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J

ako malý kluk jsem s otevřenou pusou hltal kouzelníky, kteří
pouhým vyslovením kouzelné formulky „simsala bim“ vykouzlili králíka z klobouku, vodu z prázdné skleničky, krásnou
asistentku ze vzduchu a spoustu dalších nečekaných věcí.
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A ejhle, jsem dospělý a už je to tady znovu…jakési kouzelné BIM….
za architekta a projektanta zajistí, aby čerstvě projektovaný dům
byl po postavení jako ze škatulky, neměl chybičku a jeho realizace
byla málem za hubičku.
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linkedin.com/company/3079223

youtube.com/user/AdeonCZ

Tak teď trochu vážněji….v každé době se najde pár slov, která jsou
hojně medializovaná a zbožňovaná, a mezi ně už nějakou dobu
patří a teď zrovna „frčí“ také BIM neboli Building Information
Modeling nebo také Building Information Management. Přitom
myšlenka Informačního modelu budovy není nijak nová, počátky
teorie BIM můžeme hledat už v sedmdesátých letech minulého
století. S prvními návrhy IFC standardů pro BIM jsem se setkal v
devadesátých letech během svých pracovních pobytů ve Skandinavii. Ale AutoCAD (a celá řada aplikací pro něj), který byl v té
době nejrozšířenějším programem v projekčních kancelářích, nebyl pro implementaci BIM tím pravým ořechovým.

Ing. Jiří Drahotuský
jiri.drahotusky@adeon.cz
Matěj Škarka
matej.skarka@adeon.cz

Technické zpracování
Grafika a sazba: Matěj Škarka

Teprve nové technologie a nástroje jako je REVIT umožnily naplno implementovat myšlenky BIM do projekčních procesů. REVIT
je nástroj, který řadu věcí zjednodušuje a současně zefektivňuje
proces vytváření a správy budov během celého jejich životního
cyklu, tedy od návrhu přes realizaci a využití, příp. rekonstrukci a
likvidaci stavby. V tomto ohledu jde tedy REVIT mnohem dál než
dřívější CAD programy, které racionalizovaly především přípravu
výkresové dokumentace.
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novým zájemců o program Autodesk Revit. Číslo které máte před
sebou je věnováno novinkám ve verzi 2015. Řadu dalších informací najdete na našem hojně navštěvovaném blogu revit3Dblog
a rádi se s Vámi setkáme na našich prezentacích, školeních, workshopech….nebo jen tak.
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Novinky Revit 2015

Novinky ve verzi 2015

Jiří Drahotuský

Nová verze 2015 obsahuje celou řadu novinek. Pojďme se v hrubých rysech podívat alespoň na některé vybrané ukázky a ochutnejme nové a nepoznané.
Nové vlastnosti parametrů:

V

e výchozím nastavení jsou nové parametry
rodiny přidávány do seznamu parametrů ve
vzestupném abecedním pořadí a do skupiny,
kterou jste vybrali při vytváření parametru.

Při vytváření nebo úpravě rodiny, si nyní můžete v dialogovém panelu Typy rodin určovat pořadí jednotlivých parametrů rodiny. V editoru rodin si otevřete
rodinu a otevřete dialogový panel Typy rodin. Vyberte parametr a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů
změňte pořadí parametrů v rámci skupiny. Toto pořadí
parametrů rodiny bude po načtení do projektu zachováno i v panelu Vlastnosti (parametry instance) a dialogovém panelu Vlastnosti typu (parametry typu).

Autodesk Revit 2015

Při vytvoření parametru rodiny můžete k němu přidat
informační popisek o délce až 250 znaků.
Poznámka: Tlačítka Pořadí řazení a tlačítka Nahoru a
Dolů nejsou dostupná při úpravách parametrů rodiny
tvaru výztuže.

Obrázky v tabulkách a rodinách:

Software pro tvorbu digitálního modelu budov

Někdy si uživatelé chtějí spojit obrázky s objekty v
modelu Revitu a tyto potom zobrazit v tabulce, aby
mohli sdělit nějaké grafické informace pro podporu
výroby nebo nákupu. V předchozích verzích, uživatelé
mohli exportovat data do tabulky v aplikaci Excel, do
které následně vložili obrázky a vytvořili tak tabulky
s obrázky. Nicméně, když uživatelé provádějí změny
v modelu Revitu, je velmi obtížné udržovat externí
tabulky stále aktuální. Nová funkčnost umožňuje
uživatelům vytvářet tabulky s obrázky přímo v Revitu.

Importy IFC:

Chcete-li k aktuálnímu projektu připojit soubor IFC,
použijte na kartě Vložit nový nástroj Připojit IFC. Pokud
později změníte soubor IFC a projekt znovu načtete,
projekt se aktualizuje, aby odrážel provedené změny. Při otevírání souboru IFC („R“ -> Otevřít -> IFC) můžete určit, zda se budou prvky spojovat automaticky (stěny se stěnami nebo stěny se sloupy). V dialogu Otevřít soubor IFC je možnost Automaticky spojit prvky ve výchozím
nastavení zapnutá. Vypnutí této možnosti poskytuje větší kontrolu nad výsledky a může zlepšit výkon během procesu importu.
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Novinky Revit 2015

Novinky Revit 2015

Skryté čáry:

Skryté hrany ve 3D pohledech lze nyní zobrazit všechny automaticky. K řízení
zobrazení skrytých hran v aktuálním pohledu použijte ve vlastnostech pohledu
nový parametr Zobrazit skryté čáry. Tento parametr také můžete definovat pro
šablony pohledu.
Aby bylo možné nový parametr Zobrazit skryté čáry podporovat, byla podkategorie Skryté čáry přidána do následujících kategorií: konstrukční spoje,
konstrukční výztuž a konstrukční zesílení.
V předchozích verzích ovládal zobrazení skrytých čar v pohledu parametr
pohledu Disciplína. Ve verzi 2015 mohou parametry pohledu Disciplína a Zobrazit skryté čáry fungovat nezávisle na sobě.

