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Autodesk letos poměrně výrazně změnil principy
pořizování a fungování licencí všech svých produktů.

Nová nadstavbová aplikace z naší Adeon dílny pro ty, kteří
potřebují vytvářet pokročilé legendy z projektu.
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Úvod

A jste Vy BIM?
Být BIM, znamená mít konkurenční výhodu.
RNDr. Václav Škarka

ředitel společnosti Adeon CZ s.r.o.

T

o je otázka, kterou v poslední době slýchávají naši zákazníci a partneři
ze stavební sféry docela často… a přicházejí za námi tedy se stejnou
otázkou… a jsme tedy nebo nejsme BIM? Tak se CADařský svět začíná
dělit na ty, co jsou BIM a na ty co BIM nejsou. Dlouho to slovíčko BIM
vypadalo jako jedna z mnoha marketingových nálepek, která má posloužit
hlavně k tomu, aby bylo o čem psát a abychom my prodejci měli čím
zdůvodnit proč si zákazník už zase má koupit ten či onen software.

facebook.com/AdeonCZ

linkedin.com/company/3079223

youtube.com/user/AdeonCZ
Nejčastější reakcí tazatelů bývá… není k tomu legislativa, čeští investoři o
to nemají zájem a tím pádem to nezaplatí, naše výběrová řízení nezohlední,
že je to BIM…hlavně že je to nejlevnější… takže počkáme. To je ale přístup, díky kterému se můžete ocitnout na vedlejší koleji. Myšlenka BIM jako uplatnění inteligentního 3D informačního modelu stavebního nebo infrastrukturního díla se velmi
rychle prosazuje do praxe po celém světě, tedy zdaleka ne jenom v nejčastěji citované Velké Británii. Kdo tedy pokukuje po
práci v zahraničí tak tam dotaz na BIM zazní mezi prvními.
No dobře, podnikám převážně v České republice,… takže nemusím spěchat, mám čas? Omyl, pro BIM neexistuje žádné
kouzelné tlačítko, které dneska zmáčknu a od zítřka jsem BIM. Proč ne? Protože BIM v sobě zahrnuje několik oblastí, které
je třeba zvládnout. Nejvíce na očích je uplatnění programového vybavení, které efektivně vytváří 3D informační model pro
BIM. Pokud si pro tento účel pořídíte program Revit, jste na dobré cestě. Druhou komponentou BIM jsou procesy, když jejich
definici a nastavení do značné míry určují standardy a klasifikace, které v mnohém navazují na legislativu v té či které zemi.
Ty tedy moc neovlivníte, pokud se nezapojíte do odborných institucí a skupin, které tyto materiály připravují.
Lidé jsou možná tou nejpodstatnější podmínkou pro úspěšné zvládnutí BIM. Není to jenom o tom naučit je ovládat ten
„správný“ CAD program. Velmi často je to o změně myšlení. Zatímco doposud jsme v CAD programech převážně kreslili,
tj. přenášeli ideu řešení ze své hlavy na digitální medium, tak v BIM se po nás požaduje abychom řešení navrhovali v
prostředí CAD programu (jakým je třeba Revit) a pod rukama nám tady postupně vzniká 3D model řešení… zatímco kreslení
necháváme na CAD programu samotném. A nebude to možná trvat dlouho a i to navrhování budeme moci do značné míry
nechat na CAD programu…ale za tuto myšlenku byste mě možná ukamenovali, tak si ji necháme najindy… zatím se v tomto
čísle můžete podívat na příspěvek o technologii „dynamo“, tam někam to nejspíš může mířit.

Řešení atypického
opláštění budovy
Crystal
Zkušenost našeho klienta, společnosti Nevšímal a.s., která
se jako výhradně česká firma věnuje realizaci projektů v
oblasti lehkých obvodových plášťů již od roku 1993. Tato
firma z Nymburku se za dobu svého působení vyprofilovala na jednoho z největších tuzemských dodavatelů řešení
složitých modulových fasád, zvláště pak prosklených
hliníkových opláštění.

Použité technologie pro
návrh konstrukce fasády
V dnešní době jsou dynamické modulové fasády již běžným jevem, dalo by se dokonce
říci fenoménem. Navíc, v důsledku nabízených moderních technologií a nových možností
výstavby, bývají někdy představy architektů a požadavky investorů téměř „nesplnitelné“
respektive téměř „nevyrobitelné“. Logicky je tak na celém světě poměrně málo firem, které
jsou schopny tyto náročné požadavky moderní architektury plnit.

V

České republice je takovouto výjimečnou firmou bezpochyby
společnost Nevšímal, a.s., neboť je schopna se v současné době
podílet i na těch nejnáročnějších projektech řešení modulových fasád. Řešení složitých modulových fasád, zejména prosklených
hliníkových fasád (opláštění) a to včetně odpovídajících systémových
integrovatelných prvků (otvírací systémy, sloupky, příčníky atd ) i tzv.
nesystémového materiálu (plechové součásti, sklo, spotřební materiál
atd.) lze tedy označit za hlavní předmět činnosti a cíl produktového
programu společnosti Nevšímal, a.s.

Výšková budova CRYSTAL
CRYSTAL je moderní kancelářská budova umístěná v srdci žádané
lokality – přímo v centru pražských Královských Vinohrad. Vyniká
výjimečnou architekturou připomínající velký a malý krystal, zároveň
však také splňuje nejpřísnější energetickou třídu A.
Budova stojí na pozemku o rozloze 1.944 m2, 14 nadzemních podlaží
nabízí celkem 14.441 m2 pronajímatelné plochy, samozřejmostí je i
121 vlastních parkovacích míst.
Mezi další zajímavé údaje patří:
•
•
•
•

plocha fasády 6.000 m², z toho 2.800 m² prosklených ploch,
při stavbě bylo použito 1.125 m³ betonu,
90 km silnoproudých kabelů,
cca 200 km slaboproudých kabelů.

Pro lepší představu o rozsahu výstavby můžeme také říci, že při přípravě
spodní stavby bylo pro odvoz zeminy použito 1.900 nákladních vozidel
a na stavbě pracovalo téměř nepřetržitě 210 pracovníků.
Jak to však bývá, již od vzniku prvního záměru stavby byly přípravy
provázeny množstvím problémů. Proti budově v minulosti protestovala místní občanská sdružení nejen z důvodu neobvyklého vzhledu
budovy, který se dle jejich názorů nehodí do vinohradské zástavby, ale
také poukazovala na netransparentní schvalování stavby. Původně měl
totiž v proluce vyrůst čtyřpatrový bytový dům, jenž se však postupně
změnil do současné podoby.
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Technické řešení CRYSTAL
Na plášť budovy CRYSTAL byla použita modulová fasáda, která se
ve světle různorodých požadavků ukázala být jediným a nakonec i
ideálním řešením. Modulová fasáda je složena z hliníkových kompozitních panelů a je řešena šachovnicově, pilíře jsou obloukovitě
tvarované ven. Takto zvoleným způsobem stavby tedy architekti
dosáhli krystalového tvaru, který dal budově jméno.
Tento typ fasády rovněž nekolidoval s dalšími podmínkami projektu
jako tvarová členitost objektu, maximální využití pozemku pro samostatnou budovu (nemožnost stavby lešení), požadovaný termín,
fyzikální vlastnosti a architektonické zadání.
Ředitel společnosti Ing. Petr Nevšímal k tomu říká:
„Je ale také třeba dodat, že často protichůdné požadavky bylo nutno
řešit zcela individuálně a funkční řešení, které uspokojilo všechny
zúčastněné strany, bylo možné jen díky otevřené přátelské spolupráci investora s generálním dodavatelem, generálním projektantem, zhotovitelem fasády, dodavatelem systémových profilů a v neposlední řadě taktéž s dodavatelem pro nás nových CAD/CAM technologií“.

Montáž - realizace
V oblasti podnikání není překvapivé, že od začátku vše neprobíhalo ideálně podle představ. Uzlový termín byl vázán na uzavření prvních
čtyř pater objektu. V té době však probíhala naplno betonáž a nebylo tak možné
využít věžový jeřáb. Montáž modulů proto probíhala velmi specificky a to díky
kombinovanému využití speciálních minijeřábů, autojeřábů, pomocného provizorního lešení, plošin a lávek. Uzlový termín byl splněn přesně na den a další
montáž již probíhala standardně pomocí věžových jeřábů.
Řešení odvodnění modulů ve střeše byl další úkol. Modulový systém je koncipován na použití ve svislé rovině. Pro použití v šikmých plochách bylo nutno ve spolupráci s dodavatelem modulových profilů vyvinout řešení, které
by dokázalo zajistit odvod vody z modulů. Tvar objektu taktéž nebylo možno
kopírovat pomocí standardních systémových profilů, proto bylo nutno doplnit
specifický fasádní systém. Tvar těchto profilů vznikl až na základě vytvořeného
3D modelu objektu.
Projektování probíhalo na několika úrovních, přičemž každá vyžadovala jiný
software. Současně s tím nesměla být přerušena jejich návaznost. První úroveň
tvořila standardní dokumentace ve 2D, která sloužila pro odsouhlasení technického řešení. Druhá úroveň projektování se přenesla do 3D prostoru a na
základě 2D detailů a výkresů tvaru betonu vznikl 3D modul celého objektu i
jednotlivých modulů.
Výrobní dokumentace byla zpracovávána komplexními softwarovými nástroji od společnosti Autodesk s využitím produktů „Product Design Suite Ultimate“ (tj. balíček produktů obsahující mimo jiné i Inventor
Professional). Tato technologie umožňuje prostřednictvím tzv. iLogic vytvářet součásti a sestavy s vlastní inteligencí. Zpočátku se zdálo,
že po vytvoření skeletu budovy ve 3D bude možno převážnou část projektu plně parametrizovat a vytvořit tak velmi rychle výrobní dokumentaci. Ne vždy se vše podaří podle původních představ. Zřejmě díky podcenění v přípravě respektive nevhodnému zvolení úrovně
parametrizace ve 3D, neustálými změnami v zadání přicházející od projektantů a ze stavby apod. tak bylo možno tyto automatizované
nástroje využít pouze zčásti.
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Technická podpora od společnosti ADEON
Takto rozsáhlý projekt by nebylo možné zvládnout bez výrazné podpory společnosti
ADEON CZ s.r.o., dlouholetého autorizovaného partnera společnosti Autodesk pro strojírenství a stavebnictví. Na projektu ADEON participoval jak uplatněním know-how, tak
výrazným zapojení svých konstrukčních kapacit. Projekt se vyznačuje budoucími trendy
propojování řešení ve strojírenství a stavebnictví s rozvíjejícím se uplatněním technologie BIM.
Plášť budovy byl vytvořen díky stávajícím podkladům v software AutoCAD. Nabízelo se zde i zpracování v systému Revit či Navisworks. Bylo
tak možné kontrolovat hotové moduly zpracované ve 3D/2D a nativní spolupráce mezi Inventorem a AutoCAD se zde projevila jako zásadní.
V AutoCAD byla zpracována projektová fáze, následně se převedly jednotlivé reference či bloky do Autodesk Inventoru. Tímto způsobem
se využili reference ze software AutoCAD pro tvorbu 3D modelů v Autodesk Inventoru. Při modelování v Inventoru se kromě podkladů z
AutoCADu využívala databáze nakupovaných dílů, která byla uživatelsky upravena a rozšířena. Pro kontrolu jednotlivých modulů se vymodeloval 3D skeleton, pomocí kterého se kontrolovaly vnější rozměry 3D modulů. Po kontrole se mohly vytvořit výrobní výkresy ve formátu
DWG. Poté se následně 2D výkresy exportovaly do dalších formátů pro zainteresované skupiny projektu.

