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מבוא
בעדכון זה לספר " – Revit 2010מדריך למשתמש" מאת זאב גלברד ושלמה רבין ,ריכזנו הסברים
לפקודות שנוספו ו/או חלו בהן שינויים בגרסאות  2011/2012של התוכנה.
בגרסאות  2011/2012נוספו פקודות ואופציות ושופר ממשק המשתמש.
בגרסאות  2011/2012שופר תהליך יצירת תמונות ההדמיה ,הוגדל מגוון החומרים ושופרה האיכות
הגרפית .התוכנה מאפשרת להעביר תמונות הדמיה לתוכנה  3D Maxולהעביר שרטוטים לתוכנות שרטוט
אחרות ,כגון  Inventor ,AutoCADועוד.
בגרסה  2012של התוכנה נוספו אפשרויות לתכנון פרויקטים גדולים באמצעות שיתוף שרטוטים בין
מתכננים –  ;Worksharingבקרת אנרגיית חום במבנים –  ;Energy Analysisואנליזת נקודות ענן –
 .Point Cloudבאפשרויות אלו יכולים להשתמש רק בעלי הרשאה מתאימה.
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ממשק המשתמש בגרסאות Revit 2011/12
במבנה המסך בגרסת תוכנה  Revit 2011ו 2012 -הוכנסו שיפורים רבים המאפשרים למשתמש גישה
מהירה יותר לפקודות השכיחות ולחלון המאפיינים .כמו כן בוצעו שינויים בעיצוב הגרפי של הכרטיסיות
והסמלים שברצועות.

חלון
המאפיינים

חלון סייר
הפרויקט

מסך תוכנת  Revit 2011/2012לאחר הפעלת הפקודה New Project

הכרטיסיות והסמלים בעיצוב החדש
במבנה הכרטיסיות אין הבדלים גדולים בין שתי הגרסאות 2011 ,ו .2012 -בחלק מהכרטיסיות בגרסה
 2012של התוכנה נוספו כמה פקודות ,וכן נוספה בגרסה  2012הכרטיסייה  Analyzeלביצוע אנליזות.

כרטיסיית  – Homeרוויט 2011

כרטיסיית  – Homeרוויט 2012
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כרטיסיית  – Insertרוויט 2011

כרטיסיית  – Insertרוויט 2012

כרטיסיית  – Annotateרוויט 2011

כרטיסיית  – Annotateרוויט 2012

כרטיסיית  – Analyzeרוויט 2012

כרטיסיית  – Structureרוויט 2011

כרטיסיית  – Structureרוויט 2012

כרטיסיית  – Massing & Siteרוויט 2011

כרטיסיית  – Massing & Siteרוויט 2012
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כרטיסיית  – Collaborateרוויט 2011

כרטיסיית  – Collaborateרוויט 2012

כרטיסיית  – Viewרוויט 2011

כרטיסיית  – Viewרוויט 2012

כרטיסיית  – Manageרוויט 2011

כרטיסיית  – Manageרוויט 2012

כרטיסיית  – Modifyרוויט 2011

כרטיסיית  – Modifyרוויט 2012
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כרטיסיית Modify
בכרטיסיית  Modifyחלו שינויים בעיצוב ובאופן השימוש .כל עוד לא נבחר אובייקט כלשהו בכרטיסייה
מוצגים הסמלים של פקודות עריכה כלליות .כאשר נבחר אובייקט כלשהו מיתוספים לכרטיסייה סמלי
הפקודות האופייניות לעריכת האובייקט .סמלי הפקודות שמיתוספים בצדה הימני של הכרטיסייה מופרדים
בקו אפור ,ושמות הקבוצות מודגשים ברקע ירוק.

כרטיסיית  Modifyעם פקודות עריכה כלליות

כרטיסיית  Modifyעם תוספת פקודות העריכה האופייניות לאובייקט שנבחר

הפקודות השכיחות ביותר ,כגון  Offset ,Mirror ,Moveועוד
נמצאות במקום קבוע במרכז כרטיסיית  Modifyומקומן לא
משתנה )בשונה מהגרסה הקודמת של התוכנה(.

בקרת מבנה מסך התוכנה
הפקודה  User Interfaceנמצאת בצדה הימני של כרטיסיית .View
לאחר הפעלת הפקודה נפתחת רשימת בקרה המאפשרת לסמן למצב
זמין את החלונות הצפים ואת סרגלי הכלים הנמצאים על מסך התוכנה.

שים לב!
אפשר לגרור את החלונות הצפים של המאפיינים –  Propertiesאו של
סייר הפרויקט –  Project Browserלכל מקום על פני המסך.

7

סרגל הכלים לגישה מהירה – Quick Access Toolbar
בחלקו העליון של המסך נמצא סרגל הכלים לגישה מהירה  (QAT) Quick Access Toolbarהמכיל את
הפקודות השכיחות ביותר שבתוכנה .בגרסה  2011נוספו בסרגל כלים זה סמלי פקודות שאת מיקומם
אפשר לשנות לפי התאמה אישית באמצעות חלון הדו-שיח .Customize Quick Access Toolbar

סרגל הכלים לגישה מהירה Quick Access Toolbar

הפקודות המסומנות במצב זמין מוצגות בסרגל
הכלים.
פקודות לסרגל הכלים לגישה מהירה  QATאפשר
לבחור )אם הן לא זמינות( מתוך התפריט המשני
הנפתח לאחר לחיצה על הסמל המשולש שבצדו
הימני של הסרגל.

לעריכת מקום הסמלים בסרגל הכלים QAT
לחץ על המשולש הנמצא בצדו הימני של
הסרגל ובחר מתוך התפריט המשני את הפקודה
.Customize Quick Access Toolbar

לאחר הלחיצה ייפתח חלון הדו-שיח .בשדה הלבן
נמצאים סמלים המסודרים מלמעלה למטה כמו
שבסרגל הכלים משמאל לימין.
בחר את סמל הפקודה הרצויה ולחץ על הסמל
להזזתו מעלה ,או לחץ על הסמל
לחץ על

להזזתו מטה.

