
סילבוס – Revit חידושים 2019, 2020, 2021
הסדנה מיועדת עבור כל מי שעובד ביומיום בתוכנת ה Revit ומעוניין להפיק ממנה את המרב, תוך התייחסות לכלל החידושים 

והעדכונים שנוספו לה בכלל הדיסציפלינות; אדריכלות, קונסטרוקציה, מערכות ה MEP והיבטים כלליים על התוכנה.

Revit היינה תוכנה משוכללת המתקדמת בקצב מהיר עם כל גרסה ועדכון שיוצאים. סדנה זו נועדה להפגיש אתכם עם אותם 
החידושים ולראות כיצד ניתן להפיק מהם את המיטב.

החידושים בתוכנה פעמים רבות באים לספק מענה לקושי שהיה בגרסה קודמת. בקורס זה ניתן דגש הן על העדכון באופן 
אינפורמטיבי והן על הפקת המרב ממנו בסביבת עבודה יומיומית דיסציפלינרית.

3 שעות )מפגש מקוון אחד(

)Revit 2019, 2021( חלון הפתיחה וסביבת עבודה
BIM360 חלון פתיחה כללי וגישה ל •

)Tabs View( חלונות מבטים •
• התאמה אישית סביבת עבודה )חלון פתיחה(

)Revit 2021 ,2020( מידול קירות
)Elliptical walls( קירות אליפסה •

)Cross section( קירות נטויים •

)Revit 2019, 2021( תצוגת התלת ממד וההדמיה
• הצגת מישור עבודה במבט התלת ממד

)Cropped View( 3 לא חתוכותD תצוגות פרספקטיבות •
)Foreground / Background( חומר כפול •

))physically based חומרים איכותיים עבור רנדור •
 • סגנון מבט ריאליסטי משודרג

)Real time realistic views(  

Schedules )2021 Revit( שדרוג עיצוב טבלאות
)Scope box( הוספת פרמטר מבט חלקי לטבלה •

 )Schedules / Appearance( הקפאת שורת כותרת •
)Schedules / Appearance( צביעת כל שורה שנייה •

)Schedules( סימון שורה במסגרת •
)Zoom in / out( יכולת התקרבות והתרחקות •

Path of travel )Revit 2020, 2021( מסלול תנועה
)Analyze( חקירת נתיב תנועה במבנה •

)Obstacles( הגדרת מכשולים במסלול •
 )Add way point( נקודות עצירה לאורך המסלול •

 PDF, JPEG, Sketchup תמיכה בקבצי ייבוא
)Revit 2019, 2020, 2021(

 • ייבוא מתקדם של קבצי 
Sketchup 2018 (Import Sketchup(  

)Import PDF( בקובץ PDF הצבת •
)Enable Snaps( הפעלת סנאפים •

)Import PDF( ותמונה PDF לינק ל •
Manage Links שליטה דרך חלון •

)Revit 2019 ,2020 ,2021( גרפיקת המבט ופילטרים
 • תצוגה מתקדמת בדוגמאות חתך ומבט 

)Forward / background(   
 • העתקת מקרא Legend למיקום זהה בגיליון 

)Paste / Insert to selected view(   
)Or Filter( "פילטר סינון לפי "או •

• שליטה בפילטר לפי מבט
)Multi-Category OR rules( מולטי קטגורי בפילטר •

)Revit 2021( חידושים כלליים
2D סיבוב משודרג לאלמנט דו ממדי • 

)Tag, Rotate with Component(    
Void (Void, Family( - פרמטר נסתר ל •

)Revit 2021( דיינמו ואנליזות
)Dynamo( הוספת גישה מהירה בתוכנה לדיינמו •

)Dynamo( וקטגוריות שימושיות לדיינמו node תוספות •
)Generative Design( אלטרנטיבות בנייה •

)Revit 2021( חידושים כלליים
)Shared View( ממשק שיתוף מבט תלת ממדי •

)Line Styles( סידור פנימי בסוגי קווים •
)View switching by history order( מעבר נוח בין מבטים •

)Units( תוספת יחידות חדשות •

)Revit  2020 ,2021( קואורדינטות
)Internal Origin( הצגת נקודה פנימית •

)Reset Shared Coordinates( איפוס קואורדינטות •
• הופעת התראות קואורדינטות

)Revit 2021( תחום הקונסטרוקציה
)UK library( צורת "הכסא" ברזל זיון •

• הוספת אלמנטים ברזל בחתך
Instance עדכון אורך וו ברזל ב •

)Snap( מדידה ממרכז אלמנט הברזל •
Stiffners כלי ייעוד לייצור •

Robot Structural אפשרות סקירת אנליזה מתוכנת •

MEP תחום המערכות
)Revit 2019, 2020, 2021(

• תכנון מערכות של צנרת משודרג
 • יצירת מערכת מורכבת ראשית 

   ומשנית
 )OFFSET( שינוי פרמטר גובה •
Bottom /Middle והפיכתו ל    

Top Elevation/   
• הוספת פרמטר גובה 
MEP לאלמנטים של   

 )Electrical Fixture    
Pipe שליטה בגובה עצמאי •

 Duct/Cable /Tray Fitting/   
   ללא קשר לתעלה או צינור

• שדרוגים ותוספות
Fabrication-בנושא ה    

• טבלאות ורשימות של לוחות 
   חשמל ובקרה )אפשרות להוסיף 

   בגיליון(
• מתן שמות למעגלי חשמל

• אנליזות מתקדמות של מערכות
   משולבות במבנה )מבוססות 

)INSIGHT-על ה   

קהל יעד

מטרת הסדנה

תועלות הסדנה

היקף שעות