Ředitel společnosti Ing. Petr Nevšímal dodává:
„Crystal má technicky velice náročnou konstrukci fasády. Celá budova je osazena celkem 1.300 moduly s 275 různými atypickými moduly.
Neméně komplikované bylo řešení šikmé střechy této budovy. Již od začátku bylo jasné, že tento projekt nebude možno zpracovávat pouze
prostřednictvím 2D technologií. Společnost Nevšímal, a.s. tak již před projektem investovala nemalou finanční částku na nákup nových 3D
systémů, přijala a proškolila nové pracovníky, rozšířila svůj strojový park, a vzhledem k velikosti respektive složitosti budovy začala pracovat na
zajištění co nejvyšší úrovně automatizace týkající se procesů projektu uvnitř firmy.“
Další úrovní byl pak software výrobních technologií (obráběcí centrum, pila), který musel umět komunikovat s 3D modelem. Tvary byly tak
složité a náročné na přesnost, že je jednoduše nebylo možné programovat ručně.
„Objekt byl projektován v rámci standardních stavebních tolerancí bez doměrků. Realizace modulové fasády klade mnohem vyšší nároky na logistiku a tok materiálu než je tomu u standardních sloupko-příčkových fasád. Jeden pozdě anebo nekvalitně dodaný komponent může zastavit
montáž celé fasády i na několik dní. Takto tvarově náročné a různorodé moduly požadavky na zásobování samozřejmě ještě násobí. Jen díky
dlouholetým nadstandardním vztahům s kvalitními partnery jsme byli schopni zvládnout i tuto disciplínu“
- zhodnotil ředitel společnosti Nevšímal, a.s.
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BIM

BIM – mýtus nebo realita?
Stále častěji slýcháme dotazy typu „oni po mně chtějí ten projekt v BIM…a já nevím, jestli je to ono…ale
kreslíme to přece v AutoCADu LT…výkresy jsou v digitální podobě…tak snad je to BIM???“ Požadavek na
uplatnění BIM dostanete s velkou pravděpodobností od investorů na západ od naší hranice, zatímco tady
doma to v každodenní praxi až tak moc nehrozí. Opravdu nehrozí? Naopak, BIM už i tady přinejmenším
strčil nohu do dveří a není pochyb, brzy ho bude plno, nejenom coby marketingový slogan, ale hlavně
jako reálný požadavek na vaše projekty. Pojďme se tedy podívat na to co se za pojmem BIM skrývá.

N

ejprve by to chtělo nějakou jednoduchou pokud
možno uchopitelnou definici, zkusme následující.
BIM (Building Information Modelling) je proces, který
umožňuje vytvářet inteligentní 3D model objektu, který je
dále využíván pro vizualizaci, simulaci, koordinaci projektu a
samotnou realizaci stavby. BIM data mohou kromě architektů,
projektantů a stavebních inženýrů využívat také vlastníci nemovitosti resp. poskytovatelé služeb pro správu hotového díla.
CAD technologie a její uplatnění pro projektování se velmi rychle a nepřetržitě vyvíjí. Ukažme si to na často publikovaném a
docela názorném obrázku (níže na stránce). Obrázek znázorňuje
diagram dosavadního a předpokládaného vývoje technologií,
od klasického CADu k BIMu.

První úroveň

Pozice průměrného českého uživatele se nachází někde v první
polovině úrovně Level 1. Tento uživatel obvykle využívá nějaký
2D kreslící program a s ostatními účastníky práce na projektu
komunikuje a spolupracuje prostřednictvím souborů. Návrh
řešení stavebního objektu je prezentován výkresy s jeho 2D
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zobrazeními, jako jsou pohledy, řezy, půdorysy apod. Informace
o stavebním projektu jsou „rozptýleny“ do řady souborů, jejich
souvislosti a návaznosti řeší a lépe či hůře koordinuje ve své
hlavě projektant. Nicméně je mezi námi stále více osvícených
jedinců i firem, kteří v rámci projektu navrhují a pracují s 3D
modelem objektu. Tento způsob navrhování je dnes už zcela
běžný ve strojírenství, zatímco ve stavebnictví se prosazuje
mnohem pomaleji. Je pro to řada důvodů, lidským faktorem
počínajíc, ale také nejasná legislativa, dále také nemotivační
výběrová řízení, pokřivené financování, atp. Pokud jde o vhodné
programové vybavení, tak program Autodesk Revit je správnou
volbou.
Diagram na obrázku jasně naznačuje trvalý posun k technologii
BIM. Jak rychlý bude, to je mimo jiné ovlivňováno národními
normami, standardy a legislativou. Ve Velké Británii ohlásili už
v roce 2011 dlouhodobou strategii, jejímž cílem je zvýšit efektivnost veřejných zakázek. Vedlo je k tomu přesvědčení, že pokud
má budova od samého začátku o sobě vedené jasné, strukturované a automaticky zpracovatelné informace, následně to vede
k významným úsporám v projekčním návrhu, při výstavbě i pro-
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BIM

vozu budovy. Technologie BIM vyžaduje od počátku důraz na
spolupráci všech zainteresovaných stran s cílem vytvořit funkční
a informačně bohatý model budovy nebo infrastrukturního díla.
Z pohledu státní správy je BIM považován za vhodný nástroj k
transparentnímu zadávání a posuzování veřejných zakázek.

Druhá úroveň

BIM ve Velké Británii tak získal výrazný náskok a od dubna
2016 je pro všechny veřejné zakázky vyžadováno uplatnění BIM
úrovně Level 2. Všichni členové projekčního týmu používají
kompatibilní softwarová řešení (jakým je např. Autodesk Revit)
k tvorbě a výměně digitálních 3D modelů. Komunikace probíhá
prostřednictvím těchto 3D modelů s využitím moderních aplikací v cloudu, jakou je například BIM360 Docs od Autodesku,
která umožňuje všem členům projekčního týmu přístup k datům
projektu – odkudkoliv a kdykoliv. BIM 360 Docs je nástrojem pro
uplatnění tzv. CDE (common data environment), tedy datového
prostředí pro jednotnou komunikaci a sdílení dat všemi členy
projektového i realizačního týmu. BIM 360 Docs dává spolupracujícím subjektům datový prostor pro sdílení všech částí a
fází projektu, a to jak grafických tak i negrafických dokumentů.
Podstatnou vlastností tohoto řešení jsou funkce zajišťující
bezpečný přístup k datům, který je definován různými rolemi
a oprávněními členů týmu. Uživatelé si mohou podle potřeb
projektu také definovat schvalovací procesy. Řešení umožňuje
permanentní audit aktivit tvůrců dokumentů v BIM 360 Docs
včetně sledování revizí dokumentů, uplatnění časových razítek
atp. Pracovní postupy usměrňuje řada standardů pro spolupráci
a uživatelské příručky, které vznikají jak na státní úrovni, tak i
díky aktivitám soukromých subjektů. Pro projektanty je k dispozici rychle rostoucí nabídka knihoven BIM prvků, když výrobci
stavebních produktů rychle pochopili že nabídka jejich prvků
v rámci těchto knihoven se stává nezbytnou podmínkou prosazení jejich výrobků do stavebních zakázek.

Třetí úroveň

Vývoj jde velmi rychle dopředu a tak se zanedlouho začne
postupně prosazovat BIM úrovně Level3 označovaný také jako
iBIM. Typickým rysem pro tuto etapu je, že všichni využívají sdílený 3D model stavby a vše a všichni jsou propojeni navzájem.
Výrazně se tak zefektivní management životního cyklu stavby,
když všechny informace mohou být k dispozici komukoliv, komu
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přísluší, ať už v rámci projekčních procesů, nebo na stavbě a
taktéž i po celou dobu využívání hotového díla. Tedy „vše je
propojeno se vším“. Technologie i nástroje pro realizaci tohoto pojetí jsou dnes již k dispozici, limitujícím a určujícím
prvkem bude legislativa a standardy, které přinejmenším vymezí požadované vlastnosti společného datového modelu,
společných návrhových procesů a v neposlední řadě společný
slovník pojmů.
Co si z toho všeho můžeme vzít dnes pro svoji práci, jaké závěry
a úkoly stojí před firmami, které jsou součástí procesů ve
stavebnictví a aspirují na to „být úspěšný“:
• Není na co čekat, uplatnění BIM se prosazuje v řadě zemí po
celém světě a nepochybně velmi brzy dorazí i k nám
• Cesta od pouhého 2D kreslení k BIM navrhování není zrovna
krátká, kdo už na ní je nebo na ní v krátké době bude, získává
před ostatními významnou konkurenční výhodu
• Je proto třeba včas investovat do lidí i do pořízení řešení,
která jsou navržena pro BIM navrhování
• Uplatnění BIM se stále více dotýká i řady strojírenských
výrobních podniků, kdokoliv kdo se dnes chce se svými
výrobky prosadit na vyspělých světových trzích velmi rychle
narazí na podmínku aby jeho výrobky splňovaly požadavky
BIM
Tento článek by pro čtenáře mohl být úvodem do světa BIM,
který je však mnohem košatější. Společnost ADEON se na tomto
poli výrazně angažuje a jsme tedy připraveni pomoci vám při
implementaci BIM ve vaší organizaci a do vaší práce.

Připravil Václav Škarka.
www.adeon.cz

BIM Rodiny

Je vaše rodina BIM nebo jen 3D?
Jste uživatelé Revitu? Pochází vaše dokumentace z aplikace, pomocí níž můžete vytvářet digitální model? Máte vlastní rukopis projektu, založený na unikátních rodinách? Prorazili jste tímto na zahraniční
trhy a tam jste se setkali s dotazy, jestli je „to celé BIM“? A není náhodou už tak trochu „přeBIMováno“?
Odpověď zní „N-E-N-Í“! A bude toho čím dál víc.

J

en pro pořádek – BIM – znamená Building Information Modelling, tedy Informační model budovy a jedná se o proces,
který umožňuje vytvářet inteligentní 3D model stavby, který
je dále využíván pro vizualizaci, simulaci a koordinaci projektu.
BIM data mohou, kromě projektantů a inženýrů, využít i vlastníci nemovitostí či poskytovatelé služeb pro správu budov. Další
podrobnosti již ale vynechám, těch se na dalších stránkách
můžete dozvědět dost a dost.
Předmětem tohoto článku je především základní odpověď na
úvodní otázku, zdali je vaše rodina BIM anebo pouze, i když
velmi hezký, leč suchý 3D objekt.
Tak jako je rodina v člověčím pojetí základem státu, tak i rodina v prostředí Revitu je jeho základním stavebním kamenem.
A tímto se dostáváme k jádru věci, totiž, jaké všechny vlastnosti můžeme/musíme do rodiny vložit, aby byla tou pravou a
nefalšovanou BIM rodinou. Faktem je, že bude-li na těchto rodinách založený celý informační model, bude mít při závěrečném
hodnocení jen to nejlepší vysvědčení.

Co tedy stojí za BIM objektem?
Dobrý BIM objekt je kombinací několika věcí:
Obsahuje detailní informace, určujících produkt a geometrii,
představující fyzikální vlastnosti produktu. Je vizualizací dat,
které dávají objektu rozpoznatelný vzhled a chování dat, např.
dveře, umožňující umísťování a chování v objektu přesně stejným způsobem, jako skutečný produkt. Existují dva základní
typy objektů: komponenty a vrstvy. Objekty komponent jsou
stavební výrobky, které mají pevné nebo parametrické geometrické tvary, jako jsou okna, dveře, vybavení apod. Vrstvové objekty jsou zase stavební výrobky, které nemají pevný tvar nebo velikost, např. stěny podlahy, stropy, střechy a pod. Jejich rozměry
mohou být známy při použití až např. statickým výpočtem nebo
technologií výrobce. Z těchto informací tedy vyplývá fakt, že mít
objekty jen ve 3D, bez důležitých negrafických informací, ještě
neznamená, že se jedná o BIM objekty.
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Jakým způsobem se tvoří BIM objekty?
Protože se tvoří BIM objekty jednotným způsobem, mohou
návrháři používat obsah s důvěrou, že objekty budou v BIM
prostředí fungovat podle očekávání. Nedílnou součástí je zde
maximální spolupráce s výrobci. Jedině tak se dá snadněji
pochopit, jak jejich produkty v reálném světě mají fungovat,
takže lze potom také zajistit, aby byly odpovídajícím způsobem
zastoupené i ve virtuálním prostředí. Spoluprací tvůrců BIM
objektů a výrobců při získávání relevantních údajů o produktech, jako např. rozměry a funkčnost reprezentující produkty
jsou tím nejefektivnějším způsobem, jak pro návrháře zajistit
jejich maximální využití i v rámci BIM projektu. Při vytváření
BIM objektů se sledují geometrická hlediska výrobku a související data. Teprve potom lze stanovit odpovídající specifikace a
IFC (Industry Foundation Classes) vlastnosti spojené s výrobkem. Výrobky stejného typu budou mít pro zajištění konzistence
stejné soubory dat. Výhodou pro návrháře později je, že mohou
porovnávat BIM objekty přesněji a efektivněji.