להוספת קו הפרדה בין סמלי הפקודות.

למחיקת סמל או קו הפרדה מסרגל הכלים QAT
בחר אותו ולחץ על הסמל

.

האופציה
במצב זמין מאפשרת למקם את סרגל הכלים QAT
מתחת לרצועה.
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סרגל הכלים  QATמתחת לרצועה

סרגל הכלים  QATמעל הרצועה

בגרסאות  2011/12אפשר להכניס לסרגל הכלים לגישה מהירה  .QATלהכנסת פקודה ל QAT -יש
להציב את הסמן על סמל הפקודה ,ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור מהתפריט המשני שיופיע
את האופציה .Add to Quick Access Toolbar


הוספת מאפיינים לרצועה
לאחר הפעלת חלק מהפקודות אפשר לראות את החלק העליון של חלון המאפיינים גם בתוך הרצועה.
בחלק העליון של חלון המאפיינים יש תצוגה מקדימה של האובייקט ורשימת הדגמים של משפחת
האובייקט .להוספת החלק העליון של חלון המאפיינים לרצועה הצב עליו את הסמן ,לחץ על הלחצן הימני
של העכבר ובחר מתוך התפריט המשני את הפקודה .Add to Ribbon Modify Tab

החלק העליון של חלון המאפיינים

החלק העליון של חלון המאפיינים ברצועה
כדי להסיר את החלק העליון של חלון המאפיינים מהרצועה הצב עליו את הסמן ,לחץ על הלחצן הימני של
העכבר ובחר מתוך התפריט המשני את הפקודה .Remove from Ribbon Modify Tab
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קבלת עזרה לפני הפעלת הפקודה
בגרסאות  2011/12של התוכנה אפשר לקבל עזרה והוראות להפעלת הפקודה באמצעות הצבת הסמן על
סמל הפקודה .לאחר הצבת הסמן על הסמל מופיע חלון  Tooltipעם הסבר על אופן הפעלת הפקודה
ולאחר מכן איור עם הסברים נוספים ולפעמים גם סרטון קצר .את רמת הפירוט בחלון  Tooltipאפשר
לקבוע בחלון הדו-שיח  .OptionsUser Interfaceנוסף על כך ,לאחר הצגת חלון  Tooltipאפשר
ללחוץ על המקש ] [F1לפתיחת דפדפן  Helpשבו נמצאים הסברים מפורטים יותר על אופן תפקוד
הפקודה ,כולל דוגמאות וסרטונים המלווים בהסבר בשפה האנגלית.

חלון  Tooltipעם סרטון הדגמה

חלון Tooltip

חלונות  Tooltipמופיעים לאחר הצבת הסמן על סמל פקודה .בחלק מחלונות ה Tooltip-מופיעים
גם סרטוני הדגמה.
מסך העזרה  Helpנפתח בתוכנת דפדפן ) Explorerאו תוכנה אחרת המותקנת במחשב( ,ולכן המחשב
צריך להיות מחובר לרשת האינטרנט .במסך העזרה נמצאים הסברים מפורטים יותר ,כולל איורים וסרטוני
וידאו המלווים בהסברי אודיו בשפה האנגלית.
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מסך עזרה עם סרטון וידאו מלווה בהסברים

סרגל כלים לבקרת תצוגה
בסרגל הכלים לבקרת התצוגה הנמצא בחלקו התחתון של המסך נוספו שתי אופציות לתצוגה:
 – Consistent Colorsתצוגה בצבעים בגוון אחיד;  – Realisticתצוגה בצבעים אמיתיים ברמת תצוגת
הדמיה.

אפקטים ויזואליים במבט מסוג  Realisticאפשריים רק אם הוגדרו החומרים של האובייקטים בחלון
הדו-שיח ) Materialsעמ'  68בספר(.
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מבט מסוג Realistic

מבט מסוג Consistent Colors

בגרסה  2011בחלון הדו-שיח  Graphic Display Optionsאפשר לכוון את מאפייני התצוגה למבט
הנמצא בסרגל
מסוג  .Realisticלפתיחת חלון הדו-שיח עבור למבט  Realisticולחץ על הסמל
הכלים לבקרת תצוגה .בחר בתפריט המשני את הפקודה .Graphic Display Options

חלון הדו-שיח  Graphic Display Optionsנפתח רק אם נבחרה תצוגה מסוג  Realisticאו .Shaded

חלון הדו-שיח Graphic Display Options
בחלון הדו-שיח אפשר לבקר את עוצמת אור השמש –  ,Sun Intensityאור סביבתי – Indirect Light
ורמת ההצללה – .Cast Shadows
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בגרסה  2012של התוכנה מפעילים את חלון הדו-שיח
 Graphic Display Optionsמתוך חלון הדו-שיח
 Propertiesבאמצעות לחיצה על הלחצן  Editהנמצא
בשורה .Graphic Display Options

חלון הדו-שיח בגרסה  2012הורחב ונוספו בו האופציות
השימושיות:
 – Ghost Surfacesהאופציה במצב זמין מאפשרת
להציג קירות ,גגות ואובייקטים אחרים במצב שקוף,
כך שאפשר לראות חלקים פנימיים ואובייקטים בתוך
המבנה.
 – Show Ambient Shadowsהאופציה במצב זמין
מאפשרת לראות החזרי צל מהאובייקטים שבמבנה.

האופציה  Ghost Surfacesבמצב לא זמין

האופציה  Ghost Surfacesבמצב זמין
13

הצגת אובייקטים נבחרים
בגרסה  2012אפשר להציג כל אובייקט שנבחר במצב שקוף למחצה ) .(Semi-transparentאובייקט
שנבחר ייראה שקוף ויוצג בצבע כחול .אופציה זו מאפשרת לראות דרך קירות גגות או אובייקטים
מסתירים אחרים את מה שנמצא מאחוריהם .בברירת המחדל האופציה מופעלת .אפשר לבטל אותה
בחלון הדו-שיח .OptionsGraphics

האופציה במצב זמין )ברירת המחדל( מאפשרת
להציג אובייקט שנבחר במראה שקוף למחצה.
קביעת צבע לאובייקט שקוף למחצה.
קביעת צבע לסימון אובייקט לפני בחירתו.
קביעת צבע לסימון אובייקט בעת הודעות שגיאה.

