .המדרגות יסומנו בכחול.
לאחר הבחירה נפתחת קבוצת הפקודות .Modify | Stairs

לחץ על הסמל .Edit Stairs

17

בחר במהלך המדרגות הרצוי .לאחר הבחירה יופיעו נקודות
תפיסה משולשות .לשינוי צורת המהלך שנבחר בחר בנקודה
המשולשת הרצויה וגרור אותה עד לקבלת הצורה המתאימה.
באותה דרך אפשר לבחור ולערוך גם את צורת הפודסט של
המדרגות.

אפשר לשנות גם את הצורה הגאומטרית של מרכיבים אחרים של המדרגות.

אחרי

לפני
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התוכנה מאפשרת לשנות צורה גאומטרית של מרכיבי המדרגות באמצעות
כלי שרטוט דו-ממדי .לעריכת מדרגות באמצעות כלי שרטוט דו-ממדי
בחר את המדרגות ולחץ על הסמל  .Edit Stairsבחר את המהלך
הרצוי לעריכה .המהלך יסומן בנקודות תפיסה משולשות .לחץ על
הלחצן  Convertשבקבוצת הפקודות  .Toolsלחץ על הלחצן
 Edit Sketchושרטט את צורת המהלך הרצויה באמצעות כלי שרטוט
דו-ממדי שבקבוצת הפקודות  Drawשנפתחה .אפשר להשתמש בפקודות
עריכה כגון  Mirror ,Trimוכו' בהתאם לצורך.

אחרי

לפני
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הפיכת כיוון העלייה של גרם מדרגות
התוכנה מאפשרת להפוך את כיוון העלייה של המדרגות באמצעות הלחצן  ,Flipהנמצא בקבוצת הפקודות
 .Toolsקבוצת הפקודות  Toolsזמינה רק לאחר בחירת המדרגות ולחיצה על הלחצן .Edit Stairs

שרטוט מדרגות בעלות אובייקטים משותפים – Stair by Component
באמצעות פקודות שרטוט דו-ממדי
אפשר לשרטט מדרגות מסוג  Stair Componentבאמצעות הפקודה .Create Sketch
לאחר הפעלת הפקודה  Stair Componentבחר בפקודה  Create Sketchהנמצאת בקבוצת הפקודות
 Componentsשבכרטיסייה .Modify | Create Stair
לאחר הפעלת הפקודה לחץ על הסמל  Boundaryמתוך הכרטיסייה
 Modify | Create Stair > Sketch Runשתיפתח ושרטט
באמצעות כלי שרטוט דו-ממדי את צורת המהלך.
לחץ על הסמל  Riserושרטט את השלחים של המדרגות במרחקים
שווים .אפשר להשתמש בפקודות עריכה של שרטוט דו-ממדי.
בסיום אשר את כל הכרטיסיות הפתוחות.
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מדרגות במבט-על

שרטוט מדרגות באמצעות פקודות דו-ממדיות

המדרגות במבט תלת-ממדי
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הוספת מהלך מקביל למדרגות
בגרסה החדשה של התוכנה אפשר לשרטט מדרגות עם מהלכים מקבילים .תחילה יש לשרטט מדרגות ישרות
בעלות פודסט אחד .בחר את המדרגות ולחץ על הלחצן  .Edit Stairsלהרחבת המהלך הראשון סמן אותו
וגרור את נקודות התפיסה המשולשות למידות הרצויות.

שינוי רוחב המהלך

סימון המהלך

בחר את המהלך האופקי (מהלך להעתקה) ,הפעל את הפקודה
 Mirror – Pick Axisוסמן את קו העלייה במהלך אנכי כקו ראי.

מהלך מועתק

מהלך להעתקה

קו העלייה
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בשלב זה אפשר גם לערוך את צורת המהלכים ,ולשנות את כיווני העלייה ו/או את צורת הפודסט .לעריכת צורת
המהלכים או צורת הפודסט משתמשים בפקודות העריכה שהוסברו בעמודים הקודמים .בסיום העריכה אשר
את כל השינויים.

מדרגות לאחר העריכה במבט-על

מדרגות לאחר העריכה במבט תלת-ממדי
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חומרים – Materials
החומרים בכל תוכנות ( Autodeskכולל רוויט) באים לייצג ולהמחיש חומרים ממשיים ואמיתיים ,כגון בטון,
לבנים ,זכוכית וכו' .בחומרים משתמשים לעיצוב המראה וההתנהגות הטבעית של האובייקטים ,בעיקר במבטים
פוטו-ריאליסטיים –  .Renderנוסף על תכונות כמו שקיפות ,השתקפות ,רמת החספוס ואחרות ,בגרסה 2016
נוספה האפשרות להגדיר גם תכונות פיזיקליות ,כמו מוליכות ,רמות תרמיות ,רכות ועוד.

לאחר בחירת האובייקט ובעת קביעת
החומר לאובייקט (ראה בעמ'  68בספר)
נפתח חלון הדו-שיח .Edit Assembly
לפתיחת חלון
יש ללחוץ על הסמל
הדו-שיח (החדש) ,Material Browser
המאפשר לבחור חומר מתוך ספריית
החומרים שהוגדרו בתוכנה.

לאחר בחירת החומר בלחיצה כפולה
על הלחצן השמאלי של העכבר נפתח
חלון הדו-שיח ,Material Editor
המאפשר להגדיר את תכונות החומר.
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לחיצה על השדה  Graphicsמאפשרת לקבוע
תכונות גרפיות של מראה חומר בשרטוט במבט
הצללה –  ,Shadingבמבט חיצוני – Surface
 Patternובמבט חתך – .Cut Pattern
לחיצה על השדה  Apperanceמאפשרת
לקבוע תכונות לתצוגה אמיתית פוטו-ריאליסטית
– .Render

כמו כן נוספה האפשרות  Tintלקביעת גוון שונה
מהצבע הטבעי של החומר ,לדוגמה צבע ירוק
לנחושת .על אופן קביעת תכונות החומר ראה
בספר בעמוד .270
פותחת אפשרויות
לחיצה על הלחצן
נוספות להגדרת תכונות פיזיקליות ותרמיות של
החומר.
לאחר לחיצה על  Physicalנפתח בצד ימין חלון
המאפשר לבחור תכונות פיזיקליות.
לאחר לחיצה על  Thermalנפתח חלון
המאפשר לבחור תכונות תרמיות.
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