Dostupné normy k zajištění všech výše
popsaných vlastností.
Ve virtuálním světě tvorby BIM rodin již existuje celá řada
významných hráčů. K těm nejznámějším zcela jistě patří
například NBS (NBS National BIM Library). Jejich rozsáhlá
sbírka generických objektů a konkrétních výrobců umožňuje
používat BIM objekty v rozsahu celého projektu. BIM objekty
jsou k zajištění konzistence a důvěryhodnosti standardu autorizovány odborníky NBS.

Požadavky na BIM rodinu
1. Všeobecné požadavky:
Jsou zaměřené na kategorizaci objektů, typy IFC objektů a
požadavky na předdefinované typy. Doplňkově se zde také definuje úroveň detailu uvnitř BIM objektu.

Vydává Adeon CZ s.r.o.
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2. Požadavky na informace:

Parametry IFC sekce:

Definice požadavků na informace obsažené v BIM objektu. Obsahuje obecné požadavky, jako jsou sady vlastností, vlastností
a hodnot, stejně jako Cobie a IFC vlastnosti. Informace, zastoupené parametry rodiny, vycházejí z následujících standardů:
COBie (Construction Operation Building information exchange):
Podskupina BS ISO 16739 IFC dokumentována jako definice
pohledu na model BuildingSMART (MVD), který zahrnuje
provozní informace. Definice Cobie je udržována BuildingSMART aliancí a BuildingSMART UKI.
Industry Foundation Class (IFC): Otevřený, na dodavatelích
nezávislý neutrální souborový formát, který definuje
rozšiřitelnou sadu konzistentních dat, představujících informace o budově pro výměnu a interoperabilitu mezi AEC softwarovými aplikacemi. Specifikace IFC je vyvíjena a udržována
společností BuildingSMART International jako jeho datový
standard. ISO registrace je pod označením ISO16739.
Parametry dle NBS: Parametry podle NBS standardů (např. Author, BIMObjectName, ProductInformation, ManufacturerURL
a další...)

Parametry COBie sekce:

3. Požadavky na geometrii:
Definice minimálních požadavků na geometrii BIM objektu
popisujících fyzikální formu stavebního výrobku. Jak podrobně
je geometrie závislá na faktorech, jako je typ objektu, a jak
se předpokládá, že má být použita. Obecné požadavky, jako je
úroveň geometrického detailu, rozměrové požadavky. Geometrickou informaci lze rozdělit na: základní geometrii dat, tvary,
symbolická data, prostorová data, data o povrchu nebo materiálu, konektory.

4. Požadavky na funkcionalitu:
Popis požadavků na funkčnost, které mohou být do BIM objektu vloženy, charakteristická reprezentace chování, vazby a
připojení.

5. Požadavky na metadata:
Definice požadavků na metadata pro BIM objekty. Obsahují konvence pojmenovávání souborů, objektů, vlastností, materiálů,
parametrů a obrázků.

Rodina Vstupní brána a parametry NBS sekce:

Drtivá většina všech doplňkových parametrů se po projektu prohání formou sdílených parametrů. Aby měl uživatel
při tvorbě rodiny snadnější práci se zadáváním potřebných
parametrů, může si mimo jiné ze stránek NBS tento soubor sdílených parametrů stáhnout.

Příklady rodin s BIM parametry.
Následující obrázky obsahují jen vybrané části negrafických
parametrů. Součástí je samozřejmě i sekce s parametry geometrie.

Rodina Střešní okno Velux:
Připravil Jiří Drahotuský.
Revit specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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Novinky ve verzi 2017
Seznam novinek, které se letos objevily v nové verzi programu Autodesk Revit s
označením 2017. Letos je těch novinek opravdu velká spousta a to jak vylepšení
architektonické, ale i částí konstrukční a samozřejmě i MEP.

Novinky Revit 2017

Vylepšení platformy

Uživatelské rozhraní a pracovní postupy

Textové poznámky
Textový editor byl vylepšen o přidávání
textových poznámek přímo při psaní.
Během úprav se text zobrazuje správným
písmem a stylem. Mezi další vylepšení
textového editoru patří následující
novinky:

Tabulky a výkazy

• Pro rychlý přístup k novým editačním
nástrojům lze použít nového kontextového pásu karet.
• Všechny texty jsou při úpravách viditelné.
• Text se roztahuje, zmenšuje a posouvá, jak očekáváte.
• Text můžete během úprav po obrazovce přibližovat a posouvat. Měřítko
přiblížení nemá vliv na roztahování
textu.
• Nečíslované a neodrážkové seznamy s texty můžete zadávat stiskem
Shift+Enter.
• Při úpravách poznámek můžete pro
zobrazení neprůhlednosti pozadí a
okrajů určit textový editor.
• Tato volba umožní lépe nad složitými
výkresy vidět zadávané texty.
Vylepšení exportu textu do DWF, DWG
a DGN souborů: Vylepšení zachovává
grafický vzhled co do původní velikosti znaků, umístění, přepisů, fontu, mezer
mezi znaky, mezer mezi řádky, číslování,
tabulátorů, odsazení a dalších, s textem
souvisejících vlastností.
Víceúrovňové seznamy: seznamy nyní
umožňují vytvoření vnitřní hierarchie
číslování nebo odrážek. Víceúrovňové
seznamy lze upravovat odsazením a
změnou přírůstku.
Orientace textu během otáčení projektového severu: Pokud se použije nástroj
pro otočení projektu podle projektového
severu, nová volba dovoluje možnost, zda
se bude úhel textových poznámek měnit
s modelem nebo si v pohledu zachovají
původní orientaci.
Revit News 06/2016

Kombinace parametrů: V tabulce lze
v rámci jediné buňky pro zobrazení
více parametrů parametry kombinovat.
Můžete určit předponu, příponu, příklad
hodnoty a oddělovač pro oddělení
každého parametru. Např., pro konstruktéry toto vylepšení umožní v tabulce
vytvořit seznam se sloupy, obsahujících
data z vícenásobných parametrů. Tato
vlastnost je také výhodná pro výztuž,
pokud chcete vytvořit značku formátu
zahrnující více informací (např. dělení,
tvar a číslo).

Pohledové šablony pro tabulky a
pohledy sestav: Pro zjednodušení opakovaného použití tabulek si můžete
vytvořit odpovídající šablonu. Pohled
tabulky zahrnuje také pole parametrů,
filtr, Seřazení/Seskupení, Formátování,
Vzhled a Filtr fází. Pokud model obsahuje připojení jiného RVT souboru, varianty návrhu, přepisy viditelnosti nebo
zobrazení, pak jsou parametry k dispozici
také. Doplňkově k tabulkám můžete také
pohledové šablony aplikovat na sestavy
a pohledy fabrikace. Pokud potřebujete
změnit vzhled tabulky, jednoduše upravte šablonu a všechny závislé tabulky
budou také aktualizované.
Vlastnosti tabulky: Dialogový panel
vlastnosti tabulky byl s cílem snadnější
tvorby a úprav, celkově vylepšen.
Výpočty u sloupců: Nyní můžete pro
počítání se sloupci zobrazit minimální
nebo maximální hodnoty anebo hodnoty obě. Toto nastavení se uplatní pouze
u polí, která mohou být sčitatelná, jako
např. plocha místnosti, cena, počet, nebo
obvod místnosti.

Vylepšení dialogového panelu Typy rodin:
Tento dialogový panel byl pro snadnější
obsluhu reorganizován. Obsahuje nové
možnosti vyhledávání a nástroje.
Uzamknutí tečnosti: Při skicování v editoru rodin můžete nyní vložit zámek na
tečnu k uzamknutí modelových čar, symbolických čar, referenčních čar nebo skic.
Toto vylepšení eliminuje nutnost mít
k řízení tečných vztahů komplikované
vzorce a parametrické asociace.

Připnuté popisky: Popisky teď poslouchají
omezení připnutí. Když se element popisku přemísťuje, připnutý štítek zůstává
na místě, zatímco jeho odkaz se upraví
tak, aby se přizpůsobil nové poloze elementu. Připnutou značku nelze přemístit,
když je odkaz zapnutý nebo vypnutý při
nastavení na Volný konec. Navíc, odkaz
připnutého popisku nezmění svůj tvar
při přepnutí z Volný konec na Připojený
konec.
Vypočítávané hodnoty v poznámkových popiscích: Nyní můžete definovat
vypočítávané hodnoty uvnitř popisku.

Podkategorie pro referenční roviny: Ve
správě viditelnosti a nastavení se objevuje nová volba – podkategorie. Různým
podkategoriím referenční čáry můžete
přiřadit různou tloušťku, barvu a typ čáry.
Po přidání podkategorie v panelu Styly
objektů na kartě Objekty poznámek se
bude zobrazovat ve všech pohledech
také v panelu Přepsání Viditelnost/zobrazení s možností změny viditelnosti.
Pokud podkategorie v projektu dosud
neexistuje (ale v rodině ano), bude pod-
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kategorie automaticky po prvním vložení
rodiny do projektu vytvořena.

Kategorie referenční roviny ve filtrech:
Pokud definujete pohledový filtr, můžete
nyní ze seznamu kategorií vybrat i
referenční rovinu.
Panel Rozsah pohledu: Pokud máte
otevřený půdorysný pohled, můžete
nyní z klávesnice zadaným příkazem
VR otevřít panel pro nastavení Rozsahu
pohledu.
Legendy indexovaných poznámek: Pokud
je legenda indexovaných poznámek
nastavená dle Listu výkresu, Revit vezme
v úvahu pouze poznámky viditelné v
pohledu. Poznámky, které jsou mimo rozsah pohledu, hloubku ořezání nebo ve
variantě návrhu, se již nadále na výkrese
zobrazovat nebudou. Avšak, pokud
byl nějaký opoznámkovaný element
přesunut mimo rozsah pohledu, legenda
indexovaných poznámek bude poznámku
stále zobrazovat.
IFC Export: Export do IFC formátu nyní
pro konfiguraci exportu nabízí flexibilní
sadu voleb. Pro cílové nastavení zvolte
vestavěné nebo uživatelské nastavení.
Nastavení Revit.ini pro CaBaGGe: Nové
nastavení v Revit.ini umožňuje řídit
CaBaGGe rámec (Camera Based GRep
Generation), který zlepšuje výkon Revitu při navigaci (zoom, pan, zobrazení) v
pohledech. Dovoluje v modelu mnohem
rychlejší navigaci tím, že nezobrazuje neviditelné objekty.

modelu, můžete na jeho kartách v tomto
panelu vidět vylepšení. Tlačítka jsou
seskupena do sekce Uvolnit, umožňující
uvolnění připojených souborů Revitu, Pro
všechny uživatele, uvolnění aktuálním
uživatelem, Pro mě nebo vyčistit přepisy
uvolnění Zrušit moje přepsání. Po zapnutí
spolupráce se objeví nový panel Spolupráce, po kterém již nenásleduje panel s
dotazem na vytvoření výchozích pracovních sad. Ty jsou implicitně založené.
Globální parametry: globální parametry
nyní nabízejí následující vylepšení:
• Globální parametry můžete přidružit k
vlastnosti typu prvku a k projektovým
parametrům instance nebo typu.
• Globální parametr můžete, stejně jako
parametry v rodinách, přiřadit k určité
skupině a zajistit tak lepší uspořádání.
Globální parametry můžete také v
rámci skupin, ke kterým jsou přiřazeny,
přesouvat a řadit.
• Filtrováním výkazu podle přidružení
globálních parametrů můžete najít
všechny prvky s přidružením globálních parametrů nebo prvky bez
přidružení.
• Pro lepší porozumění, jak a kde jsou
GP použity v modelu, vyberte pro kótu
možnost „Zobrazit štítek v pohledu“.
• GP můžete v rámci Projektových
standardů přenášet i mezi projekty.
Dynamo: Dynamo je grafické programovací rozhraní, umožňující upravování informací o budově a je nyní jednou z částí
instalace. Přístup k doplňku Dynamo
získáte tak, že kliknete na kartu Správa
->panel Vizuální programování -> Dynamo.