המבנה לאחר בחירת הגג

המבנה לפני בחירת הגג

קביעת מבט ברירת המחדל בפתיחת קובץ
בכל קובץ שרטוט בתוכנה רוויט שמורים מבטים רבים ושונים שחלקם
קבועים ,כגון מבטי-על ומבטי חזיתות ,וחלקם מבטים שנוצרו במהלך
התכנון ,כגון מבטים תלת-ממדיים ,חתכים ועוד.
התוכנה מאפשרת לקבוע את מבט ברירת המחדל שיוצג בעת פתיחת
קובץ שרטוט .כדי לבחור את מבט ברירת המחדל הפעל את הפקודה
 Starting Viewהנמצאת בקבוצה  Manage Projectשבכרטיסייה
 .Manageלאחר הפעלת הפקודה נפתח חלון הדו-שיח .Starting View

14

בחלון הדו-שיח  Starting Viewבפס הגלילה
רשומים כל המבטים שבסייר הפרויקט .בחר במבט
הרצוי ,אשר ב OK -ושמור את השרטוט.
בכל פעם שייפתח השרטוט הוא יוצג במבט שנקבע
בחלון הדו-שיח .Starting View

הפעלה חוזרת של הפקודות האחרונות
בגרסאות  2011/12אפשר לשחזר את הפעלת הפקודה
האחרונה שבוצעה ,או אחת מחמש הפקודות האחרונות
שבוצעו.
להפעלת הפקודה האחרונה ולפתיחת רשימת הפקודות
שהופעלו לאחרונה הצב את הסמן על גיליון השרטוט ולחץ
על הלחצן הימני של העכבר לפתיחת תפריט משני.
הפקודה  Repeatמפעילה את הפקודה האחרונה
שבוצעה.
הצבת הסמן על הפקודה  Recent Commandsמציגה
את רשימת חמש הפקודות האחרונות שהופעלו .הפעלת
פקודה מתוך התפריט המשני Recent Commands
מפסיקה מיד פעולתה של כל פקודה הנמצאת בשימוש.

חלון המאפיינים – Properties
בגרסאות  2011/12של התוכנה חלון הדו-שיח ) Instance Propertiesעמ'  62בספר( הוחלף בחלון
המאפיינים  .Propertiesבברירת המחדל החלון נמצא מעל חלון סייר הפרויקט בצדו השמאלי של המסך.
שני החלונות הם חלונות צפים ואפשר להזיז אותם לכל מקום רצוי על המסך.

חלון סייר
הפרויקט

חלון המאפיינים

מסך התוכנה עם חלון המאפיינים וחלון סייר הפרויקט הממוקמים לפי התאמה אישית
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חלון מאפיינים אפשר לפתוח או לסגור באמצעות הסמל
.Modify

הנמצא בקבוצה  Propertiesשבכרטיסייה

אם לא נבחר אובייקט בחלון המאפיינים יוצגו מאפייני המבט
הקיים .לאחר בחירת אובייקט אפשר לשנות את מאפייניו
בשדות המתאימים .השינויים יחולו על כל האובייקטים מאותו
הסוג.
אם נבחרו כמה אובייקטים מסוגים שונים אפשר להשתמש
במסנן הנמצא בפס הגלילה בחלקו העליון של החלון.

להפעלת חלון הדו-שיח  Type Propertiesלחץ על הלחצן
לחץ על הסמל

הנמצא בחלון המאפיינים או

הנמצא בקבוצה  Propertiesשבכרטיסייה .Modify

קיצורי מקלדת
בגרסאות  2011/12של התוכנה נוספה אפשרות להשתמש בקיצורי מקלדת להפעלת הפקודות.
כדי להשתמש בקיצור מקלדת יש להקליד את הקיצור בלבד )ללא הקשה על המקש  .(Enterלאחר
ההקלדה מופעלת הפקודה ואפשר לבצע אותה.
קיצורי מקלדת אפשר לערוך או להוסיף בהתאם לצורך .השינויים בעריכה/בהוספה של קיצורי מקלדת
מתקבלים מיד ואין צורך להפעיל את התוכנה מחדש .לעריכה/להוספה של קיצורי המקלדת הפעל
את הפקודה  .ViewUser InterfaceKeyboard Shortcutsלאחר הפעלת הפקודה נפתח חלון
הדו-שיח .Keyboard Shortcuts
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חלון הדו-שיח  Keyboard Shortcutsלעריכה ולהוספה של קיצורי מקלדת
לחיפוש קיצור מקלדת של פקודה הקלד את שם הפקודה
בשדה  .Searchקיצור המקלדת של הפקודה יוצג
בשורה הראשונה בשדה .Assignments
בפס הגלילה  Filterאפשר לבחור קטגוריה לחיפוש
פקודות:
 – Allהצג את כל הפקודות.
 – All Definedפקודות עם קיצורי מקלדת.
 - All Not Definedפקודות ללא קיצורי מקלדת.
 – All Reservedפקודות שלא ניתן ליצור להן קיצור
מקלדת.
אפשר גם לבחור את שם הכרטיסייה שבה נמצאת
הפקודה.

עריכת קיצור מקלדת קיים
 .1בחר קטגוריית חיפוש בפס הגלילה .Filter
 .2כתוב את שם הפקודה בשדה .Search

 .3בעמודה  Shortcutsסמן את קיצור המקלדת המוגדר.
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 .4לביטול קיצור מקלדת קיים לחץ על הלחצן
בשדה

.

הקלד את הקיצור החדש ולחץ על הלחצן

.

קיצור המקלדת החדש נקלט ואפשר להשתמש בו מיד.

הערה!

אין אפשרות להגדיר קיצור מקלדת זהה לשתי פקודות.