Čáry náčrtu (styl čáry od ruky):

Nová funkce Čáry náčrtu slouží v aktuálním pohledu pro znázornění grafického stylu ručního kreslení. Styl lze definovat v nastavení
šablony zobrazení a dále ho použít na více pohledů.

Zlepšený výkon v MEP pohledech:

Stavební příklad

Byla vylepšena technologie, používaná pro zobrazování MEP
objektů v pohledech. Byl zlepšený výkon při otevírání a manipulaci
s pohledy, zahrnujících velké množství MEP objektů.

Vylepšené chování:

Chování aplikace bylo vylepšeno v několika oblastech, které poskytují předvídatelnější výsledky.

Popisky potrubí a trubek s vývody:
Popisky verze 2014 (hlavní potrubí má neměnný součtový průtok 5922 m3/hod)

Před tímto vylepšením aplikace Revit nemohla přidávat popisek
k číselné hodnotě u potrubí nebo trubek s vývody, které se podél
délky měnily. Pomocí tohoto vylepšení pro parametry, které se zobrazují jako více hodnot, zobrazí aplikace Revit aktuální hodnotu na
základě umístění popisku nebo jeho odkazu.

Změny instalace ve verzi 2015:

• Podpora 32bitového formátu: Aplikace Revit LT ještě podporuje
32bitové počítače. Všechna ostatní vydání softwaru Revit však již
déle nepodporují 32bitové počítače, včetně aplikací Autodesk Revit,
Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure.
• Verze souboru UniformatClassifications.txt a novější verze UniformatClassifications2010.txt, jsou nyní uloženy v tomto umístění:
“%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<název a vydání produktu>\
Libraries\<jazyk a národní prostředí>” V předchozích verzích byl
soubor UniformatClassifications.txt uložen v tomto umístění: C:\ProgramData\Autodesk\<název a vydání produktu>\UserDataCache.

Popisky verze 2015 (hlavní potrubí má již proměnlivý průtok 846 - 5922 m3/hod)

• Pokud umístíte kopii souboru KeyboardShortcuts.xml do složky UserDataCache, tyto uživatelské klávesové zkratky budou při prvním
spuštění softwaru zkopírovány do složky uživatelského profilu.

Podpora operačních systémů pro Revity verze 2015 (mimo Revit LT 2015):
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Konstrukční příklad

V konstrukčním pohledu můžete skryté čáry zobrazit, čímž se zobrazí konstrukce betonových komponent, které jsou v pohledu skryté. Můžete také zobrazit skryté čáry stěn, podlah, rámových konstrukcí, sloupů, základů a dalších
prvků.

Chování připnutých (zamknutých) objektů

Aby se předešlo případům, kdy jste mohli omylem vymazat objekty, aniž byste
si uvědomili, že jsou připnuté, byly při pokusu o odstranění připnutých objektů
aktualizované varovné zprávy. Místo umožnění vymazání s následně zobrazeným upozornění, bude nyní Revit varovat, že objekt je připnutý s informací
o odepnutí objektu před použitím nástroje vymazání. Pokud vyberete pro vymazání více objektů (některé připnuté a některé nepřipnuté), odstraní Revit
pouze ty objekty, které nejsou připnuté s upozorněním, že připnuté objekty je
před jejich vymazáním nejdříve nutno odepnout.

Revit News 07/2014
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Tipy & Triky

Nyní si krokově popíšeme, jak to udělat.
Krok 1.: Vyberte si v perspektivním pohledu obrys kamery (obrys okolo modelu).
Krok 2.: Z karty Upravit|Kamery vyberte z panelu Oříznout nástroj Velikost oříznutí.
Krok 3.: V panelu Ořezat velikost oblasti se přepněte na volbu Měřítko (uzamčené
proporce). Jedním rozměrem v poli Šířka (nebo Výška) nastavte požadovanou velikost
pohledu.
Krok 4.: Po potvrzení panelu tlačítkem OK se na výkresu změní velikost výřezu.

Tipy & Triky pod lupou
Jiří Drahotuský

www.revit3Dblog.cz

Každý kouzelník má v rukávu nějaký tajný trik. A proto se podívejte na
několik tipů a triků z prostředí Revitu.

Trik 2: Nekonzistentní jednotky a jak to napravit
Kdo alespoň trochu pracoval s výpočty v parametrických rodinách, byl jistě alespoň jednou „mile potěšen” zprávou o nekonzistenci jednotek. Co následovalo potom, a hlavně jak dlouho,
to ví jen sám nešťastný uživatel a vítr v komíně.
Podobně je to i s násobením tří parametrů typu délka.
10 mm * 10 mm * 10 mm = 1000 mm3 (tímto násobením jednotek vzniknou krychlové jednotky)

Trik 1: Měřítko výřezu perspektivního pohledu
Tento trik bude velmi krátký, ale pro někoho možná o to
zajímavější. Týká se změny měřítka perspektivního pohledu v
rámci oblasti výkresu.