32bitová verze aplikace Revit LT již není
k dispozici.
Aplikace Autodesk Application Manager
byla nahrazena aplikací Autodesk desktop app, pomocí které lze instalovat
produkty, získávat oznámení o produktech, stahovat aktualizace a získat
přístup k výukovým nástrojům. U všech
produktů a sad společnosti Autodesk
nainstalovaných v systému Windows je
tato aplikace nainstalována ve výchozím
nastavení. Při vytváření rozmístění
můžete aplikaci Autodesk desktop app
konfigurovat v cílových počítačích.
Součástí instalací aplikace Revit (nikoliv
Revit LT) jsou nyní i následující funkce
• Autodesk A360 Collaboration for
Revit. Tuto funkci můžete používat
pouze v případě, že si vaše společnost
předplatí používání služby Autodesk
A360 Collaboration for Revit.
• Autodesk Dynamo for Revit.
• Doplněk FormIt pro Revit a konfigurace TZB výroby pro aplikaci Revit
(metrický a britský obsah k použití s
postupy výroby). Tyto funkce můžete
při instalaci vynechat zrušením jejich výběru v nastavení konfigurace a
později je podle potřeby nainstalovat.
Licence
Při instalaci samostatné verze již není
nutné zadat sériové číslo a kód produktu.
Tyto údaje zadáte až při prvním spuštění
softwaru. Další informace o nejnovějších
změnách licencování pro produkty
společnosti Autodesk naleznete v části
Správa licencí.

Revit Architectural
A360 Collaboration for Revit: Tato
funkce je nyní instalovaná s aplikací
Revit. Pro použití této služby musí mít
vaše společnost předplatné. U nesdíleného modelu je zakázán příkaz Pracovní sady. Pracovní sady povolíte pomocí
příkazu Spolupráce.
Instalace

Vizualizace
Indikace hloubky: Díky Indikace hloubky
(dostupné v architekto-nických a
koordinačních pohledech) můžete lépe
vizualizovat bokorysné pohledy a řezy.
U této funkce grafického zobrazení se
k označení prvků, které jsou nejdále od
přední části pohledu a které jsou k ní
nejblíže, využívá prezentace gradientu.

Pokud máte na starosti instalaci nebo
upgrade softwaru Revit nebo Revit LT na
novou verzi, seznamte se s posledními
změnami procesu instalace.
Panel Správce připojení: Pokud pracujete na lokálním souboru sdíleného
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Software Revit nyní podporuje operační
systém Microsoft® Windows® 10.
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Viditelnost mračna bodů: Po importu jednoho nebo více mračen bodů do modelu
můžete nyní řídit viditelnost jednotlivých
míst a oblastí skenu v každém pohledu.
Tato funkce umožňuje skrýt informace o
mračnu bodů, které nejsou důležité nebo
relevantní pro daný pohled. Také pomůže
zlepšit výkon při práci v modelu.

Rendrování:
• Ke všem funkcím rendrování je nyní
používán modul Autodesk Raytracer.
Modul rendrování již není nutné vybírat.
• Pokud při exportu procházky vyberete
pro nastavení Styl zobrazení možnost
Rendrování, bude při exportu použito
nastavení rendrování modulu Autodesk Raytracer zadané pro pohled
procházky.
• Nastavení rendrování modulu Autodesk Raytracer se nyní ukládá s
vlastnostmi pohledu.
• Modul Autodesk Raytracer se používá
při rendrování náhledu materiálu. Je
možné vybrat nízkou nebo výrobní
kvalitu.
• Při upgradu modelu je nastavení rendrování, které bylo zadáno pro modul
NVIDIA mental ray, mapováno na
odpovídající nastavení pro modul Autodesk Raytracer.
• Ve skupinovém rámečku Pozadí v dialogu Rendrování je k dispozici nový
styl. Chcete-li vytvořit průhledné
pozadí, které může být při exportu
obrázku do formátu PNG nebo TIFF
zachováno, vyberte možnost Transparentní.
Analýza
Energetická
analýza:
Za
účelem
zjednodušení nastavení potřebných
ke generování energetického analytického modelu byly provedeny následující
změny:
• Energetická nastavení: Návrh tohoto dialogu je změněn tak, že je
nutné zadat pouze umístění modelu.
Pro všechny ostatní parametry jsou
použity inteligentní výchozí hodnoty
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nesouvisí s tepelnými vlastnostmi
používanými během energetické
analýzy.

zajišťující optimální analýzu s minimem zadávaných údajů.
• Rozšířená energetická nastavení:
Mnoho parametrů, které dříve byly v
dialogu Energetická nastavení, bylo
přesunuto do dialogu Rozšířená energetická nastavení. Tato nastavení
se upravují po provedení počáteční
analýzy, když víte, jaký efekt budou mít, a chcete analýzu ještě více
zpřesnit.
• Mnoho
parametrů
souvisejících
s energetickou analýzou bylo
přejmenováno: V dialogu Energetická
nastavení je parametr Režim analýzy
nyní označován jako Režim, parametr
Odsazení jádra je nyní označován
jako Hloubka obvodové zóny a parametr Rozdělit obvodové zóny je nyní
označován jako Rozdělení obvodové
zóny. V dialogu Rozšířená energetická nastavení je parametr Koncepční
konstrukce nyní označován jako
Koncepční typy, parametr Stavba budovy je nyní označován jako Schematické typy a parametr Zahrnout
tepelné vlastnosti je nyní označován
jako Prvky detailů.
• Odkazy na nápovědu v dialozích
Energetická nastavení a Rozšířená
energetická nastavení poskytují přímý
přístup k popisům parametrů.
Během energetické analýzy jsou tepelné
vlastnosti stavebních materiálů definovány na základě následující hierarchie:
• Koncepční typy se ve výchozím
nastavení
používají
u
všech
koncepčních objemů a stavebních
prvků.
• Specifičtější schematické typy mohou
přepsat jednotlivé koncepční typy.
• Pokud je aktivován parametr Prvky
detailů, tak tepelné vlastnosti definované pro prvky ohraničující místnost
přepíší schematické typy a koncepční
typy.
• Parametr Export kategorie v dialogu
Rozšířená energetická nastavení již

Export do formátu gbXML: Nástroj Exportovat do formátu gbXML nyní umožňuje
zvolit, zda se má exportovat energetický analytický model vytvořený pomocí
energetických nastavení nebo model, ve
kterém jsou použity objemy založené na
místnostech nebo prostorech.
Další vylepšení
Hostovaná zábradlí: Zábradlí nyní
můžete načrtnout na horní plochy podlah, desek, hran desek, stěn nebo střech.
Sloupky a zábradlí se přizpůsobí sklonu
nepravidelných povrchů.

Důležité: Po upgradu zkontrolujte změny
zábradlí ve všech pohledech.
Zobrazení stěn: V aplikaci Revit jsou
stěny znovu generovány pouze u položek
viditelných na kreslicí ploše. Díky tomu
je zvýšen výkon a pohledy se otevírají a
aktualizují rychleji. Pokud je navíc stěna
na kreslicí ploše velmi malá, zobrazí se
bez ohledu na úroveň detailu přiřazenou
k pohledu v podobě zjednodušených čar.
Export do souboru FBX: Při exportu 3D
pohledu modelu do souboru FBX vyberte správný formát, aby byla zajištěna
kompatibilita: Soubory FBX k importu
do produktů ve verzi 2016 a ve vyšších
verzích nebo soubory FBX 2015 k importu do produktů ve verzi 2015 nebo ve
starších verzích.
FormIt 360 Converter: Doplněk je nainstalován s aplikací Revit a je na kartě
Doplňky. Slouží k převodu souborů z
FormIt 360 na formát, který lze používat
v aplikaci Revit, a souborů aplikace
Revit zase na formát, který lze používat v
FormIt 360.
Prvky na místě: Do seznamu dostupných
kategorií rodin pro geometrii na místě
byla přidána schodiště. Nyní můžete
vytvořit prvek schodiště na místě v kontextu modelu.
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Revit MEP
Produkt Revit Fabrication
Převod záměru návrhu na díly výroby:
Obecné součásti záměru návrhu aplikace
Revit můžete převést na díly výroby LOD
400.

Příkaz Návrh trasy a dílů: Chcete-li
zjednodušit proces dokončování modelu
výroby, použijte příkaz Návrh trasy a dílů,
pomocí něhož můžete procházet možná
řešení trasy.
Příkaz Rychlé připojení: Pomocí příkazu
Rychlé připojení můžete zjednodušit
proces vyplnění mezery mezi tvarovkou
a přímým segmentem.
Nástroj Oříznout/prodloužit: Pomocí
nástroje Oříznout/prodloužit můžete
zjednodušit proces vyplnění mezery mezi
dvěma přímými segmenty.
Záměna dílů výroby: Pomocí nástroje
Výběr typu lze rychle zaměňovat díly
výroby.
Optimalizace dílů výroby: Za účelem
usnadnění
optimalizace
rozvržení
potrubí výroby je možné pomocí ovládacích prvků na kreslicí ploše přemístit
krátké přímé segmenty a prodloužit
prodloužení
tvarovek.
Prověřením
upozornění navíc můžete najít tvarovky,
které jsou delší, než je definováno ve
specifikaci.
Poloha držáku závěsu: Chcete-li se v
modelu vyhnout kolizím, používejte k
úpravě délky a polohy držáku závěsu a
odpovídajícího umístění tyče ovládací
prvky závěsu.
Umístění závěsu: Závěs můžete umístit
na přímou část prodloužení tvarovky.
Závěsy lze umístit na jiné závěsy (a modelovat tak visutý závěs) nebo do volného prostoru.
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Přidávání popisků k dílům výroby: Z
důvodu zajištění podpory pracovních
postupů používaných při vytváření
stavební dokumentace pro výrobu jsou
nyní při přidávání popisků k dílům výroby
k dispozici další parametry výroby.
Parametry výroby: Za účelem vylepšení
funkcí přidávání popisků, vytváření
výkazů a filtrování při vytváření modelů
TZB výroby je nyní pro díly výroby k dispozici několik parametrů.
Kategorie rodin výroby: Za účelem
vylepšení funkcí přidávání poznámek,
vytváření výkazů a filtrování při vytváření
modelů TZB výroby byly přidány následující kategorie rodin: Izolace TZB výroby,
Potrubí TZB výroby, Závěsy TZB a Systém
potrubí TZB výroby.
Skryté čáry pro díly výroby: Za účelem
vylepšení dokumentace se nyní v dílech
výroby zobrazují skryté čáry.
Izolace a výstelka: Za účelem vylepšení
dokumentace se nyní v dílech výroby zobrazují samostatné dílčí komponenty pro
izolaci a výstelku prvků potrubí a trubek,
díky čemuž lze lépe řídit vlastnosti zobrazení.
Symboly spádu: Toto vylepšení podporuje koordinaci mezi modely výroby
v aplikaci Revit a produktech Autodesk
Fabrication
(CADmep, ESTmep
a
CAMduct). Symboly spádu pro vedení
výroby v aplikaci Revit jsou definovány v
produktech Autodesk Fabrication a jsou
mapovány na symboly spádu používané
pro potrubí, trubky a systémy elektrické
izolace v aplikaci Revit.

Místní nápověda k parametrům výroby
na paletě Vlastnosti: Aby bylo použití
parametrů výroby na paletě Vlastnosti
jednodušší, jsou tyto parametry popsány
v místní nápovědě.
Nastavení výroby: Při zadávání konfigurace výroby můžete zadat také profil
výroby.
MEP Fabrication Content for Revit: Tato
konfigurace výroby je nyní k dispozici
jako součást instalace aplikace Revit.