קיימת אפשרות לייצא את הגדרות קיצורי המקלדת למחשב אחר שבו נמצאת אותה גרסה של התוכנה.
לייצוא קיצור מקלדת לחץ על הלחצן  .Exportלייבוא קובץ עם קיצורי מקלדת לחץ על הלחצן .Import
קובץ ייצוא/ייבוא של קיצורי המקלדת נשמר בפורמט .XML

מבטים חזיתיים בתוך מבנה
בגרסאות  2011/12אפשר להוסיף מבטים חזיתיים מתוך המבנה באמצעות הפקודה Elevation
הנמצאת בכרטיסייה  Viewבקבוצה  .Createתוך כדי הכנסת סמל  Elevationיש לקבוע את כיוון
ההסתכלות .סמל  Elevationמשנה את כיוונו בהתאם לאובייקט הנמצא מולו .לאחר הכנסת הסמל
ייתוסף בסייר הפרויקט בענף  Elevationהמבט החדש.

לאחר הפעלת הפקודה מקם את הסמל  Elevationבמקום ובכיוון הרצוי
בתוך המבנה.

לחץ על הקו שבמרכז המעגל וסמן ב  -את הכיוון הרצוי.
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לקבלת המבט החזיתי לחץ לחיצה כפולה על שם המבט שבסייר הפרויקט או על הקו שמחוץ לסמל.

מבט חזיתי מתוך המבנה
הפקודה  Framing Elevationמאפשרת לקבל מבט חזיתי מתוך המבנה במישור של אחד מקווי הרשת
 Gridלגובה כל המבנה .המבט שמתקבל נראה כמו חתך.

לאחר הפעלת הפקודה הצב את הסמן על קו הרשת הרצוי ומקם את הסמל בכיוון הרצוי .לשינוי כיוון הסמל
לחץ על הקו שבמרכז המעגל וסמן ב  -את הכיוון הרצוי .לחץ על המשולש שבסמל וקבע את טווח
הראייה.
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בסייר הפרויקט ייתוסף ענף
עם שם המבט החדש.

מבט חזיתי לאורך קו הרשת Grid

הוספת תוויות במבט תלת-ממדי
גרסה  2012מאפשרת למקם תוויות על אובייקטים במבט תלת-ממדי .לפני מיקום תווית יש לנעול את
שנוסף לסרגל הכלים לבקרת מבטים תלת-ממדיים .לנעילת
המסך באמצעות לחיצה על הסמל החדש
המבט לחץ על הסמל והפעל את הפקודה  Save Orientation and Lock Viewמתוך התפריט המשני
שנפתח .לאחר הנעילה הסמל מתחלף לסמל עם מנעול סגור .
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במצב הנעילה אי אפשר לסובב את המבט באמצעות הפקודה  Orbitאך אפשר להשתמש בפקודה
והפעלת הפקודה  Unlock Viewמתוך התפריט המשני מסתירות את התווית.
 .Zoomבחירת הסמל
הפקודה  Restore Orientation and Lock Viewמאפשרת לשחזר מבט קודם שהיה נעול אם לאחר
פתיחתו בוצע שינוי במבט התלת-ממדי.
לאחר הנעילה ניתן להוסיף תווית על המבט התלת-ממדי באמצעות הפקודות  Tag by Categoryאו
 Keynoteבהתאם למשפחה שנבחרה בעבורן.

כתיבת מלל – Text
בגרסאות  2011/12של התוכנה הוכנסו שיפורים במלל .התוכנה מאפשרת למספר שורות ולהוסיף
תבליטים ומספרים לשורות המלל .כמו כן הוכנסו שיפורים בעריכת מלל קיים ,ואפשר להוסיף חצי הצבעה,
לבצע בדיקת איות ועוד.

Revit 2011

Revit 2012
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קביעת מיקום חץ הצבעה

הוספת תבליטים לכל שורת מלל
הוספת מספור לשורות מלל
הפיכת אותיות גדולות לקטנות )במלל לועזי בלבד(
הפיכת אותיות קטנות לגדולות )במלל לועזי בלבד(

עריכת מלל
לאחר בחירת המלל נפתחת כרטיסיית הפקודות  Modify | Text Notesהמאפשרת את עריכתו.
נוסף על תיקון תוכן המלל בדרך המוכרת מהגרסאות הקודמות אפשר להוסיף/להסיר חצי הצבעה ולעצב
את המלל מחדש.

הוספת חצי הצבעה לתיבת המלל
הוספת חץ הצבעה ישר בצד ימין של תיבת המלל
הוספת חץ הצבעה ישר בצד שמאל של תיבת המלל
הוספת חץ הצבעה קשתי בצד ימין של תיבת המלל
הוספת חץ הצבעה קשתי בצד שמאל של תיבת המלל
הסרת חצי הצבעה

שינויים במתן מידות
בגרסאות  2011/12חלו שינויים ונוספו אפשרויות במתן מידות )עמ'  183בספר(.

שינוי מיקום גבולות מידה
לאחר מתן מידת אורך לאובייקט כלשהו אפשר לשנות את מיקום קווי הגבול של המידה ואת אורכם.
לשינוי אורך קו גבול של מידה בחר את המידה לסימון נקודות התפיסה .בחר באחת מהנקודות הקרובות
לאובייקט וגרור אותה למקום הרצוי.
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התוכנה מאפשרת גם לשנות את מיקום קווי הגבול של מידת אובייקט לנקודות האופייניות של האובייקט.
לדוגמה :קו מוביל של קיר ,קו חיצוני או פנימי של פתח וכו' .ערך המידה מתעדכן באופן אוטומטי.
לשינוי מיקום קו הגבול של מידת אורך של אובייקט בחר את המידה לסימון נקודות התפיסה .הצב את
הסמן על אחת מהנקודות הקרובות לקו המידה ולחץ על הלחצן השמאלי של העכבר.
דוגמה לשינוי מיקום קווי גבול של מידה

שינוי מלל של מידה
לחיצה כפולה על מלל של מידה פותחת את חלון הדו-שיח  Dimension Textובתוכו אופציות לשינוי
מאפייני מלל של המידה.
האופציה  Replace With Textבמצב זמין
מאפשרת לשנות את תוכן מלל המידה.
באזור  Text Fieldsבשדה  Aboveאפשר להוסיף
מלל שיופיע מעל ערך המידה.

