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Witamy w programie GRAITEC PowerPack dla Revit
GRAITEC PowerPack for Revit® to bogaty zestaw narzędzi które zapewniają większą funkcjonalność, lepszą
kontrolę i większą automatyzację dla użytkowników Revit® ze wszystkich branż.
GRAITEC PowerPack for Revit® obejmuje praktyczne narzędzia, które koncentrują się na przyspieszeniu
modelowania, uproszczeniu zarządzania rodzinami, przygotowaniu opisów, wymiarów, widoków i rysunków,
przyspieszeniu tworzenia dokumentacji, oraz na ulepszeniu wymiany danych z aplikacjami zewnętrznymi.
GRAITEC PowerPack for Revit® przynosi oszczędność czasu pracy użytkowników wszystkich wersji programu
Revit®: Revit® Architecture, Revit® Structure, Revit® MEP and Revit® One Box.
Kompatybilność z Revit®:

GRAITEC PowerPack for Revit® jest kompatybilna z następującymi wersjami programu Autodesk Revit®:
Autodesk Revit® Architecture, Autodesk Revit® Structure, Autodesk Revit® MEP and Autodesk Revit® One Box.
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Nowości
Biblioteki
1: Menedżer Rodzin

Menedżer Rodzin to narzędzie do łatwego wyboru rodzin i ich typów i do wczytania ich do aktualnego projektu.
Lista rodzin ma czytelną strukturę zależną od kategorii i umożliwia zastosowanie filtrów.

W pierwszym etapie należy wybrać rodziny z okna widocznego po uruchomieniu modułu.

Następnie można wybrać typy rodzin które chcemy wczytać.
W efekcie działania wybrane rodziny zostają zaimportowane i są widoczne z poziomu okna do zarządzania
projektem.
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BIM Connect
1: Zgodność z Autodesk Revit 2016
Advace PowerPack 2016 zawiera nową wersję modułu BIM Connect 2016, kompatybilną z najnowszą wersją
programu Autodesk Revit 2016. Po zainstalowaniu Advance PowerPack 2016 for Revit, polecenia BIM Connect
dostępne są na wstążce Graitec PowerPack.

2: Mapowania przekrojów żelbetowych
Począwszy od wersji 2016, dostepny jest nowy mechanizm mapowania przekrojów betonowych, pozwalający
automatycznie mapować przekroje betonowe przy użyciu rodzin w programie Revit.
"Mapowania przekrojów betonowych" dostępny jest w oknie dialogowym Ustawienia:
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W nowym oknie dialogowym użytkownik musi wybrać typ przekroju, a następnie załadować odpowiednią
rodzinę do mapowania i dopasować parametry pomiędzy przekrojem i rodziną programu Revit.

Uwaga: Mapowanie przekrojów betonowych należy wykonać przed importem modelu. Jeśli nie przygotujemy
mapowania, podczas importu pojawi sie okno dialogowe z listą wszystkich nieznanych typów przekroju.

Uwaga: Jeżeli mapowanie zostanie zrobione niepoprawnie, wówczas po imporcie należy oczekiwać
niepoprawnej geometrii.
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3: Import wyników MES dla elementów liniowych
Przy wykorzystaniu plików GTCX, BIM Connect 2016 umożliwia import rezultatów obliczeń MES dla elementów
liniowych z programu Advance Design.
Po zaimportowaniu wyników obliczeń do Revit, można nimi zarządzać przy użyciu narzędzia do przeglądania
rezultatów w Revit.
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4: Synchronizacja podziału elementów
Elementy podzielone mogą być teraz synchronizowane.
Model Revita zawierający belki ciągłe i płyty wieloprzęsłowe może być teraz eksportowany do pliku GTCX i
importowany do Advance Design lub Arche Ossature.

Użytkownik może wybrać podział belki ciągłej lub stropu.

Ta zmiana może być synchronizowana podczas aktualizacji modelu w Revit z wykorzystaniem pliku
GCTX.Zatem następnym krokiem jest eksport modelu z Advance Design i wczytanie pliku GTCX w oknie
synchronizacji w Revit.
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Wybierz zmiany i zatwierdź je. Sprawdź wynik w modelu Revit.

5: Import / Eksport w formacie Autodesk Advance Steel - SMLX
BIM Connect 2016 obsługuje nowy format wymiany danych Autodesk Advance Steel - SMLX. Narzędzie do
wymiany danych Graitec potrafi importować lub eksportować pliki SMLX.
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6: Automatyczne uruchomienie Arche Ossature podczas eksportu
Podczas korzystania z funkcji eksportu BIM Connect można zdecydować, czy po eksporcie danych ma nastapić
automatyczne uruchomienie programu do którego dane są eksportowane.

Jeśli opcja jest zaznaczona, po eksporcie plików z Revit, program Arche jest uruchomiany i plik z danymi jest
automatycznie importowany.
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Modelowanie
1: Przesuń XY

Polecenie Przesuń XY umożliwia łatwe przesunięcie elementów w rzucie budynku, przy wykorzystaniu
wpisanych wartości wektora przesunięcia X i Y.
Polecenie można znaleźć na wstążce "Modelowanie".
Kliknij lub użyj okna wyboru aby wyselekcjonować elementy i wybierz polecenie z Graitec PowerPack ->
Modelowanie -> Przesuń XY.
Wyświetlane jest okno dialogowe. Podaj konkretne wartości wektora przesunięcia X i Y, a następnie kliknij
przycisk OK.
Program rozpoznaje skróty takie jak 1 m, 1 dm, 1 cm.