Pracovní postupy a rozhraní MEP
Nové rodiny poznámek: Za účelem
vylepšení funkce přidávání poznámek k
obecným dílům a dílům výroby je nyní
k dispozici několik rodin poznámek pro
přidávání popisků k potrubí a systému
trubek. (Elektrická izolace není v současné
době podporována.) Pomocí popisků pro
odsazení, výšku, výškovou kótu, výšku dna
(pouze u systému trubek), horní asymetrické odsazení a dolní asymetrické odsazení lze onačit obecné prvky a prvky výroby. Pomocí dialogu Mechanická nastavení
lze upravit štítky popisků.
Nastavení elektroinstalace: Můžete zadat metodu výpočtu zatížení, která bude
určovat, jakým způsobem aplikace Revit sečte elektrická zatížení. Možnosti
jsou následující: Součet skutečného a
reakčního zatížení nebo Součet zdánlivého a skutečného zatížení. Při upgradu
modelu použije aplikace Revit jako
výchozí metodu Součet skutečného a
reakčního zatížení.
Typ Rozdíl teplot pro parametry rodin:
Pro rodiny vzduchotechniky, elektrických
zařízení a trubek je nyní k dispozici parametr Rozdíl teplot.
Výpočet tlakové ztráty pro vývody:
Chcete-li zlepšit pracovní postupy při
výpočtu tlakové ztráty v potrubním systému, můžete k tvarovkám vývodů potrubí
přidružit tabulku ASHRAE.
Zvýšení výkonu pro MEP
Duplicitní značky: Za účelem zvýšení
výkonu není při umísťování prvků pro
následující kategorie TZB zadán parametr
Značka: Kabelové lávky, Tvarovky kabelové
lávky, Elektroinstalační trubky, Tvarovky
elektroinstalačních
trubek,
Potrubí,
Tvarovky potrubí, Zástupci potrubí, Izolace
potrubí, Výstelka potrubí, Ohebná potrubí,
Ohebné trubky, Trubky, Tvarovky, Zástupci
trubek, Izolace trubky a Vodiče.
Výpočty objemu: Za účelem zvýšení
výkonu jsou výpočty objemu systému
trubek v aplikaci Revit prováděny jako
procesy na pozadí.
Zobrazení potrubí: V aplikaci Revit jsou
potrubí znovu generována pouze u
položek viditelných na kreslicí ploše.
Díky tomu je zvýšen výkon a pohledy
se otevírají a aktualizují rychleji. Pokud
je navíc potrubí na kreslicí ploše velmi
malé, zobrazí se bez ohledu na úroveň
detailu přiřazenou k pohledu v podobě
zjednodušených čar.
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Konstrukční vylepšení
Vylepšení pracovních postupů
Obecné přípoje: Aplikace Revit podporuje obecné ocelové přípoje, což
projektantům,
konstruktérům
a
výrobcům umožňuje snáze si mezi sebou
vyměňovat informace o přípojích mezi
ocelovými rámovými prvky. Umístěním
obecného přípoje můžete definovat
vztah mezi prvky. Pomocí parametrů
můžete zadat informace o přípoji,
například vložit obrázky a odkazy týkající
se požadavků na přípoj a další informace.
Obecné přípoje lze zobrazit ve výkresech
a na základě parametrů stavu schválení
a/nebo kontroly norem použít příslušné
barvy a tím zjednodušit pracovní postup
kontroly či schvalování. V případě potřeby
můžete obecné přípoje později nahradit
detailními ocelovými přípoji vytvořenými
pomocí doplňku.
Steel Connections for Revit: Tento
doplněk společnosti Autodesk umožňuje
zobrazit detailní geometrii konstrukčního
přípoje a upravit další parametry v
prostředí modelování aplikace Revit.

Rozdělení sloupů: Za účelem zdokonalení pracovních postupů a rozšíření
možností využití modelů výroby umí
nyní nástroj Rozdělit prvek rozdělit svislé
sloupy v požadovaných bodech.
Modelování konstrukčních návrhů a
vytváření příslušné dokumentace
Připojení základny sloupu: Pomocí
příkazu Připojit horní/dolní část lze nyní
konstrukční sloupy připojit k izolovaným
základům a patkám. Při úpravě výšky
základů dojde k odpovídající úpravě
délky sloupu.
Parametry konstrukčních základů: Za
účelem dosažení konzistence a používání
rozpoznatelnější
terminologie
bylo
přejmenováno nebo změněno několik vykazovaných parametrů pro základy stěn,
izolované základy a základové desky.
• Izolované základy: Parametr instance
Odsazení je nyní označován jako
Výškové odsazení od podlaží.

Revit News 06/2016

• Základové desky: Parametr Výchozí
tloušťka pro filtry, popisky a výkazy je
nyní označován jako Hloubka základů.
• Vykazování výšky: Parametry Horní
výška a Spodní výška jsou nyní
měřeny vzhledem k základnímu bodu
projektu.
• Výška horní/dolní plochy zaměření:
Parametry Výška horní plochy
zaměření a Výška dolní plochy
zaměření pro filtry, popisky a výkazy
jsou měřeny podle výšky sdíleného
zeměměřičského bodu.
Nové parametry pro vytváření dokumentace k deskám: Díky dvěma novým
parametrům lze nyní zadat výchozí
(celkovou) tloušťku a tloušťku nosné části typů podlah, což usnadňuje
označování podlah popisky a vytváření
výkazů podlah. Tyto parametry slouží k
vytváření výkazů a přidávání popisků.
Pokud je jedna vrstva podlahy nastavena
jako proměnlivá a podřízený prvek má
proměnlivou tloušťku, bude u těchto
parametrů zobrazen řetězec „Liší se“.
Tvorba detailů výztuží

Spojky výztuže: Spojky výztuže umožňují
zlepšit modelování výztuže a vytváření
příslušné dokumentace. Spojky výztuže
jsou založeny na rodinách a lze je plně
přizpůsobovat, takže je každý člen týmu
může používat podle vlastních potřeb.
Stavební inženýři mohou své požadavky
definovat pomocí schematických spojek. Konstruktéři pomocí nich mohou
vytvářet dílenské výkresy. Výrobci mohou zajít do úplných detailů a přesně
modelovat a znázornit spojky výztuže,
aby vytvořili pokyny k instalaci. Díky interakci spojek výztuží s výztuží, se kterou
jsou spojeny, je usnadněna správa změn.
Spojky můžete přidávat do skupin, sestav
a oddílů a používat při tom jedinečné
číslování spojek. Spojky můžete také exportovat do různých formátů.
Výztuž zakřivené svařované sítě: Při
umísťování výztuží svařovaných sítí
nyní můžete za účelem přizpůsobení se
různým tvarům betonových hostitelů

načrtnout ohnuté dílce. Později je můžete
upravit a přizpůsobit je tak případným
změnám.
Umístění zavazbené výztuže: Nový grafický správce vazeb umožňuje přesné
umístění výztuže. Můžete nastavit, aby
byly tvary standardních výztuží při
umísťování přichyceny k sousední standardní výztuži, nebo je můžete zavazbit
k hostitelským plochám. V uživatelském
rozhraní bude každý segment výztuže,
který lze zavazbit, společně s dostupnými cíli zvýrazněn. Polohu výztuže můžete
nastavit úpravou kót. Díky vazbě tohoto typu je při umísťování, přesouvání,
přetahování nebo kopírování výztuže zachován příslušný vztah.

Grafické úpravy vazeb výztuží: Nový editor na kreslicí ploše, který nahrazuje dialog Vazby výztuží, přináší vylepšený pracovní postup pro výztuže.
Proměnlivé rozložení výztuže: Pomocí
sad výztuží, které se mění podél šikmých
ploch, můžete výztuž přizpůsobit
složitým tvarům. Díky poznámkám k
více výztužím, uživatelskému nastavení
číslování a přesným výkazům zobrazujícím proměnlivé délky lze snadno
vytvářet dokumentaci. Můžete také definovat sady šikmých výztuží.
Structural Analysis for Autodesk® Revit®
Integrace aplikace Revit a Robot: Pomocí
propojení aplikace Revit a Robot můžete
do aplikace Revit přenést nový výsledek
požadované výztuže: příčná hustota.
Schémata příčné hustoty lze zobrazit pomocí Prohlížeče výsledků.

Připravil Jiří Drahotuský.
Revit specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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Autodesk

Vizualní programování designu

Jiří Drahotuský

Nová Open source aplikace od Autodesku pro grafické programování vašich
architektonických designů. A i když to může znít zvláštně nebo složitě, tak je to již
realita, která vám může velmi pomoci ve vašem BIM projektování.
Autodesk Dynamo
Počítačové navrhování propojuje kreativní řešení problémů s výkonnými a novými
výpočetními algoritmy na poli automatizace, simulace, parametrizace a návrhů
konstrukčního řešení. V posledních letech mělo počítačové navrhování na architektonickou praxi hluboký vliv. Malé i velké konstrukce začaly investovat do nových
výpočetních možností, které jim umožnily přizpůsobovat jejich procesy, a hledají
nové a inovativní řešení navrhování. Výpočty mohou být hybnou silou pro různé úkoly, jako je třeba automatizace opakujících se výrobních
procesů. Bez ohledu na konečné použití, je jasné, že návrháři potřebují takové pracovní nástroje, které jim umožní konstruovat své vlastní
nástroje.
„Vizuální programovací jazyk” je koncepce, která poskytuje návrhářům
prostředky pro sestavení programových vztahů pomocí grafického
uživatelského rozhraní. Spíše než psát „kód” od nuly, je uživatel schopen k
vytvoření vlastního algoritmu využít pro zachycení určitých vztahů tzv.
předpřipravených balíčků. To znamená, že projektant může využít počítačového
návrhu, aniž by musel psát programový kód.

Příklad č.1

Dynamo je open source doplněk pro Autodesk Revit. Dynamo umožňuje
návrhářům vytvářet vlastní počítačový návrh a automatizaci procesů
prostřednictvím vizuálního programovacího rozhraní založeného na uzlech.
Uživateli jsou k dispozici funkce pro sofistikovanou manipulaci s daty,
relačních struktur a kontroly geometrie bez nutnosti použití konvenčního
modelovacího rozhraní. Kromě toho, Dynamo dává návrhářům také tu výhodu,
že jsou schopni využívat počítačové navrhování v souvislosti s BIM prostředím.
Dynamo odhaluje v rámci aplikace Autodesk Revit zcela nový způsob práce s
geometrickými informacemi. Uživatelé si mohou sestavením ovládací panelů
vytvářet, umísťovat a vizualizovat různorodou geometrii. Panely vizuálního
programování umožňují uživateli vytvářet unikátní systémy a vztahy a rozšířit
BIM tak, že může být použit pro optimalizaci návrhů.
Dynamo je přednostně využíváno jako doplněk pro Autodesk Revit.
Z historického pohledu vše začalo od verze Revitu 2013 a Vasari Beta 3.
Dynamo také existuje jako samostatná aplikace se všemi seznamy a logickou
funkcionalitou, nazývá se Autodesk Dynamo Studio. Jedná se o vizuální programovací platformu, která funguje zcela nezávisle na jakékoli jiné aplikaci.

Příklad č.2

Ukázkový příklad
Vpravo na obrázcích naleznete dva příklady. První obrázek je jednodušší ukázka kódu pro vytvoření jednoho bodu. Druhý příklad slouží k nakreslení části
mapy z internetových map a převod na detailové/modelové čáry Revitu.
Jak je z ukázek vidno, na začátku je vždy nějaký seznam logicky pospojovaných
uzlů, který nakonec vytvoří nějakou geometrii v projektu. Pomocí uzlů tak lze
třeba načítat nějaká data z externích souborů, nebo je naopak ukládat do
souboru, např. Excelu. Aby mohl uživatel něco začít „skládat“, musí být trošku
obeznámen s načtenými balíčky a jejich uzly, ze kterých potom sestavuje svůj
kód. Uživatel tedy nepracuje se „surovým“ programovým kódem (to by po něm ani nikdo nemohl chtít), ale s chytrými panely - uzly, které
jen logickým způsobem pospojuje a naplní parametry.
Jednotlivé balíčky jsou volně přístupné na webu s tématikou Dynama a přístup k nim je snadný přímo z prostředí Dynama. Každý balíček
má potom své uzly (panely), které zastupují určitou funkčnost (např. získání souřadnic bodů, vytvoření nějakého seznamu, zadání vstupních
dat, načtení informací o elementech z projektu, zakreslení stavebního elementu...).
Několik ukázek funkčního kódu a další popis Dynama najdete na našem Revit blogu: www.revit3dblog.cz
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Nový licenční model Autodesku
Letos je, co se Autodesku týká, rok
velkých změn. Tento rok totiž Autodesk
postupně přechází na nový způsob licencování svých produktů. A první krok této
změny proběhl již právě koncem ledna,
od kdy se veškeré jednotlivé pevné licence dají pořídit pouze jako pronájem.
Tudíž například u takového základního
AutoCADu si pouze můžete vybrat dobu,
na jak dlouho si chcete program pořídit a
po kterou budete mít aktivní svou licenci.
Pronajmout si takto software můžete na
tři měsíce, rok, dva nebo tři roky. Stejně
tak to právě od ledna funguje u každého
jednotlivého produktu.

dále využívat za stejných podmínek.
Pokud k daným zakoupeným programům
platíte i tzv. Subscription (v novém názvosloví Autodesk Maintenance Plan), tak
opět se pro vás nic nemění. Vaše produkty můžete nadále využívat, vždy budete
mít k dispozici nejnovější verzi programu
a veškerou podporu a výhody jako dosud. Pokud se někdy rozhodnete přestat
dané Subscription (Maintenance Plan)
platit, tak Vám zůstane poslední vydaná
verze programu, kterou budete moci i
nadále využívat. Tudíž jak vidíte, u vašich
aktuálních kontraktů a již zakoupených
produktů se opravdu nic nemění.