A úprava fiktivními děliteli:
V následujícím textu se pokusím naznačit, kudy na to.

Všechny „normální“ pohledy (např. půdorys, svislý pohled, řez,
detail) mají jednu přirozenou vlastnost a to možnost nastavení
konkrétního měřítka.

[10 mm * (10 mm / 1 mm) * (10 mm / 1 mm) = 1000 mm]

Začněme obyčejnými počty. V rodině si připravíme vzorové parametry typu Délka.
číslo 1 = 10 mm
číslo 2 = 10 mm
číslo 3 = číslo 1 * číslo 2
10 mm * 10 mm = 100 mm² (násobením jednotek vzniknou
čtvereční jednotky)
Jiná situace s nekonzistentními jednotkami může nastat v
prostředí tabulek u výpočtu ceny plochy pomocí jednotkové
ceny.

Ale co s pohledem, který vznikl z kamery a je tedy perspektivním
průmětem? Zde se Revit uchýlí k nic neříkajícímu textu Perspektiva a po měřítku pohledu (lépe řečeno velikosti obrysu) ani
vidu, ani slechu.

Neupravený vzorec vyvolávající chybovou zprávu:
[Plocha * cena jedn. => Nekonzistentní jednotky]
Na dalším obrázku se už velikost podstatně lepší.

Úprava vzorce:
[Plocha / 1 m² * cena jedn.]
Takže, pokud máme všechny parametry typu Délka (včetně parametru s výsledkem) a pokusíme se dva vynásobit, objeví se ono
hlášení o nekonzistentních jednotkách.
Je to proto, že Revit to logicky bere takto: (délka * délka =
čtverečná délka).

Pokud si zatím jen perspektivní pohledy připravujete (a to asi
ano, protože přece každý projektant očekává toužebně chvíli,
kdy svůj báječný návrh konečně uvidí také i v realistickém zobrazení), jejich velikost vás zatím asi nebude zajímat. To se ale
prudce změní v okamžiku, kdy budete chtít tyto nádherné vizualizace také vytisknout na nějakém vhodném formátu. S běžnými
pohledy si asi poradíte díky měřítku hned, ale co ty pohledy s
perspektivami?

Abychom si tedy nějak pomohli, když přesto potřebujeme vynásobit dva délkové parametry, postupujeme takto.
Do vzorce přidáme „fiktivní jedničkový“ dělitel, takže jednotky
zase vyjdou jako délkové.
[10 mm * 10 mm / 1 mm = 100 mm]
Je to proto, že [10 mm / 1 mm = 10] (bez jednotek) a [10 mm * 10
(bez jednotek) = 10 mm].

V ukázce je na jednoduchém výkresu vložený perspektivní
pohled. Jeho velikost je zatím původní a jak je zřejmé vůči ploše
výkresu, nedostatečná.
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Opakování

Opakování

Opakování, matka moudrosti
Klávesové zkratky (KS)

Následují ukázky dalších doporučených zkratek:

Jiří Drahotuský

Pokud hledáte nějaký způsob, kterým
zvýšit produktivitu při ovládání Revitu, pak zkratky by mohly být tím
vhodným řešením. V následujícím
článku se proto nesnažíme ohromovat něčím naprosto novým, ale spíše
lehce připomenout, že i v Revitu
můžete být klávesoví kouzelníci.

Zobrazit skryté čáry = XX

Hruhý detail = F2, Střední detail = F3, Jemný detail = F4

V následujícím příkladě je vidět doplnění o vlastně čtvrtou zkratku k jednomu příkazu (ovládání panelu Vlastnosti). Zkratka „CTRL++“ je
tady proto, aby ovládání panelu Vlastnosti fungovalo také na české klávesnici, kde pod klávesou „1“ (na klávesnici vlevo nahoře) je vlastně
znak plus „+“. Mnoho uživatelů má totiž zažitou zkratku z AutoCADu, kdy pro vyvolání/skrytí panelu Vlastnosti, levou rukou velmi rychle
stisknou klávesy CTRL+1 (klávesa vlevo od klávesy „ě“).

J

ednou z výhod používání klávesových
zkratek je i fakt, že po napsání znaků zkratky
NENÍ zapotřebí jejich potvrzování (např. pomocí klávesy ENTER, ani nijak jinak). Příkaz
potom prostě běží opakovaně tak dlouho, dokud
ho nenahradíme příkazem jiným nebo přerušením.
Kde tedy zkratky najít a upravit?
V pásu karet na kartě Pohled v panelu Okna je
nástroj Uživatelské rozhraní. Po jeho rozbalení
je na samotném konci seznamu položka Klávesové zkratky. Po chvilce otálení nad tímto řádkem
vyběhne malá nápověda. Zde můžeme vidět název
příkazu a v závorce potom jeho dostupnou zkratku. Tímto nenásilným způsobem se tak můžete
během práce s Revitem i vzdělávat. V menu Revitu to totiž funguje tak, že u všech příkazů, majících také nějakou zkratku, je v závorce tato
zkratka vidět. Dlužno dodat, že stávající zkratky
jsou odvozené z původních anglických názvů
příkazů. Takže zkratka „KS“ není odvozená z gramatického nedochůdčete „Klávesové Skratky“, ale
z původního anglického termínu „Keyboard Shortcuts“.

Pokud bychom si chtěli zkratky uložit nebo obnovit ze zálohy, můžeme použít příslušných tlačítek Import… nebo Export… .