כמו כן אפשר להוסיף מלל מתחת למידה בשדה
.Below
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בשדה  Prefixאפשר להוסיף מלל לפני ערך המידה.
בשדה  Suffixאפשר להוסיף מלל אחרי ערך המידה.

שינוי סימן EQ
בגרסה  2012אפשר לשנות את הסימן  EQהמציין ערכים שווים בשרשרת מידות .אפשר לשנות את
הסימן באמצעות בחירת שרשרת המידות ופתיחת חלון הדו-שיח .Type Properties

בחלון הדו-שיח  Type Propertiesבאזור Other
בשורה  Equality Textשנה את המלל הקיים
למלל הרצוי .אשר את השינוי ב.OK -

הוספת קו מוביל למידה – Leader
בשרטוט צפוף מידות אפשר להזיז את המלל של מידה צרה עם קו מוביל .להצגת מידות עם קו מוביל בחר
את המידה ופתח את חלון הדו-שיח .Type Properties
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 .1לחץ על הלחצן  Duplicateוצור העתק
של הסגנון הקיים של המידות.
 .2בשורה  Leader Typeבחר בסוג הקו:
מוביל קשת –  Arcאו קו – .Line
 .3בשורה  Shoulder Lengthקבע את
ערך אורך הקו המוביל.

באזור  Textבשורה  Text Locationבחר
באופציה .Above
אשר את השינויים ב OK -וגרור את מלל
המידה למקום הרצוי.

Create Assembly
הפקודה  Create Assemblyמאפשרת לבחור כמה פריטי בניין מתוך שרטוט ולהגדיר אותם כאובייקט
אחד .את האובייקט המורכב מכמה פריטים אפשר להזיז ,לשכפל ולהציג בנפרד בגיליון הדפסה .אפשר גם
ליצור מהם שרטוטי הרכבה.
לאחר הפעלת הפקודה נפתחת קבוצת פקודות .Add/Remove
הפקודה  Addמאפשרת לצרף פריטים לאובייקט .הפקודה Remove
מאפשרת להוציא פריטים מהאובייקט המאוחד .בסיום ביצוע כל אחת
מהפקודות יש ללחוץ על הלחצן  .Finishלאחר לחיצה על הלחצן Finish
נפתח חלון דו-שיח לקביעת שם האובייקט המאוחד.
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כל אובייקט חדש שנוצר יירשם בסייר הפרויקט בתיקייה .Assemblies

פריטים לפני בחירה והפעלת הפקודה Add

הפריטים שאוחדו לאובייקט אחד

Create Parts
הפקודה  Create Partsמאפשרת להפריד בין השכבות שמהן מורכב אובייקט מסוג
קיר ,גג או רצפה .אין משמעות לפקודה זו כאשר האובייקט בנוי רק משכבה אחת.
לאחר הפעלת הפקודה בחר בקיר ,בגג או ברצפה הבנויים מכמה שכבות.
את הפקודה אפשר להפעיל על אובייקט אחד בלבד .בסיום לחץ על המקש Enter
ולאחר מכן על .Esc
כדי לראות את השכבות של האובייקט יש לבחור את האובייקט ,ובחלון
הדו-שיח  Propertiesבשורה  Parts Visibilityלבחור באופציה
.Show Parts
התוכנה מאפשרת לשנות את צורת השכבה באמצעות גרירה של נקודות התפיסה המשולשות המוצגות על
השכבה .להצגת נקודות התפיסה שנה למצב זמין את האופציה  Show Shape Handlesהנמצאת
בחלון הדו-שיח  .Propertiesנקודות תפיסה מוצגות גם על פתחים הנמצאים באובייקט.
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לאחר בחירת אחת השכבות נפתחת קבוצת
הפקודות .Part

הפקודה  Divideמאפשרת לחלק את השכבה
שנבחרה לקטעים.
לאחר הפעלת הפקודה נפתחות קבוצות פקודות
נוספות .קבוצת פקודות  Drawמאפשרת לשרטט
צורות דו-ממדיות .לשרטוט צורה דו-ממדית יש
להפעיל את הפקודה  Setמתוך קבוצת הפקודות
 Work Planeשנפתחה ליד הקבוצה .Draw
הפקודה  Setמאפשרת לבחור את מישור העבודה
המתאים לשרטוט צורה דו-ממדית לחלוקת שכבה
)ראה בעמ'  154בספר(.
אפשר לשרטט קווים אנכיים ואופקיים העוברים את
האובייקט משני צדדיו .כמו כן אפשר לשרטט צורות
סגורות.

קיר לאחר חלוקתו באמצעות קו אנכי
הפקודה  Edit Divisionמתוך קבוצת הפקודות Part
מאפשרת לאחר בחירת אחד החלקים לערוך את החלוקה
שבוצעה באמצעות הפקודה .Divide
הפקודה  Reset Shapeמתוך קבוצת הפקודות Part
מאפשרת לבטל כל שינוי בצורת שכבה שבוצע באמצעות
גרירת נקודות התפיסה.
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שרטוט ועריכת קורות – Beams
מגרסה  2011התוכנה מאפשרת לשרטט קורות בצורות גאומטריות שונות ולערוך את צורתן בהתאם
לצורך .אפשר לשרטט קורה בצורת קשת ,אליפסה ועקומה .כמו כן אפשר לשרטט קורות ברצף )(Chain
כמו בשרטוט קירות.
עבור למבט תלת-ממדי.
הפעלת הפקודה

לחץ על הלחצן Load Family

ובחר בספרייה  Metric Libraryאת משפחת הקורות הרצויה.