A co Suity?

Rozdíl nicméně je pokud budete chtít
dokoupit program například pro nového
kolegu. Pak budete mít možnost jen formou pronájmu (na omezenou časovou
dobu).

Tato změna se bude týkat i balíčků
programů, neboli tzv. suitů. U nich ovšem
ještě máte čas až do 31. července 2016.
Do tohoto data ještě jsou k dispozici tzv.
pevné licence, u kterých není omezení
dobou využívání. Od srpna tohoto roku
a dále bude možno i tyto suity objednávat pouze jako pronájmy na konkrétní
časovou dobu, která je opět stejná ve
variantách od tří měsíců po tři roky.

Dotkne se to nějak mých
aktuálních kontraktů?
Celá tato změna licencování se týká pouze
nově objednaných licencí. Pokud už tedy
máte zakoupené produkty Autodesk tak
se pro Vás nic nemění. A je jedno jestli
jste zakoupili samostatný produkt nebo
celý balíček. Své programy můžete na-

Dobrá, a jak takový pronájem
tedy funguje?

Pronájem licence je program objednaný
na konkrétní časové období. Při nákupu
tedy již vybíráte, zda chcete pronájem na
tři měsíce, rok, dva nebo tři roky. Program
si stáhnete, nainstalujete a… teď přichází
ta změna. U klasické licence jsme všichni
naučení, že funguje na jednom konkrétním PC, kam produkt nainstaluji a
kde ho aktivuji. Nicméně u pronájmu
je to trochu jinak. Pronájem produktu se dělí na jednouživatelský nebo
více uživatelský (síťový jak jej známe).

Matěj Škarka
U jednouživatelského ale neurčuji, na
kterém PC licence poběží, ale pro kterého
uživatele poběží. Jedná se o tzv. jmennou
licenci. Pokud si tedy zakoupím produkt
já, tak svou licenci mohu využívat v práci
na počítači, na cestách na notebooku
nebo kdekoliv jinde. V produktu se totiž
identifikuji přihlášením, u kterého mám
přiřazeno, že mohu licenci využívat. Vše
se nastavuje v tzv. Autodesk Account, o
kterém jsme psali již minule a o kterém si
více můžete přečíst i na našich stránkách.
www.adeon.cz/aa

Proč taková změna?

Autodesk jednak potřebuje sjednotit
své různé licenční modely a ještě více
se snaží sjednotit rozsah verzí, které
uživatelé využívají. Především kvůli lepší
možnosti podpory a úprav.
Pronájem je také výhodný pro časově
omezené projekty. Pokud potřebujete
na určitou dobu rozšířit svůj tým, aby se
zvládl aktuální projekt, pak nemusíte
kupovat celý velký produkt, který po
skončení projektu skončí v šuplíku nevyužíván. Prostě si jej jen objednáte na
konkrétní dobu projektu. Obecně vzato
jsou pronájmy všech produktů nastaveny
tak aby se cenový rozdíl setkal zhruba u
třetího až pátého roku využívání. Pokud
máte k licencování jakékoliv otázky, tak se
nám ozvěte a my Vám rádi vše vysvětlíme
na Vašem konkrétním případu.

Aplikace pro Autodesk Revit: Legendy+
Aplikace Legendy+ je nadstavbou
určenou pro všechny uživatele Revitu,
kteří potřebují vytvářet dynamické legendy a výpisy požadovaných objektů
a jejich parametrů z projektu. Základní
funkce Revitu pro tvorbu tabulek výpisů
bohužel ne vždy zcela vyhovují normám
a běžným zvyklostem a neumožňují
tvorbu legend se schématy. Pokud chce
uživatel takovéto legendy ke svému projektu vytvořit, je nucen je manuálně nakreslit a vyplnit daty v pohledu k tomu
určenému.

Revit News 06/2016

Tato nadstavba vyplňuje tuto slabinu
Revitu a umožňuje rychle vytvářet dynamické legendy pro uživatelem zvolené

Matěj Škarka

objekty a jejich parametry. Legendy mohou mít libovolnou podobu a obsahovat libovolný počet schémat. Po zvolení
požadovaných prvků a parametrů nadstavba za uživatele vykreslí celou tabulku
legendy a dle předchozího nastavení ji
vyplní aktuálními daty z modelu. Můžete
generovat typové legendy pro řadu rodin,
mj. Stěny, Okna, Stropy a Podlahy, Sloupy,
Dveře, Nábytek, a další.
Více informací na adeon.cz/revitlegendy
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Nejvyužívanější 2D CAD

AutoCAD 2017

Zjednodušení
Autodesk Desktop App
Jednou z prvních změn, které si můžeme
při instalaci AutoCADu všimnout, je nové
okno Autodesk Desktop App, které se
automaticky zobrazí po dokončení instalace.

Pokud ze zástupce aplikaci spustíte a
otevřete kartu Aktualizace, budou na ní
ohledně aktualizací všechny potřebné
informace. Karta Aktualizace bude obsahovat aktualizace ke všem produktům
Autodesku instalovaných na vašem
počítači. Kliknutím na tlačítko Aktualizace můžete aktualizace stáhnout a
nainstalovat.
Hladká migrace
Nový nástroj pro migraci nabízí moderní
informační rozhraní pro migraci vašich
nastavení a souborů z předchozích
verzí AutoCADu. Detekcí rozpoznaná
uživatelská nastavení si můžete pro
přenos vybrat i jednotlivě.

Pro pozdější snadnější přístup je na plochu Windows a lištu úloh také nainstalován i zástupce Autodesk Desktop App.
Autodesk Desktop App nevyžaduje
přihlášení. Nicméně, přihlášení poskytuje
maximální podporu. Jestliže ještě účet
Autodesk nemáte, můžete si ho snadno
vytvořit.

Autodesk Desktop App je doprovodná
aplikace, která přináší bezpečnostní záplaty a aktualizace pro všechny produkty
společnosti Autodesk založených na Microsoft Windows a to pro verze 2015,
2016 a 2017. Aplikace také přináší lepší
přístup k výukovému obsahu. Autodesk
Desktop App nahradí Autodesk Application Manager (AAM), Autodesk Desktop
App doplňuje (a v některých produktech i
nahrazuje) upozorňování na aktualizace.
Pro uživatele s platným předplatným
poskytuje na základě předplatného aktualizace a výukový obsah pro produkty.

V případě dostupnosti hotfixu, opravných
balíčků nebo bezpečnostních záplat zobrazuje Autodesk Desktop App
upozornění ve stavové liště Windows.

Revit News 06/2016

Pokud nastane situace, že u síťové licence dojde ke ztrátě spojení s licenčním
serverem, objeví se zpráva o ztraceném
spojení. V rámci této zprávy máte nyní
možnost, zda AutoCAD uloží vaši práci a
zavře se, nebo v případě dostatku času
se vrátíte do AutoCADu a uložení provedete ručně sami. Vypínací časovač ale
AutoCAD nevypne, dokud ve zprávě něco
nevyberete.

Uživatelské rozhraní
Vylepšení dialogových panelů

Závěrečná zpráva o přenosu byla
pro snazší čtení informací formátově
upravena.
Správce licence
AutoCAD zavádí nového správce licence,
Správce licencí, usnadňujícího přepínání
mezi typy licencí a taky možnosti uložení
práce v případě ztráty spojení síťové licence se správcem síťových licencí.
Během procesu instalace se už nyní
nevybírá typ licence a nezadává sériové číslo. Místo toho, se toto zadává až
při prvním spuštění produktu AutoCAD.
Můžete si vybrat mezi licencí samostatnou (se zadáním sériového čísla) a nebo
síťovou licencí.

S odkazem na třetí přání v listu přání
uskupení AUGI byly zvětšené některé
dialogové panely, umožňující také i dynamickou změnu velikosti se zachováním
nastavení i pro příští spuštění AutoCADu.
Díky tomuto vylepšení můžete nyní v
běžných panelech vidět více informací i
bez nutnosti rolování.
Vybrat soubor – přístup k panelu Vybrat
soubor a dalších nástrojů umožňujících
výběr souborů jako např. Nový, Otevřít,
Uložit a Uložit jako... můžete najít v liště
rychlého přístupu.

Velikost náhledu byla v panelu pro výběr
soborů zvětšena a byl také odstraněn i
zástupce na Buzzsaw.

V menu Infocenter je pro přístup ke
Správci licence nová volba, kde si
můžete jak prohlédnout informace o
licenci software tak také i o nainstalovaných zásuvných modulech, doplňcích
a rozšíření. Můžete zde také změnit typ
licence. Například síťovou na lokální licenci, nebo také samozřejmě i naopak.

Vložit – přístup přes kartu Vložit, panel
Blok, nástroj Vložit. Pokud kliknete na
Vložit, rozbalí se předvoleně galerie
s dostupnými bloky. Pro zobrazení
dialogového panelu Vložit klikněte na
tlačítko Další možnosti... nebo nastavte
systémovou proměnnou GALLERYVIEW
na hodnotu 0 (vyp).
Dialogový panel Vložit je přepracován.
Je větší a umí lépe zobrazit náhled
bloku, má delší pole s názvem bloku. Pro
zvětšení náhledu lze celý panel roztaho-
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vat. Pole s názvem bloku nyní podporuje
autokompletaci názvu. Po začátku psaní
se ihned ve stávajících názvech vyplňují
zadané znaky, což zkracuje dobu nalezení
potřebného bloku i bez rolování seznamu.
Správce nastavení stránky – přístup přes
pravé tlačítko nad záložkou rozvržení.
Nyní můžete pro větší přehlednost okna
zvětšit výšku celého dialogového panelu.
Správce skupin – přístup přes kartu
Výchozí, panel Skupiny, nástroj Správce
skupin.
Výška dialogového panelu Správce
skupin je zvětšen. Nyní, v porovnání s
předchozími 11 řádku u minulých verzí,
zobrazuje 17 skupin najednou.

systému. To je indikováno zobrazením
těchto implicitně důvěryhodných cest v
okně důvěryhodné složky šedou barvou.
Dříve implicitní důvěryhodné cesty zobrazeny nebyly.
Načíst/Uvolnit aplikace – přístup přes
kartu Správa, panel Aplikace. Dialogový
panel Načíst/Uvolnit aplikace lze
zvětšit pro širší zobrazení informací a
souborů bez nutnosti rolování. Změna
velikosti probíhá rovnoměrně mezi oknem prohlížeče a oknem s načtenými
aplikacemi.
Otevřít VBA projekt – přístup přes kartu
Správa, panel Aplikace. Pokud ale zatím
neproběhla instalace Microsoft® Visual
Basic® for Applications software (VBA),
je komponentu VBA třeba stáhnout. Instalace již není součástí běžné instalace
AutoCADu. Dialogové okno Otevřít VBA
projekt lze zvětšovat.
Vylepšení popisků nástrojů