Po otevření dialogového okna Klávesové zkratky
Spuštění nástroje pro úpravu zkratek
vidíme okno se třemi sloupci. První sloupec obsahuje název nástroje/příkazu tak, jak ho vidíte v menu. Druhý sloupec obsahuje případné zkratky (může jich být i více) a ve třetím sloupci je zase vidět
celá struktura menu, vedoucí k příkazu. První a třetí sloupec je velmi dobrým orientačním vodítkem, jestli upravujete zkratku na správném místě.
Dalšími šikovnými prvky okna jsou dvě pole: Vyhledat a Filtr.
Pomocí filtru můžeme seznam příkazů/
nástrojů omezit podle vybraného tématu. Rychlejším způsobem je ale
zadání výstižného řetězce znaků v poli
Vyhledat. Na následujícím obrázku je
v poli Vyhledat napsaný text „3d“, což
stačí k tomu, že se v okně Přiřazení zobrazí jen ty příkazy/nástroje, které obsahují zadaný řetězec. K tomu je potom
přiřazena zkratka klávesou „F6“.
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A na závěr ještě souhrn pravidel týkajících se zkratek:
Při přidávání klávesové zkratky k nástroji dodržujte následující zásady:
• Klávesovou zkratku může tvořit až pět alfanumerických kláves.
• Máte možnost stanovit klávesovou zkratku, která sestává z kláves Ctrl, Shift, Alt a jednotlivé alfanumerické klávesy. Příslušná kombinace
se zobrazí v poli Stisknout nové klávesy. Například když stisknete klávesy Ctrl a Shift a D, zobrazí se kombinace Ctrl+Shift+D.
• Pokud klávesová zkratka zahrnuje klávesu Alt, musí obsahovat i klávesu Ctrl nebo Shift.
• Není možné přiřadit vyhrazené klávesy (Ctrl+F4, Tab, Shift+Tab, Shift+W, Esc, F1, F10, Enter, Mezerník)
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Opakování

Grafické rozhraní Revitu 2015

Možnosti řízení výběru prvků
Revit obsahuje několik různých způsobů, kterými lze ovlivňovat chování Revitu při vybírání objektů. K
dispozici jsou následující možnosti:
• na pásu karet pod kartou Upravit kliknutím na tlačítko Vybrat a rozbalením rozevírací
nabídky.
• nebo výběrem některé ikony v pravém dolním rohu stavového řádku:
Volba Vybrat připojení
Možnost Vybrat připojení vyberte, pokud chcete, aby bylo možné vybrat připojené
(podložené) soubory a jednotlivé prvky v nich.
Připojené soubory mohou obsahovat následující možnosti:
• modely aplikace Revit
• soubory CAD
• mračna bodů
Chcete-li vybrat celý připojený soubor a všechny jeho prvky, přesuňte kurzor nad připojený
soubor, dokud se nezvýrazní a klikněte na něj.
Chcete-li vybrat jednotlivý prvek v připojeném souboru, přesuňte kurzor nad prvek, stisknutím klávesy TAB jej zvýrazněte a klikněte na něj.
Pokud výběr připojených souborů a jejich prvků koliduje s možností vybrat prvky v projektu, tuto možnost zakažte. I pokud je možnost Vybrat připojení zakázaná, můžete stále
provést uchopení a zarovnání na prvky v připojených souborech.
Volba Vybrat prvky podkladů
Možnost Vybrat prvky podkladů povolte, pokud chcete, aby bylo možné vybrat prvky
obsažené v podkladu.
Pokud výběr prvků podkladů koliduje s možností vybrat prvky v pohledu, tuto možnost zakažte. I když je možnost Vybrat prvky podkladů
zakázaná, můžete stále provést uchopení a zarovnání na prvky v podkladu.

Grafické rozhraní prostředí projektu lze rozdělit na několik základních oblastí
- pás karet s nástroji pro modelování a úpravy (výkonná část pro spouštění nástrojů)
- prohlížeč projektu (správa pohledů na model a výkresy)
- pracovní prostor pro okna pohledů (tady v oknech pohledů tvoříme model, tabulky, výkresy)
- panel Vlastnosti (hlavní komunikační nástroj při zadávání čehokoliv)

Volba Vybrat zamknuté prvky
Možnost Vybrat zamknuté prvky povolte, pokud chcete, aby bylo možné vybrat prvky,
které jsou zamknuty na místě a nelze je přesunout.
Pokud výběr zamknutých prvků koliduje s možností vybrat jiné prvky v pohledu, tuto
možnost zakažte. Můžete například chtít vynechat zamknuté prvky z výběru typu křížem.

Okna vektorových pohledů mají další ovládací prvky pro práci se vzhledem okna. Zde určujeme měřítko pohledu, stupeň podrobnosti zobrazeného modelu, styl zobrazení pohledu, oslunění a stíny a manipulace s ořezem a výběry objektů.

Volba Vybrat prvky podle plochy
Možnost Vybrat prvky podle plochy povolte, pokud chcete, aby bylo možné vybrat prvky
kliknutím na vnitřní plochy místo hran. Tuto možnost povolte, aby bylo možné vybrat stěny nebo podlaží kliknutím na jejich střed.
Pokud je tato možnost povolena, použije se na všechny pohledy modelů a detailní pohledy. To však neplatí v případě, že stylem zobrazení
je možnost Drátový model.
Pokud je tato možnost zakázána, je nutné pro výběr kliknout na hranu prvku.