לאחר הפעלת הפקודה  Beamתיפתח בצדה הימני של הרצועה הכרטיסייה .Modify | Place Beam

א .שרטוט קורה בצורת קשת – Start-End-Radius
לאחר הפעלת הפקודה  Beamבכרטיסייה  Modify | Place Beamבקבוצה  Drawהפעל את הפקודה
 Start-End-Radius Arcבאמצעות הסמל

 .קבע את מיקום הנקודות לפי הסדר הבא:

 – 1נקודת התחלת הקשת
 – 2נקודת סיום הקשת
 – 3קביעת רדיוס הקשת
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ב .שרטוט קורה בצורת קשת – Center-Start-End
לאחר הפעלת הפקודה  Beamבכרטיסייה  Modify | Place Beamבקבוצה  Drawהפעל את הפקודה
 Center-Start-Endבאמצעות הסמל

 .קבע את מיקום הנקודות לפי הסדר הבא:

 – 1נקודת מרכז הקשת
 – 2נקודת התחלת הקשת
 – 3נקודת סיום הקשת

ג .הוספת קורה קשתית המשיקה לקורה קיימת – Tangent-End-Arc
לאחר הפעלת הפקודה  Beamבכרטיסייה  Modify | Place Beamבקבוצה  Drawהפעל את הפקודה
 Tangent-End-Arcבאמצעות הסמל

 .קבע את מיקום הנקודות לפי הסדר הבא:

 – 1נקודת החיבור לקורה הקיימת
 – 2נקודת סיום הקשת

ד .העגלת חיבור בין שתי קורות – Fillet Arc
לאחר הפעלת הפקודה  Beamבכרטיסייה  Modify | Place Beamבקבוצה  Drawהפעל את הפקודה
 Fillet Arcבאמצעות הסמל

 .קבע את מיקום הנקודות לפי הסדר הבא:

 – 1בחירת הקורה הראשונה
 – 2בחירת הקורה השנייה
 – 3קביעת רדיוס העגלה
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בחירת הקורות

קביעת רדיוס העגלה

קורות עם חיבור מעוגל

ה .שרטוט קורה בצורת עקומה – Spline
לאחר הפעלת הפקודה  Beamבכרטיסייה  Modify | Place Beamבקבוצה  Drawהפעל את הפקודה
 Splineבאמצעות הסמל

.

קבע את מיקום הנקודות המגדירות את צורת העקומה .לאחר קביעת מיקום הנקודה האחרונה לחץ על
המקש  Enterלסיום.
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ו .שרטוט קורה בצורת אליפסה חלקית – Partial Ellipse
לאחר הפעלת הפקודה  Beamבכרטיסייה  Modify | Place Beamבקבוצה  Drawהפעל את הפקודה
 Partial Ellipseבאמצעות הסמל

 .קבע את מיקום הנקודות לפי הסדר הבא:

 – 1נקודת הקצה הראשון של האליפסה
 – 2נקודת הקצה השני של האליפסה
 – 3קביעת רדיוס האליפסה

חיבורים בין קורות ברזל
התוכנה מאפשרת להציג את צורת החיבור בין קורות –  .Beam Systemלחיבור קורות ברזל הפעל את
הפקודה  CopeApply Copingהנמצאת בכרטיסייה  .Modifyלאחר הפעלת הפקודה בחר בקורות
המיועדות לחיבור .הפקודה  Remove Copingמבטלת את החיבור שנעשה.

קורות לפני החיבור
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חיבור בין הקורות

חיבור קורות בפינה
התוכנה מאפשרת לחבר שתי קורות לפינה באמצעות הפקודה  Beam/Column Jointsהנמצאת
בכרטיסייה  .Modifyלאחר הפעלת הפקודה יוצגו על הקורה חצים המראים את כיוון החיבור .לביצוע
החיבור יש ללחוץ על החץ המתאים .אפשר להשתמש בפקודה גם בקונסטרוקציות .Trusses

חץ לקביעת
כיוון החיבור

קורות לפני החיבור
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קורות לאחר החיבור

קונסטרוקציות מוכנות )מסבכים( – Trusses
בגרסה  2011של התוכנה נוספה אפשרות להכניס לשרטוט קונסטרוקציות מוכנות .לקונסטרוקציות אלו
צורות שונות שאותן אפשר לטעון מהספרייה .Metric LibraryStructuralTrusses
את הקונסטרוקציות מכניסים לשרטוט באמצעות שרטוט קו המהווה את אורך הקונסטרוקציה או באמצעות
בחירת קו קיים .בחלון הדו-שיח  Propertiesובחלון הדו-שיח  Type Propertiesאפשר לקבוע את
מאפייני הקונסטרוקציה .קונסטרוקציות אפשר לשרטט על עמודים ,על קירות או על גגות בהתאם לדרישות
התכנון.
החומר שממנו עשויה קונסטרוקציה נקבע בהתאם לברירת המחדל להגדרת החומר של קורה – .Beam
אפשר לשנות את סוג החומר באמצעות טעינת משפחת החומרים המתאימה )עמ'  230בספר(.

דוגמאות לקונסטרוקציות  Trussesשבספרייה Metric Library
33

אופן הכנסת קונסטרוקציה

קבע את המפלס לשרטוט הקונסטרוקציה .לאחר הפעלת הפקודה תיפתח הכרטיסייה
 .Modify | Place Trussלחץ על הלחצן  Load Familyובחר מתוך הספרייה
 Metric LibraryStructuralTrussesאת סוג התומך הרצוי .בקבוצת הפקודות  Drawבחר בסמל
קו ושרטט את הקו המהווה את אורך התומך ,או בחר בסמל
לבחירת קו קיים.

חלון הדו-שיח Type Properties
עם מאפייני חיבור בין תומכים לסריגים

חלון הדו-שיח Properties
עם מאפיינים בסיסיים של הקונסטרוקציה
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קונסטרוקציה מעץ מונחת על עמודים

עריכת Truss
לאחר בחירת קונסטרוקציה תיפתח הכרטיסייה  Modify | Structural Trussesעם פקודות לעריכתה.