Správa stavů hladin – přístup přes kartu
Výchozí, panel Hladiny, nástroj Správa
stavů hladin.
Pro zobrazení více řádků s hladinami lze
nyní okno dialogového panelu zvětšit.
Upravit atribut – přístup přes kartu
Vložit, panel Blok, nástroj ATREDIT.
Výška dialogového panelu úpravy
atributů byla zvětšena na 15 řádků (oproti dřívějším 8 řádkům).
Rozšířený editor atributů – přístup
přes kartu Vložit, panel Blok, nástroj
EATREDIT.
Nyní můžete zvětšit velikost okna
dialogového panelu Rozšířený editor
atributů tak, aby byly viditelnější jednotlivé sloupce současně.
Posunout nebo kopírovat – přístup přes
pravý klik myši nad záložkou rozvržení.
Zvětšením velikosti dialogového panelu lze lépe číst dlouhé názvy a většího
počtu řádků.
Vlastnosti výkresu – přístup přes
aplikační menu, položka Kreslicí
pomůcky.
Díky možnosti zvětšení dialogového
okna lze současně zobrazit širší pole, více
textu a vlastností.
Možnosti zabezpečení – přístup přes
příkaz Možnosti, karta Systém. Vzhled
panelu zabezpečení byl aktualizován.
AutoCAD nyní důvěřuje jakémukoliv
souboru a složce v Program Files, který
je pod správou ochrany operačního
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Novým ovládacím prvkem v panelu
Možnosti na kartě Zobrazit nyní můžete
řídit dobu prodlevy (ve vteřinách) než dojde ke spuštění pomocného nápovědního
popisku. To umožňuje využití nápovědy
jen v případě, že je jí potřeba, bez
zbytečného rušení u známých voleb.

dvěma rameny. Oba nástroje naleznete
na kartě Poznámky, na panelu Osy.
Nástroj středových os vytváří geometrii
určeného typu čáry asociované s vybranými úsečkami a křivkami. Nástroj středové
značky vytváří asociativní středovou
značku vybrané kružnice, oblouku nebo
polygonového oblouku. Pokud se asociovaný objekt změní, změní se odpovídajícím způsobem také středové značky
nebo osy.
Středové značky a osy lze pomocí příkazu
STŘEDODPOJ (_CENTERDISASSOCIATE)
od objektů odpojit. Použitím příkazu
STŘEDPŘIPOJ (_CENTERREASSOCIATE)
lze asociativitu s vybranými objekty
opět obnovit. Vzhled středových značek
a os je řízen následujícími systémovými
proměnnými:
CENTEREXE – řídí délku prodloužení čáry
středové značky nebo osy.

Klávesa DELETE
Tento panel se objeví v případě, kdy je
nastavená systémová proměnná PICKFIRST na 0, byl vybrán nějaký objekt a
byla stisknuta klávesa DELETE.

Po kliknutí na tlačítko Ano se proměnná
PICKFIRST automaticky zapne (= 1). Toto
nastavení lze zapamatovat i pro příští
čas. Obnovení původního nastavení (bez
zatržítka) lze provést v panelu Možnosti
na kartě Systém, tlačítkem Nastavení
skrytých zpráv.
Poznámka: tato automatika ale nefunguje u jiných příkazů (např. přetahování
vybraných entit pomocí pravého tlačítka
do jiného výkresu).

CENTERMARKEXE – určuje, zda je
prodloužení čáry středových značek
vytvořeno.

CENTERLAYER – určuje hladinu vytvoření
středové značky nebo osy.
CENTERLTYPE – určuje typ čáry pro
vytvoření středové značky nebo osy.

Asociativní středové značky a osy
AutoCAD 2017 nabízí nový silný nástroj
pro tvorbu a úpravy středových značek
STŘEDZNAČKA a os STŘEDOSA mezi

CENTERLTSCALE – nastavuje měřítko
typu čáry použité pro středové značky
nebo osy.
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CENTERCROSSSIZE – určuje velikost
středového kříže středové značky.

Konektivita
Import PDF souborů

CENTERCROSSGAP – určuje u středových
značek mezeru mezi značkou středu a
čárou prodloužení.

Středové značky a osy lze upravovat
pomocí jejich uzlů. Multi-funkcionální
menu uzlů nabízí doplňkové funkce.

Soubory PDF jsou běžným způsobem
publikování a sdílení návrhových dat
pro revize a poznámkování. AutoCAD
aktuálně podporuje tvorbu PDF souborů
jako výstup publikování výkresů zAutoCADu. PDF soubory mohou být z důvodu
spolupráce na projektech znovu formou
externí reference připojeny k výkresům.
V AutoCADu 2017 můžete poprvé
obsah PDF také importovat a to geometrii,
TrueType texty a rastrové obrázky, a to
buď z celého souboru nebo jeho vybrané
podložené části.
Příkaz IMPORT
Nástroj Import je dostupný z Aplikačního
menu a nebo karty Vložit. Umožňuje import geometrie z PDF stránky přímo do
aktuálního výkresu jako entity AutoCADu.

Pro zobrazení a úpravu středových značek
a os můžete použít i panel Vlastnosti.
Pro reset prodlužovacích čar na výchozí
hodnoty
definované
systémovou
proměnnou CENTEREXE lze použít příkaz
STŘEDOBNOV (_CENTERRESET).
Hladina šraf
Systémová proměnná HPLAYER byla
rozšířena o možnost určení neexistující
hladiny a její nastavení jako výchozí pro
nové šrafy a vyplnění.

V dialogovém panelu Importovat soubor
můžete uvidět, že formát PDF byl přidán
do seznamu podporovaných formátů.

Jednotky
Seznam jednotek pro měřítko vloženého
obsahu nyní zahrnuje US Survey Feet.
Příkaz TEXTEDIT
Příkaz TEXTEDIT zahrnuje nové volby režimu (řízeno také systémovou
proměnnou TEXTEDITMODE) pro násobné úpravy bez nutnosti opakovaného
spouštění příkazu.
Pokud je vybrán režim Násobně, TEXTEDIT se opakuje, což umožní pokračování

v úpravách na dalších vybraných textech.
Volba Zpět v rámci režimu Násobně znamená možnost zpětných kroků provedených úprav.
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Po vybrání souboru typu PDF, se zobrazí dialogový panel Import PDF, který
umožňuje:
• Zvolit si z PDF stránku pro import.
• Určit měřítko, natočení a vkládací bod
importované geometrie.
• Řízení, jaký typ dat bude z PDF importován (geometrie, celobarevné výplně,
text a rastrové obrázky).
• Řídí způsob přiřazení hladin importo-

vaným objektům.
• Nastavit různé volby post-procesoru
pro importovanou geometrii.
Rastrové obrázky jsou extrahovány jako
soubory typu PNG a jsou připojené k
výkresu jako běžné externí reference.

Volba “Převést celobarevné výplně na
šrafy” spojí 2D desky s navazujícími hranami a převede je na entity typu plné
šrafy. Tato volba může zvýšit čas potřebný
pro zpracování převodu.
Volba “Použít vlastnosti tlouštěk čar“
přiřadí podle PDF extrahované geometrii
tloušťku čar. Pokud je volba nezatržena,
všechny importované geometrie bude
mít přiřazenu výchozí tloušťku AutoCADu.
Volba “Odvodit typy čar z kolineárních
čárkovaných čar” hledá v sesbíraných
seznamech kolineárních entit čárové a
bodové segmenty a nahrazuje je jedinou křivkou. Přitom je vytvořen nový typ
čáry s názvem PDF_IMPORT, a na křivky
je aplikovaný s měřítkem typu čáry,
založeném na délce čárek. Toto nastavení
sice snižuje počet nových entit, ale za
cenu určité snížené věrnosti vytváří geometrii pro snazší úpravy. Pokud bude
volba nezatržena, bude každý segment
přerušované čáry importován jako samostatná entita.
Tlačítko Možnosti… v dolní části
dialogového panelu otevírá dialogový
panel Možnosti na kartě Soubory. Zde
můžete zadat složku pro umísťování
extrahovaných a později jako referencí
připojených rastrových PNG obrázků.
Cesta může být vzhledem k umístění
importovaného PDF souboru absolutní
nebo relativní.
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Formát PDF nerozpoznává texty s fonty typu SHX. Při tisku výkresu do PDF,
obsahujících shx fonty, se do PDF data
ukládají jako geometrie (ne texty), proto
při importu PDF z těchto textů vzniká
zase geometrie. Texty s TrueType fonty
jsou importovány jako textové entity.
Příkaz PDFIMPORT
Nový příkaz PDFIMPORT (–PDFIMPORT
pro přístup přes příkazový řádek) nabízí
alternativní způsoby importu PDF geometrie do aktuálního výkresu. Výchozí
volbou po spuštění příkazu je výběr
podloženého PDF souboru, nebo výběr
dosud nepodloženého PDF souboru z
disku.
Pokud zvolíte volbu Soubor, bude zobrazen stejný dialogový panel Import PDF
jako po použití příkazu IMPORT. Pokud
vyberete podloženou PDF referenci,
můžete okolo objektů, které chcete importovat, zadat pravoúhelníkovou nebo
polygonovou oblast nebo vybrat volbu
Vše. V dalších volbách můžete z výkresu
podložené PDF po provedení importu
objektů zachovat, uvolnit nebo odpojit.
Volba Nastavení v příkazu PDFIMPORT
zobrazuje dialogový panel Nastavení importu PDF se stejnými nastaveními jako
dialogový panel Import PDF.

Pokud vyberete podložené PDF, které je
připojené v aktuálním výkresu, můžete
nástroj PDF Import také nalézt v kontextovém pásu karet Podložení PDF.
A360
Karta A360 v pásu karet byla pro z
důvodu podpory nové funkcionality
aktualizována. Byly z ní také odstraněny
zastaralé nebo málo používané nástroje.
Byl odstraněn pás karet AutoCAD Online
a dva nástroje z pásu A360. Nástroj AutoCAD 360 Web je již dále nepotřebný,
protože upravovat výkres on-line můžete
otevřením A360 Drive. Rovněž panel
Kanál návrhu již není zobrazován jako
výchozí a byl z pásu A360 odstraněn.
Připojení k nástroji stále zůstává možnost
použití příkazu OTEVŘIKANÁLNÁVRHU
(DESIGNFEEDOPEN).

24

Sdílení návrhů
AutoCAD 2017 nabízí pro úzkou spolupráci mezi týmy a pro zachování bezpečnosti
formátu DWG nový nástroj umožňující
jednodušší publikování pohledů výkresů
do cloudu.
Zúčastněné strany pro zobrazování
pohledů nepotřebují žádné přihlášení
do A360 nebo mít instalovaný nějaký
produkt založený na AutoCADu. A i když
nemají žádný přístup ke zdrojovým DWG
souborům, mohou komfortně sdílet
pohledy vašich návrhů.

WebGL 3D grafiku. Zavření prohlížeče
před dokončením zpracování nepřeruší
načítání ani zpracovávání pohledu.
Z prohlížeče můžete návrh prohlížet,
měřit, zobrazovat vlastnosti objektů,
přepínat hladiny a další. Pokud jste s
pohledem spokojeni, můžete ho dále
sdílet formou odkazu e-mailem, či jiným
elektronickým způsobem, podle možností
spolupracujících uživatelů. Uživatelé,
kteří kliknou na doručený odkaz mohou
návrh prohlížet ve svém prohlížeči až do
30 dnů i bez jakéhokoliv přihlášení.

Přístup k novému nástroji Sdílet výkres
je přes aplikační menu, volba Publikovat
nebo pás karet A360. Také můžete použít
příkaz SDÍLEJNÁVRHONLINE (_ONLINEDESIGNSHARE).
K publikování výkresu je nutné přihlášení
do A360. Pokud nejste dosud přihlášení,
budete před započetím publikování k tomuto vyzváni.
Při použití nástroje sdílení výkresu je
aktuální výkres načten do bezpečného
umístění na cloudu, kde je podle vlastností extrahován jako 2D nebo 3D
pohled. Můžete zvolit publikování a zobrazení přímo pomocí vašeho prohlížeče
nebo na pozadí a obdržet oznámení ve
stavové liště Windows o kompletním
načtení.
Pokud zvolíte první možnost zobrazení v
prohlížeči, AutoCAD načte soubor výkresu
(včetně jeho referencí) do úložiště na
cloudu a začne data zpracovávat k
prohlížení prohlížečem. Stav načítání
můžete sledovat v A360 prohlížeči. Čas
načítání a zpracování je závislý od rozsahu a komplexnosti výkresu. rychlosti
připojení.

Jakmile je zpracování dokončeno, je
ve vašem prohlížeči zobrazen náhled
návrhu. Podporovanými prohlížeči jsou
Chrom, Firefox a další, podporující

Pokud zvolíte možnost publikování s
oznámením o dokončení zpracování,
bude pohled sice v cloudu vytvořen, ale
ve vašem prohlížeči zatím automaticky
nezobrazen. Místo toho při dokončení
zpracování zobrazí AutoCAD na své stavové liště bublinu odkaz pro zobrazení ve
vašem prohlížeči. Prohlížení je podporované v prohlížečích posledních verzí, jako
Chrome, Firefox, Safari, nebo Internet Explorer.