Další typický projev grafického rozhraní Revitu. Například při spuštěném nástroji stěna se objeví další pomocné panely, zpravidla pro
vytvoření geometrie a nastavení parametrů budoucího objektu nebo výběru z předpřipravených rodin a typů.

Volba Táhnout prvky výběru
Možnost Táhnout prvky výběru povolte, aby bylo možné přetáhnout vybraný prvek.
Chcete-li zabránit náhodnému přesunutí vybraného prvku, tuto možnost zakažte.
Tato možnost se použije u všech prvků ve všech kategoriích modelů a poznámek.

Revit obsahuje dvě pracovní prostředí. Mimo prostředí
projektu, má ještě prostředí pro tvorbu rodin, které je
prostředí projektu velmi podobné. Je ale jednodušší,
protože obsahuje méně nástrojů.

Další novinky a rady naleznete na našem
stavařském blogu - Revit3Dblog.cz

Ovládání nástrojů Revitu přes grafické rozhraní je velmi výhodné doplnit také i ovládáním pomocí zkratek.
Pokud se zkratky zažijí, práce se podstatně zrychlí a
uživatel má tak mnohem více prostoru na bleskový
záznam svých tvůrčích myšlenkových pochodů a jejich
přetvoření do hmotného modelu coby projektu v Revitu.
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Šablony

Jazykové balíčky

Každý projekt nebo rodina v Revitu by měl vznikat na základě vhodně zvolené
šablony. Tím největším přínosem je potom to, že již máme ihned k dispozici
často používané rodiny, styly, materiály a podobně. V následujících odstavcích se
podíváme trochu všeobecněji na oba druhy šablon.

Každý produkt společnosti Autodesk je nainstalován s výchozím jazykem. Jazykový balíček je mechanismus použitý k poskytnutí jiného
jazyka uživatelského rozhraní a dokumentaci k aplikaci Revit. Jeden nainstalovaný produkt může podporovat více jazyků, což umožňuje
uživatelům podle potřeby přepínat z jednoho jazyka do druhého.
Každý jazykový balíček obsahuje textové řetězce a dokumenty nutné pro podporu uživatele pracujícího v určeném jazyce. Neduplikuje
samotný software Revit.
Při instalaci jazykového balíčku můžete také nainstalovat obsah aplikace Revit pro daný jazyk a oblast.
U každého uživatele používá software Revit jeden soubor Revit.ini, uložený do složky uživatelského profilu. Všechny jazykové balíčky
používají nastavení definovaná v tomto souboru Revit.ini.

Šablony projektu
Soubory těchto šablon mají příponu *.rte (odvozeno z RevitTemplate) a mohou
být umístěné ve standardním adresář instalace Revitu nebo někde na lokálním
či síťovém disku. Mohou být také ihned k dispozici na úvodní stránce Historie
souborů po spuštění Revitu.

Obsah a nápověda aplikace Revit
Jazykové balíčky aplikace Revit zahrnují následující položky:
•
jeden nebo více obsahových balíčků, které jsou relevantní pro cílový jazyk a lokaci,
•
offline nápověda v cílovém jazyce.

Šablona jako soubor by měla mít „rozumnou“ velikost. Pokud totiž založíme nový
projekt na šabloně 50 MB, tak náš zatím prázdný projekt, má už takto velký soubor. Nástrojem pro čistění nepoužitých definic sice můžeme velikost snížit, ale to
děláme zpravidla až při dokončování modelování.

Pro nápovědu online (při připojení k Internetu) ve výchozím nastavení uživatelé přejdou na stránku nápovědy aplikace Revit pro jazyk,
který odpovídá použitému jazykovému balíčku. Pokud vždy chcete zobrazit nápovědu online pro konkrétní jazyk, bez ohledu na používaný
jazykový balíček, upravte soubor Revit.ini k definování nastavení OnlineHelpLocale v části Documentation.

Na základě praktických zkušeností lze doporučit dva rozsahy:
- 2 až 10 MB pro základní potřeby s tím, že další rodiny a styly si během práce
dodatečně načtu z jiných šablon nebo projektů
- 10 až 20 MB středně naducanou šablonu s dostatečnou množinou objektů k použití

Instalace jazykových balíčků aplikace Revit

V každém případě je ale možné během práce si další potřebné rodiny a styly načítat z jiných šablon nebo projektů. Pokud bychom například
zjistili, že máme již velké množství rodin dveří, oken, nábytku a pod., je vhodné si šablony zakládat podle těchto zaměření a teprve z nich
si potřebné prvky do projektu načítat.

Šablony rodin

Jazykové balíčky jsou dostupné ke stažení ze stránky www.autodesk.cz.
•
Stáhněte si požadované jazykové balíčky ze stránky: www.autodesk.com/revit-languagepacks.
•
Dvakrát klikněte na soubor EXE jazykového balíčku, který chcete spustit.
•
Přejděte do požadované cílové složky a klikněte na možnost Extrahovat.
Až budou soubory extrahovány, proces instalace jazykového balíčku se spustí automaticky.
•
V okně instalace klikněte na tlačítko Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud potřebujete do cílového počítače nainstalovat více jazykových balíčků, můžete vytvořit skript nebo dávkový soubor.
Po instalaci jazykového balíčku bude v systému k dispozici zástupce s odpovídajícím parametrem zvoleného jazyku:

Existence šablon rodin má trochu jiný účel, než šablony projektu. Tím, že je Revit velmi otevřený pro tvorbu vlastních uživatelských rodin,
se ale musíme držet nějakých pravidel, podle kterých geometrii rodin vytvářet. K tomuto účelu je k dispozici celá řada šablon (soubory s
příponou *.rft - Revit Family Template), pomocí nichž zakládáme nové rodiny. Celý vtip je v tom, že, aby Revit porozuměl našim vyrobeným
dveřím, oknům a podobně, musí mít jasno, o jakou kategorii se jedná. Toto přiřazení je nutné také proto, že řada rodin potřebuje ke své
existenci svého hostitele, např. dveře a okna - stěnu.