עריכת צורת הקונסטרוקציה

עריכת המשפחה של הקונסטרוקציה

איפוס האלמנט

ביטול הגדרת המשפחה של הקונסטרוקציה

הצמדת הקונסטרוקציה לרצפה קונסטרוקטיבית או לגג

ביטול הצמדת הקונסטרוקציה לרצפה או לגג
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עריכת גופים קונספטואליים
בגרסאות  2011/12נוספו לתוכנה פקודות המאפשרות לערוך ולשנות את צורתם של גופים שהוכנו בתכנון
קונספטואלי .לאחר יצירת הגוף )עמ'  204בספר( יש לבחור אותו ולהפעיל מתוך הכרטיסייה הזמנית
 Modify | Massאת הפקודה  .Edit In-Placeלאחר הפעלת הפקודה יש לבחור את אחת הפאות.
הפאה שנבחרה תסומן בשלושה חצים צבעוניים ותפתח את הכרטיסייה הזמנית .Modify | Form

הכרטיסייה  Modify | Formמכילה פקודות לעריכת גוף .חלק מהפקודות הן פקודות חדשות שהוכנסו
מגרסה  .2011בסיום העריכה יש ללחוץ על הלחצן  Finish Massהנמצא בצדה הימני של הכרטיסייה.

Edit Profile
הפקודה  Edit Profileמאפשרת לערוך צורת פרופיל של פאה .לאחר הפעלת הפקודה
תסומן הפאה בצבע ורוד .את קווי הפרופיל אפשר להזיז או להחליף לצורה גאומטרית
אחרת באמצעות פקודות מקבוצת  .Drawלסיום עריכת הפרופיל לחץ על הלחצן .Finish

הגוף לאחר העריכה

עריכת פרופיל של פאת גוף

36

Create Form
הפקודה  Create Formמאפשרת ליצור גוף על פני פאה של גוף קיים .הפקודה
מופעלת מתוך הכרטיסייה הזמנית  .Modify | Formאופן ביצוע הפקודה זהה
לאופן ביצוע הפקודה בעת יצירת גוף חדש .הפקודה  Void Formמאפשרת ליצור
חלל בתוך הגוף )עמ'  204בספר(.

X-Ray
במהלך עריכת הגוף אפשר להוסיף לו מקצועות ) (Add Edgeופרופילים ) (Add Profileולערוך אותם
באמצעות הפקודה  .Edit Profileהפקודה  X-Rayמאפשרת להציג את הגוף כך שנקודות המפגש בין
המקצועות והפרופילים מודגשות .בחירת אחת הנקודות וגרירתה בכיוון רצוי מאפשרת לשנות את צורת
הגוף .בעת בחירת אחת הנקודות יוצגו לידה חצים המציינים את כיווני הגרירה האפשריים.

37

New Conceptual Mass
בגרסאות החדשות קיים קובץ אב-טיפוס ליצירת משפחה
הבנויה מגופים –  .New Conceptual Massלאחר
אב-טיפוס יש לשרטט את הגופים הקונספטואליים )עמ'
לגופים המשורטטים אפשר לתת מידות פרמטריות )עמ'
לפתיחת קובץ אב-טיפוס לחץ על
לאחר הלחיצה נפתח חלון בחירה.
בחר בקובץ האב-טיפוס .Metric Mass.rft

קונספטואלית
פתיחת קובץ
 204בספר(.
 111בספר(.
.

הוספת גופים Mass -
 Componentמגרסה  2012מאפשרת לבנות
הפקודה Model In-Place
בשרטוט גם גוף מסוג  .Massלאחר הפעלת הפקודה נפתח חלון הדו-שיח
 .Family Category and Parametersבחר מתוכו את השורה Mass
ואשר .שרטט את הגוף במקום הרצוי.

ביטול גופים שנוצרו באמצעות הפקודה Create Form
גופים ששורטטו באמצעות הפקודה  Create Formאפשר מגרסה  2011לבטל באמצעות בחירת אחת
הפאות והפעלת הפקודה  Dissolveהנמצאת בקבוצת הפקודות הזמנית  .Form Elementלאחר
הביטול נשארים קווי המתאר של בסיסי הגוף.
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הדמיה – Render
תאורת השמש
תוספת לעמ'  267בספר

מגרסה  2011של התוכנה אפשר להגדיר את מאפייני תאורת השמש גם באופן ידני באמצעות הפקודה
 Sun Path Onהנמצאת בחלקו התחתון של המסך .לאחר הפעלת הפקודה יוצג על המבט התלת-ממדי
מעגל הכיוונים ומסלול זריחת השמש .לקביעת תאריך לחץ על התאריך הקיים ועדכן אותו
לתאריך הרצוי .לשינוי השעה לחץ על השעה הנמצאת ליד השמש ועדכן אותה לשעה הרצויה.
לסיום לחץ על  .Sun Path Offאפשר גם להגדיר את מאפייני זריחת השמש בחלון הדו-שיח
 Sun Settingהמוכר בגרסה הקודמת של התוכנה.

קביעה ידנית של מיקום השמש

הדמיה עם תמונות רקע
תוספת לעמ'  268בספר

בגרסה  2011קיימת אפשרות להוסיף תמונת רקע להדמיה
באמצעות האופציה  Backgroundהנמצאת בחלון הדו-שיח
שבסרגל הכלים
 ,Renderהמופעל בלחיצה על הסמל
בחלקו התחתון של המסך .להוספת תמונת רקע בחר באזור
 Backgroundמתוך פס הגלילה  Styleאת האופציה Image
ולאחר מכן לחץ על הלחצן  Customize Imageכדי לבחור את
קובץ התמונה.
לאחר לחיצה על הלחצן  Customize Imageייפתח חלון הדו-שיח  Background Imageלעריכת
מאפייני התמונה שנבחרה כרקע.
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לאחר קביעת מאפייני הרקע לחץ על הלחצן  Renderלביצוע הדמיה )עמ'  268בספר(.