3D tisk
AutoCAD 2017 nabízí dvě metody pro
odesílání vašich 3D modelů na 3D tiskárnu spuštěním příkazu SLUŽBA3DTISKU
(_3DPRINTSERVICE, dříve _3DPRINT)
a aplikaci Print Studio, kterou nyní nabízí příkaz 3DTISK (_3DPRINT). Oba tyto
nástroje jsou dostupné z karty Výstup
při aktivním pracovním prostoru 3D modelování a také a aplikačního menu.

Volbou některého z nástrojů se otevře
dialogový panel Možnosti 3D tisku, ve
kterém můžete vidět různá nastavení
včetně výstupních rozměrů.
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takže vypadají stejně, jako po dokončení
operace.
V předchozích verzích AutoCADu byl
někdy problém u čar s tloušťkou vidět
tečky tečkované čáry. Nyní AutoCAD
podporuje tloušťku čar i u tečkovaných
úseků, jak je vidět na obrázku níže.
Po kliknutí na OK, podle zvolené metody, jste dotázáni na uložení výstupu do
souboru formát STL, který pak můžete
odeslat do vaší 3D tiskárny nebo Print
Studia. Print Studio je samostatná aplikace, přicházející s uvedením AutoCADu
2017, avšak podle výchozího nastavení
není instalována. Pokud nebylo Print Studio dosud instalováno, bude se možnost
instalace nabízet.
Pomocí nainstalovaného Print Studia se
můžete připojit k vybrané 3D tiskárně
a odeslat váš 3D model přímo nebo
vytvořit tiskový soubor pro pozdější tisky.
Vyberte si některý z populárních tiskových formátů.

Úchopy na koordinačním modelu
Funkcionalita koordinačního modelu
byla v AutoCADu 2017 vylepšena, nyní
dovoluje pomocí běžného 2D uchopení
koncového bodu a středu přesné uchopování na připojeném modelu.

Inovace
2D grafika
V AutoCADu 2017 pokračuje vylepšování
vzhledu, vybírání a výkon 2D geometrie.
Pokud máte grafickou kartu a hardware
podporující DirectX 11, můžete při zapnuté akceleraci s výkonem experimentovat.
Volby v dialogovém panelu Grafický
výkon umožňují využití grafických schopností vaší karty. K nástroji Grafický
výkon se dostanete pomocí ikony ve stavové liště.
Vzhled a výběr
V předchozích verzích AutoCADu existovaly náhledy objektů při jejich
vytváření, posunování nebo kopírování v
nedokonalém, „zubatém“ zobrazení.
V AutoCADu 2017 je vyhlazení čar podporováno i během manipulace s objekty,
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Navíc, u typů čar s kombinací čárek a
teček se tečky zobrazují jako kulaté body,
než jako dříve velmi krátké čárky.

Výsledkem je také přesnější zvýrazněné
zobrazení i při výběru entit.

Dalším malým, ale užitečným vylepšením
je možnost vybírání přerušovaných typů
čár v místech, kde je jen mezera mezi
segmenty. Kliknutím do prázdného místa
přerušované čáry se čára vybere, toto
chování je možné ovlivnit systémovou
proměnnou LTGAPSELECTION.
Bylo vylepšeno přesnější zobrazení velmi
blízkých rovnoběžných čar (např. husté
šrafy).
2D výkon
Výkon 2D grafiky byl v AutoCADu 2017
vylepšený pomocí výhod a vlastností
grafického procesoru (GPU), obsaženého
v mnoha moderních grafických kartách.
Toho bylo dosaženo dvěma způsoby. Za
prvé, přerušované typy čar zahrnujících
pouze čárky a tečky jsou nyní přednostně
před CPU generovány pomocí GPU. Za
druhé, grafika je nyní udržována v paměti
GPU, takže operace panoramování a
zoomu jsou násobně rychlejší.
Ukládání grafiky do mezipaměti je řízeno
skrytou systémovou proměnnou 2DRETAINMODE. Výchozí nastavení 2DRETAINMODE je zapnuto (=1). Pokud máte
nějaké problémy s grafickým výkonem,
můžete ji nastavit na nulu a sledovat, zda
je problém v důsledku ukládání do mezi
paměti.
Poznámka: Vylepšení rovnoběžných
odstupů je závislé na 2DRETAINMODE.
Pokud je nastavena na nulu nebo zakázána z důvodu nedostatku paměti GPU,
bude vzhled méně přesný. Pokud vaše
grafická karta nemá alespoň 128 MB

GPU paměti, 2DRETAINMODE, dokonce
i když má hodnotu 1, bude bez efektu.
Tuto vlastnost můžete kontrolovat v
Ovládacích panelech, položka Zobrazení
> Upravit rozlišení. Potom klikněte na
“Upřesnit nastavení”. Na kartě Adaptér
ověřte “Vyhrazená grafická paměť”.
AutoCAD 2017 zahrnuje speciální testovací nástroj nazvaný “Heads Up Display”
(HUD), který umožňuje přímé zjištění
obnovovací frekvence a GPU paměti.
Pro zapnutí HUD musíte nejdříve použít
příkaz APPLOAD a načíst soubor GsTest.
arx. Soubor je umístěný v instalačním
adresáři, výchozí umístění C:\Program
Files\Autodesk\AutoCAD 2017.
Na příkazovém řádku zadejte GSDEBUG a vyberte volbu HUD a zapněte ji.
Frekvence snímků (FPS) a paměť GPU
se zobrazí v horním levém rohu okna
výkresu. Údaje pro FPS jsou zobrazeny v
pořadí: poslední snímek – posledních 5
snímků – posl.15 snímků.
3D grafika
Stávající subsystém, odpovědný za 3D
spolupráci a adaptivní degradaci objektů
byl ze dvou důvodů vyměněn. Především,
pro zlepšení stability. Za druhé, pro
zvýšení výkonu u velkých 3D modelů
zobrazovaných ve 3D vizuálních stylech,
hlavně ve stínovaném a realistickém.
Stabilita a 3D spolupráce
Autodesk shromáždil a analyzoval od
zákazníků tisíce zpráv o selhání, stejně
jako neoficiální evidenci, implikující
stabilitu grafického subsystému zahrnujícího 3D Orbit a související operace. Také
se podařil upravit kód, zodpovědný za
adaptivní degradaci ve velkých 3D modelech, který v průběhu interakce zobrazovacích operací automaticky vypne vizuální vzhled prvků s cílem udržet přijatelnou
snímkovou frekvenci. Tyto funkce by měly
všeobecně zlepšit stabilitu 3D navigační
nástrojů a výkonu bloků ve 3D.
3D výkon
Celkově se všeobecně zvýšil výkon pro
3D výkresy, speciálně pak pro modely s
velkým počtem malých bloků, obsahujících hrany a plochy.

Připravil Jiří Drahotuský.
AutoCAD specialista ve společnosti
ADEON.
www.adeon.cz
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Balíčky programů od Autodesku končí, co bude dál?
Autodesk ohlásil plánovanou změnu ve svých balíčcích programů, aktuálně nazývaných Autodesk
Design Suite. Ty dosud nabízejí možnost pořídit si celou kolekci programů za výhodnějších podmínek
než kdybyste je kupovali jednotlivě.

O

d 1.8.2016 budou tyto balíčky Design Suite nahrazeny
novými kolekcemi pod názvem „Autodesk Industry
Collections“. Zatímco u tzv. Design Suitů jsme se museli
vyznat ve dvacítce různých typů, tak nové kolekce budou celkem
pouze tři (pro stavebnictví, strojírenství a média & zábavu)
• Architektura a stavebnictví
Kolekce určená pro stavební odvětví, BIM, architekturu a
projektování pozemních staveb
• Strojírenství a výroba
Strojírenská kolekce určená převážně pro digitální prototypování, elektromechanické navrhování a výrobní linky.
• Média a zábavní průmysl
Kolekce programů pro zábavu, média, reklamy, počítačové
hry a další…

Změny pro stávající zákazníky
Pokud už využíváte balíčky Design Suite ve formě tzv.
Subscriptionu (pronájmu), pak od 1.8.2016 můžete na tyto kolekce přejít. Čas na to máte do konce období svého pronájmu a to
bez vlivu na cenu, máte-li Design Suite Premium nebo Ultimate.
Pokud jste zákazníci, kteří využívají Design Suite s tzv.
Maintenance Plan, pak můžete své licence do budoucna obnovovat i nadále.
Od 1.8.2016 již ale nebude možnost kupovat nové licence
Design Suitů, ale již pouze kolekce.

Časté otázky
Co když produkt, který potřebuji k mé práci, v kolekci není?
Pokud potřebujete k své činnosti další produkt, který není v
kolekci, tak máte vždy možnost si jej samostatně předplatit.
Jedná se nejčastěji o specializované potřeby (simulace, správa
dat, atd…)

s Přístupem pro jednoho uživatele (nesdílená licence), anebo s
Přístupem pro více uživatelů (síťová – sdílená licence).
Proč taková změna?
Autodesk potřeboval zjednodušit nabídku svých sad programů.
Zatímco tzv. Suitů nabízí někde okolo 20 typů, tak Kolekcí jsou
jen tři typy. Uživatelé si také často stěžovali, že musí platit
za produkty, které nevyužívají a uživatelé tedy např. verzí
Ultimate měli v zásobě několik programů, jenž platili, ale vůbec
je nepotřebovali. To vše teď s kolekcemi odpadá.
Vyplatí se vůbec tyto kolekce cenově?
Věříme, že je to od Autodesku velmi cenově zajímavý krok. Níže
se pojďme společně podívat na srovnání pronájmu licencí
samostatně, pronájmu Design Suitu, kde jsou všechny tři samostatné produkty obsaženy, a pronájmu kolekce.
Samostatný nákup
Revit
AutoCAD
AutoCAD Civil 3D

6.805 €/rok
Inventor Professional
AutoCAD
Navisworks Manage

4.060 €/rok
Maya
3ds Max

Hlavní produkty

Autodesk Infrastructure Design Suite
Ultimate

4.575 €/rok
Autodesk Product
Design Suite
Ultimate

3.660 €/rok
Entertainment Creation Suite Ultimate

3.200 €/rok

2.975 €/rok

Kolekce
Architecture, Engineering &
Construction Collection

2.930 €/rok
Product Design Collection

2.680 €/rok
Media & Entertainment
Collection

2.225 €/rok

Pozor: Všechny ceny a informace jsou k 26.5.2016. Skladba
kolekcí i jejich cena se od té doby mohla změnit a pokud tedy
tento článek čtete později, pak aktuální informace najdete na
našich stránkách: adeon.cz/collections

Připravil Matěj Škarka.
CAD specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz

Bude nějaká změna v licencování?
Ne, licencování už zůstává formou pronájmu, který Autodesk letos postupně zaváděl. Máte tedy možnost si kolekce objednat
Kolekce

Design Suite

Další produkty

Cloudové služby

Architecture, Engineering & Construction
Collection

Revit
AutoCAD
AutoCAD Civil 3D

Navisworks Manage
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Map 3D
AutoCAD MEP
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Utility Design
Vehicle Tracking
3ds Max

Rendering in A360
AutoCAD 360 Pro
FormIt 360 Pro
InfraWorks 360
Insight 360
ReCap 360 Pro
Structural Analysis for Revit
Uložiště A360 (25GB)

Product Design Collection

Inventor Professional
AutoCAD
Navisworks Manage

Vault Basic
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
Factory Design Utilities
3ds Max

Rendering in A360
AutoCAD 360 Pro
Fusion 360
ReCap 360 Pro
Uložiště A360 (25GB)

Media & Entertainment Collection

Maya
3ds Max

Mudbox
MotionBuilder

Character Generator
ReCap 360 Pro
Rendering in A360
Uložiště A360 (25GB)
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Najdete na: eshop.adeon.cz

Váš partner pro CAD řešení

Již přes 1 300 uživatelů CAD aplikací se registrovalo
a pravidelně čte a odebírá novinky a tipy z programů
na našich blozích pro CAD profesionály.