Anglická verze:

Česká verze:

Ukázka dostupných šablon pro rodiny...
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Rodiny

Rodina jako základ (státu) Revitu

Rodiny

Jiří Drahotuský

Obdobně - jako je člověčí rodina základem státu, je také i rodina jako objekt Revitu jeho
významným základem. Než se ale pustí uživatel Revitu do používání nebo tvorby rodin,
je vhodné se s tímto fenomenem blíže seznámit.
Revit rozpoznává dva základní druhy rodin - rodiny systémové a uživatelské.

Rodiny systémové

Jsou to předprogramované objekty aplikace, u kterých může běžný uživatel měnit určité parametry, vytvářet další instance rodiny a někdy
je to i velmi podobné tvorbě stylů. Zásadní vlastností této kategorie rodin je ale to, že rodiny nelze vytvářet uživatelsky a nelze je běžně
ukládat jako samostatné definice v externích souborech Revitu typu *.rfa a jsou součástí projektu. Další jejich typickou vlastností je to, že
v projektu musí zůstat nejméně jeden zástupce, ze kterého se odvozují duplikováním další instance. To znamená, že je z projektu jako kategorii nelze úplně odstranit. Typickými zástupci těchto systémových rodin jsou např. stěna, střecha, podlaha, schodiště a další.

Zásobníkem systémových rodin pro projekt může být například šablona projektu, obsahující často používané typy. Při rozsáhlejším počtu
rodin je vhodnější rodiny řadit podle kategorie do samostatných, oborově zaměřených šablon (*.rte). Některé systémové rodiny lze přímo
mezi projekty přenášet buď schránkou přes vybraný objekt (např. stěnu, podlahu, řezovou čáru...), nebo nástrojem Přenos projektových
standardů.

Rodiny uživatelské

Ostatní rodiny v Revitu, které nejsou systémové, se nazývají uživatelské. Důležitým znakem je možnost plné kontroly uživatele nad jejich
geometrií. Rodiny se upravují v prostředí editoru rodin a mohou být ukládány jako samostatné *.rfa soubory. Definice uživatelských rodin lze
z prostředí projektu úplně odstranit. A to dokonce i rodiny, které jsou v projektu použité. Při jejich odstraňování ale tuto skutečnost Revit
nahlásí a čeká na odsouhlasení.
Typickými zástupci těchto uživatelský rodin jsou např. dveře, okna, sloupy, nábytek a další.
Ukázka uživatelské rodiny dveří.

Vlastnosti typu uživatelské rodiny.

Volba Upravit vyvolá editor rodin s geometrií a parametry rodiny.
Dalším znakem, že se jedná o uživatelskou rodinu je, že se v pásu
karet po výběru rodiny objeví nástroj Upravit rodinu.
Dalšími, velmi důležitými prvky u rodin v Revitu, jsou dva základní typy parametrů - parametr instance a parametr typu.

Parametr instance:

Typickým projevem po stisku pravého tlačítka na myši nad nějakou
uživatelskou rodinou v Prohlížeči projektu je zobrazení následující
menu:

U systémové rodiny není možná přímá úprava nebo vznik geometrie (jako u rodiny uživatelské). Nový typ vzniká duplikováním zdrojového
zástupce a změnou jeho dostupných parametrů. Typickým projevem po stisku pravého tlačítka na myši nad nějakou systémovou rodinou v
Prohlížeči projektu je zobrazení následující menu:
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Tyto parametry se objevují v panelu Vlastnosti po výběru objektu.
Změna se projeví pouze na vybraných objektech. Vlastnost „instance“ parametru je možné zadat při tvorbě parametru rodiny
(systémové i uživatelské).

Parametr typu:

Tyto parametry se objevují v panelu Vlastnosti po stisku tlačítka
Upravit typ. Změna se projeví v celém projektu na všechny objekty daného typu rodiny. Proto stačí vybrat jen jednoho zástupce
rodiny. Vlastnost „typového“ parametru je možné zadat při tvorbě
parametru rodiny (systémové i uživatelské).

Sdílené parametry:

Samostatnou kapitolou mezi parametry v Revitu jsou tzv. Sdílené
parametry. Těch je zapotřebí vždy, když nám ze všech dostupných
parametrů projektu nebo rodiny žádný nevyhovuje anebo tam
prostě není a my ho přitom potřebujeme dostat až do popisku
nebo do tabulky. V tom případě nastupuje definice a použití sdíleného parametru. I zde má obě varianty - parametr instance a
typu. Jeho popis si ale ponecháme na jinou příležitost.
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Autodesk 360

A

utodesk 360 zahrnuje jednak
volný cloudový prostor pro Vaše
návrhová data, ale obsahuje i portfolio několika cloudových nástrojů
pro spolupráci, sdílení a komunikaci v týmu.
Autodesk 360 nabízí nekonečný výpočetní
výkon pro působivé simulace a fotorealistické vizualizace bez závislosti na vašem
hardwarovém výkonu. Své návrhy můžete
prohlížet a přímo i upravovat pomocí svého
webového prohlížeče nebo mobilního
zařízení.