מבט תלת-ממדי לפני ביצוע ההדמיה עם הרקע

תמונת הרקע להדמיה
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הדמיה עם תמונת הרקע

חומרים – Materials
בגרסה  2012בחלון הדו-שיח לקביעת החומרים לתצוגה ריאליסטית  Material Appearanceנוספה
אפשרות לאחסן קבוצת חומרים לפי התאמה אישית של המשתמש בתיקייה החדשה .My Materials
ריכוז החומרים שמרבים להשתמש בהם בתיקייה אחת מאפשר למצוא אותם בקלות ללא צורך בחיפוש
חוזר ברשימה המלאה.

להכנסת החומרים לתיקייה  My Materialsבחר את התיקייה וגרור את החומרים הרצויים לאזור .Sort
41

הכנה להדפסה
תוספת לעמ'  246בספר

הוספת רשת  Gridלגיליון הדפסה
לנוחות המשתמש נוספה בגרסה החדשה הפקודה  Guide Gridהמאפשרת הוספת רשת על פני גיליון
הדפסה .הרשת עוזרת למקם את המסגרות עם המבטים המיועדים להדפסה .אפשר לשנות את צפיפות
הרשת בחלון המאפיינים בהתאם לצורך ואפשר לפרוס אותה רק באזור מסוים .את הפקודה מפעילים
מתוך הכרטיסייה  Viewלאחר פתיחת גיליון שרטוט חדש באמצעות הפקודה .Sheet

קביעת המרחקים בין קווי הרשת בחלון הדו-שיח .Properties

גיליון השרטוט עם רשת עזר למיקום מבטים
42

לאחר הכנסת רשת אפשר לשנות את גודלה באמצעות בחירתה וגרירת הנקודות הנמצאות על כל אחת
מצלעות הרשת .כמו כן אפשר לשנות את צפיפות הרשת באמצעות הקטנת המרחקים בין הקווים בחלון
הדו-שיח .Properties

הרשת לאחר שינוי המרחקים בין הקווים

המרת קובץ רוויט לפורמט אוטוקד – Export to DWG
בגרסה  2012של תוכנת רוויט בוצעו שינויים ושיפורים בהמרת קובצי רוויט לפורמט ) DWGתוכנת
אוטוקד( .אופן ביצוע הפקודה בגרסאות הקודמות מוסבר בספר בעמ' .225
כל מבט השמור בפרויקט ניתן להמיר לקובץ  DWGמקבצים דו-ממדיים ותלת-ממדיים הנמצאים במודל או
בגיליון הדפסה .אובייקטים שהומרו מקובץ רוויט נשמרים בקובץ  DWGבשכבות נפרדות .אפשר לשנות
בהן צבעי קווים ,סוגי קווים ועובי קווים לפי הצורך .לאחר הפעלת הפקודה נפתח חלון הדו-שיח DWG
 Exportלבחירת מבטים להמרה.
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להמרת מבטים השמורים בפרויקט בחר מתוך פס הגלילה
 Show in listאת האופציה .Views in the Model

בחר מתוך הרשימה את המבטים הרצויים וסמן
אותם למצב זמין בעמודה .Include
בשרטוטים מורכבים אפשר ליצור כמה רשימות
של מבטים .לקביעת רשימה חדשה של המבטים
לחץ על הסמל וקבע את שם הרשימה.
לאחר קביעת שם הרשימה בחר את המבטים
הרצויים .להצגת רשימת המבטים שברשימה
השמורה בחר מתוך פס הגלילה  Exportאת
שם הרשימה.

בגרסה  Revit 2012אפשר לקבוע מאפייני שכבות ,קווים ,גופנים ,קווקווים ,צבעים ועוד לפני ההמרה
לפורמט  .DWGאת השינויים אפשר לבצע בחלון הדו-שיח Modify DWG/DXF Export Setup
הנפתח לאחר לחיצה על הלחצן
הנמצא ליד פס הגלילה .Select Export Setup
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בחלון הדו-שיח נמצאים חלונות דו-שיח משניים של מרכיבי השרטוט הנפתחים באמצעות לחיצה
על החוצץ המתאים .את כל השינויים שמבוצעים בחלונות הדו-שיח המשניים אפשר לרכז
ולשמור באמצעות לחיצה על הלחצן ולקבוע שם חדש לאוסף .אוסף השינויים השמורים יוצג בשדה
.Select Export Setup
אפשר לשנות את שם השכבה ולהוסיף לשמות תת-שמות בהתאם לצורך בחלון הדו-שיח המשני Layers
בעמודה  .Categoryבחר בשורה הרצויה ולחץ על הלחצן  Add/Modifyלפתיחת חלון הדו-שיח
 .Add/Edit Layer Modifiersבצע שינויים והוסף שמות ותת-שמות בהתאם לצורך.
בשאר חלונות הדו-שיח המשניים אפשר לבחור הגדרות של תוכנת רוויט ולהחליף אותן בהגדרות הקיימות
בתוכנת אוטוקד והרשומות בפסי הגלילה המתאימים שבחלון.

דוגמה להחלפת קווקוו מתוכנת רוויט לקווקוו הקיים בתוכנת אוטוקד
בסיום ביצוע כל ההגדרות אשר את החלונות ב OK -ולחץ על הלחצן  Nextלהמשך .בחלון הדו-שיח
 Export CAD Formatsשנפתח קבע את שם הקובץ ובחר בתיקיית האחסון .כל קובץ נשמר בשם
שנקבע בתוספת שם המבט שנבחר.
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חלון הדו-שיח  Export CAD Formatsבעת שמירת קובץ המרה לפורמט DWG

חלון הדו-שיח  Select Fileלפתיחת קבצים בתוכנת אוטוקד,
עם קבצים שהומרו מתוכנת רוויט
כאמור כל מרכיבי השרטוט של תוכנת רוויט נשמרים ומופרדים בשכבות בתוכנת אוטוקד.
בכל שכבה אפשר לבצע שינוי מאפיינים באופן חופשי ובהתאם לכללים של תוכנת אוטוקד.

דוגמה לרשימת שכבות בתוכנת אוטוקד שהומרו מתוכנת רוויט
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