Autodesk 360

Cloudové uložiště souborů
V základní verzi je Autodesk 360 především
cloudové uložiště souborů, na které navazují další aplikace. Uložiště můžete mít ve
dvou variantách, děleno podle velikosti. 5GB
zdarma pro každého po vyplnění jednoduché registrace, anebo 25GB pro držitele
účtu subscription (bráno za každou licenci).

Autodesk 360

Více mobility, více schopností, více výkonu
- Matěj Škarka

AutoCAD 360

2D editace dat v cloudu
Jedna ze základních cloudových aplikací
v balíčku 360 je rozhodně klasický všem
známý AutoCAD - program na editaci 2D
návrhů. Nyní je již k dispozici cloudová
verze S touto cloudovou verzí AutoCADu
můžete bez problémů pracovat na různých
platformách (Windows, Android, IOS) , spolupracovat s projektem zúčastněné strany
a využít síly AutoCADu, ať jste kdekoliv. Nechybí zde přepínání pracovních prostorů,
základní kreslící a editační příkazy, správce
hladin, kanál návrhu aj. Základní verze je
zdarma po zaregistrování na webu.
Avšak základní podmínkou k používání AutoCADu 360 je stálé internetové připojení.
Vaše soubory jsou totiž uploadovány na
internetový cloudový server Autodesku a
klientská aplikace až následně komunikuje s
tímto serverem. Na tomto serveru pak máte
k dispozici uložiště výkresů včetně historií
změn a možnost výkresy připomínkovat,
publikovat a sdílet s dalšími kolegy. Aplikace podporuje nejen 2D ale i 3D DWG
výkresy včetně DWF a DWG výkresy obsahující objekty z programů AutoCAD Civil 3D a
Plant 3D.

ZD
AR

MA

Autodesk 360 je cloud platforma, která pomáhá
zákazníkům výrazně zlepšit způsob, jakým
navrhují, zobrazují, simulují a sdílí výtvory
s ostatními - kdekoliv a kdykoliv. S aplikací
Autodesk 360 mohou zákazníci bezpečně
přistupovat ke své práci kdykoliv a kdekoliv, přičemž využívá prakticky neomezený
výpočetní výkon prostřednictvím široké škály
cloudových služeb.
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Cloudové uložiště Vám umožní automaticky
zálohovat Vaše data z desktopových CAD
aplikací a také jejich přístup odkudkoliv z jakéhokoliv dalšího zařízení. A to i z
chytrých telefonů a tabletů přes mobilní
aplikace. Autodesk 360 Vám umožní Vaše
data nejen prohlížet, ale i rovnou provádět
základní editace a především sdílet Vaše
data v celém týmu nebo se zákazníky. Nad
svými daty máte vždy kontrolu. Vždy budete vědět kdo má k Vašim datům přístup a
jaké akce s nimi provedl. V pracovním prostoru pro spolupráci platformy Autodesk 360
můžete sdílet soubory, sledovat jejich aktualizace a vyzývat ostatní k okomentování
sdílených návrhů. E-mailem přitom můžete

dostávat upozornění o úpravě nebo aktualizaci souborů. Ostatním uživatelům můžete
poslat odkaz na soubor, který jim umožní
přistupovat k práci s možností úprav i na
cestách.

2D editace dat v cloudu
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Autodesk 360

Autodesk 360

Autodesk FormIt

Základní aplikace pro navrhování a spolupráci

3D koncepční designování

Produkty a Služby

Aplikace Autodesk FormIt Vám pomůže
zachytit úvodní nápady Vašich stavebních
konceptů a to digitálně, kdykoliv a kdekoliv.
Jedná se o mobilní aplikaci pro Apple, Android a v beta verzi i ve webovém prohlížeči.
Aplikace Vám umožní zkombinovat reálná
data stavebních parce l (ptačí pohled google maps) s navrhovaným 3D tvarem. Můžete
je tedy posuzovat ve vzájemném kontextu.
Building Information Modeling postupy Vám
pak umožní celý koncept synchronizovat s
Vaší aplikací Autodesk Revit a Vy tak můžete
pokračovat dále v navrhování. Webová verze
je zatím pouze v beta verzi a má tedy méně
funkcí než ta mobilní. Všechny modely ukládá do Vašeho uložiště Autodesk 360 a bez
něj se do FormIt tedy ani nepřihlásíte.

Využítí

Dostupnost

Autodesk 360
Prohlížení, editace, sdílení souborů, mobilní verze - 5GB prostoru

Spolupráce
Prohlížení souborů
Uložiště

Zdarma

AutoCAD 360
Prohlížení, editace a sdílení AutoCAD
souborů, přístup před mobilní zařízení.

Kreslení (dokumentace)
Spolupráce
Uložiště

Zdarma

Buzzsaw
Správa dokumentů, modelů a dat v
cloudu

Spolupráce
Uložiště

Součástí Subscription programu Autodesk
Vault Professional
Možnost pronájmu za použití
30-denní trial

ReCap 360
Sdílení a nahrávání 3D scanů pomocí
mračna bodů v realném měřítku.

Spolupráce
3D modelování
Zachycení reality

Zdarma
Větší projekty v rámci Cloud Subscription

Využítí

Dostupnost

BIM 360 Field
Správa, spolupráce a reportování na
staveništi. Přístup i přes mobilní zařízení.

Správa staveniště
Stavební dozor
Předávání materiálu

Placení za použití

BIM 360 Glue
Propojte celý Váš tým a pomožte
zefektivnit BIM projektové hodnocení a
koordinační procesy.

BIM řízení
Spolupráce
Detekce kolizí

Placení za použití

Autodesk ReCap Photo
Převod fotografií na 3D model

ReCap Photo naleznete v aplikaci ReCAP 360,
který slouží pro sdílení a připomínkování
vizualizací Vašich nasnímaných 3D dat. Zatímco ReCap Photo slouží pro převod série
fotografií na texturovaný 3D model. Nejprve
pořídíte sérii fotografií např. pomocí Vašeho
mobilu a bez jakýchkoliv dalších úprav je
nahrajete do svého uložiště Autodesk 360.
Poté všechny fotky můžete převést pomocí
funkce 3D model. Výsledek pak můžete
jednoduše otevřít v AutoCADu, Inventoru
nebo i Revitu.

Stavařina a konstrukce
Produkty a Služby

Autodesk Dynamo

Grafické programování designů

Energetická analýza
Energy Analysis for Revit
Udržitelnost budov
Určete jednoduše a rychle spotřebu
energie a náklady životního cyklu stavebních návrhů.

Dynamo je grafické programovací rozhraní,
které umožňuje designérům přístup k
parametrickému modelování a řízení daty
přizpůsobených pracovních postupů pro
„Building Information Modeling“. Dynamo
může běžet jako AddIn pro Autodesk Revit
a Autodesk Vasari, se schopností řídit Revit
projektové soubory a rodinné definice, nebo
může běžet jako samostatný program. Dynamo umožňuje uživatelům ovládat složité
geometrie, postavit parametrické vztahy,
spravovat dat a automatizaci úloh. Spoustu
návodů naleznete na webových stránkách
dynamobim.org
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Součást Subscription

Green Building Studio
Proveďte celou analýzu energetické
náročnosti budov a vlivu na životní
prostředí.

Analýza spotřeby body a
energie pro navrhování
staveb

Součást Subscription

Structural Analysis for Revit
Navrhujte a analyzujte konstrukce z
Revitu v různých variantách s různými
materiály.

Projektování konstrukcí
BIM modeloání

Součást Subscription
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Autodesk Vault 2015

V

ault je modul správy dat integrovaný s produkty Autodesk.
Společnost Autodesk se drží strategie pomáhat zákazníkům vytvářet,
spravovat a sdílet digitální návrhová data
a řešit rozhodující podnikatelské výzvy.
Nabízí nejúplnější portfolio integrovaných
řešení pro navrhování ve 2D a 3D a správu
dat, jež pomáhají zákazníkům navrhovat
kvalitnější výrobky, rychleji je uvádět na trh,
udržovat si maximální přehled o projektech a lépe spolupracovat. Úkolem systému
Vault je zajistit efektivní sdílení dat v týmu.
Vault každou změnu zaznamenává a tuto
historii úprav dokáže zobrazit v samostatném okně. Do jakéhokoliv stádia změn je
možné se kdykoliv přepnou a tím jednoduše
skočit do libovolného kroku, provést změnu
a uložit ho jako nový stav. Data jednotlivých
kroků Vault ukládá na centrálním úložišti,
které může být umístěno na serveru a může
být společné pro více uživatelů.

Autodesk Vault 2015
Software pro spolupráci a správu dat

Program Autodesk Vault je řešení pro správu dat menších i větších týmů. Se systémem
budete moct jednoduše spravovat a sledovat pořizování dat. Získáte větší kontrolu
nad procesní dokumentací, návrhovými

daty s možností revizí a rychle vyhledáte a
opětovně využijete již existující návrhová
data. Jedná se tak o usnadnění správy Vašich
nejen technický informací.
Pro stavební účely je k dispozici především
Vault Professional, který zvládne správu dat
mezi programy AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit, Navisworks, Inventor a další.
Vault Professional Vám umožní replikovat
data mezi několik poboček a tudíž spojit
několik pracovních týmů dohromady nad
jednimi stále aktuálními daty. Data můžete
také propojit s interním ERP systémem a mít
tedy aktuální všechny informace o souboru.
Samozřejmostí je pro stavebnictví taky bezplatné propojení s cloudovým programem
Buzzsaw, který slouží především pro spolupráci s externími kooperanty. Ano, Vault Vám
následně umožní spolupráci i s externisty
a tudíž bezpečně propojí interní tým s tím
externím. Pro obchodní a needitační účely
slouží pak webové rozhraní Vaultu, tzv. tenký
klient. Přes něj se může přihlásit a prohlížet
data např. nákup nebo obchodní oddělení.

Každá fáze Vašeho projektu generuje spousty nových dat a
každá další fáze závisí na přesnosti dat z těch předešlých.

- Matěj Škarka

Samozřejmostí jsou pokročilé zálohovací
nástroje, a tudíž jsou Vaše data vždy v
bezpečí. Jednak má k datům přístup jenom
pověřený uživatel s určitými dovolenými
právy a dále jsou data taky pravidelně
kopírována a zálohována.

Vault – Revit napojení

Jak již bylo zmíněno tak Vault plně spolupracuje s programem Autodesk Revit a to
již od verze 2014. Přímo z aplikace Revit
můžete provádět většinu Vaultovských operací. Načíst rodiny ze serveru, synchronizovat s Vault serverem, načítat sdílené
parametry ze serveru, využívat skupiny,
životní cykly, kategorie, a další.
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