2: Strona Drzwi
Narzędzie to umożliwia modyfikację strony umieszczenia drzwi dla dowolnej rodziny drzwi w Revit.Polecenie
można znaleźć na wstążce "Modelowanie".
Podczas pracy w Revit, wybierz polecenie Graitec PowerPack -> Modelowanie -> Strona Drzwi. Ta operacja
spowoduje pojawienie się okna z widokiem drzwi, nazwami rodzin i kierunkiem ich otwierania.
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Polecenie rozróżnia drzwi lewe (oznaczone L) i prawe
(oznaczone P). Możemy sterować tymi oznaczeniami dla
każdego z okien niezależnie.
Jeśli oznaczenie kierunku otwierania drzwi nie jest
możliwe / nie ma sensu (drzwi podwójne, przesuwne,
obrotowe, …), wówczas są w okienku oznaczane
symbolem "N / A".
Aby zmienić/zaktualizować stronę otwierania drzwi w
projekcie należy ponownie uruchomić polecenie. Gdy
okno dialogowe jest ponownie otwarte, rodziny nowo
wczytane do projektu oznaczane są w oknie kolorem
czerwonym. Wystarczy wówczas sprawdzić i ewentualnie
uaktualnić tylko te nowo wczytane rodziny.
Strona otwierania drzwi może być prezentowana na
rysunkach
i
zestawieniach
przy
wykorzystaniu
automatycznie dodawanego parametru współdzielonego
(GRTC_DS).

3: Widoczność 3D CAD
Polecenia CAD 3D Widoczność umożliwiają konwersję obiektów 3D z rysunku CAD w rodziny programu Revit,
a także pozwalają na uaktualnienie tych rodzin po zmianach w rysunkach CAD.

Aby dokonać konwersji z rysunku CAD, rysunek ten musi być podlinkowany do aktualnego projektu.Następnie
należy uruchomić polecenie Graitec PowerPack -> Modelowanie -> CAD 3D Widoczność i wybrać CAD do
RFA z listy rozwijalnej.Następnie należy w modelu wyselekcjonować obiekt do konwersji.

Po zastosowaniu, obiekt CAD jest konwertowany do rodziny, co najłatwiej można sprawdzić w oknie
właściwości.
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Jeśli źródłowy plik CAD został zmodyfikowany, poprzednio przekonwertowana rodzina znajdująca się w
projekcie Revit może być uaktualniona – w tym celu wystarczy użyć polecenie Aktualizacja RFA.

Plik rodziny (RFA) tworzony z rysunku CAD, jest zapisywany w tej samej lokalizacji (katalogu) w której znajduje
się plik CAD.

4: Parametry geometrii
W grupie Parametry Geometrii znajduje się zestaw poleceń dodających parametry współdzielone dla
wybranych rodzajów obiektów, takich jak: słupy, belki, ściany, płyty i okna.
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Wszystkie te parametry współdzielone mogą być pomocne między innymi przy tworzeniu zestawień i filtrów.

Odśwież
Polecenie to służy do uaktualniania wartości parametrów współdzielonych utworzonych przez polecenia z grupy
Parametry Geometrii,po dokonaniu zmian w modelu w Revit.
Jeśli parametry te nie zostały wcześniej dodane do elementów modelu (poprzez wcześniejsze uruchomienie
poleceń z grupy Parametry Geometrii), polecenie to automatycznie doda te parametry do wszystkich płyt, ścian,
słupów, belek i otworów w projekcie.
Wysokość słupa
Polecenie Wysokość słupa tworzy parametr współdzielony G.Column Height z wartością wysokości słupa.
Parametr ten można zobaczyć w oknie właściwości każdego słupa.
Kolejne użycie polecenia odświeża wartość parametru z wysokością we wszystkich wybranych słupach.

16

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2016
Wysokość ściany i grubość ściany
Polecenia Wysokość ściany i Grubość ściany tworzą parametry współdzielone G.Wall Height i G.Wall Thickness
z wartościami wysokości i grubości ścian. Parametry można znaleźć we właściwościach każdej ściany z
projektu.
Kolejne użycie tych poleceń odświeża wartość parametru z wysokością / grubością wszystkich
wyselekcjonowanych ścian.

Rzędna parapetu i nadproża
Polecenie Rzędna parapetu i nadproża tworzy parametr współdzielony G.Lintel Level i G. Sill Level z
wartością rzędnej pionowej nadproża i rzędnej pionowej parapetu okna / drzwi. Parametry można znaleźć we
właściwościach drzwi i okna z projektu.

Kolejne użycie polecenia odświeża wartość obu parametrów we wszystkich wybranych otworach.
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Elewacja belki
Polecenie Elewacja belki tworzy parametry współdzielone G. Beam Top Level i G. Beam Bottom Level z
wartościami rzędnej pionowej dolnej i górnej powierzchni belki. Parametry można znaleźć we właściwościach
każdej belki z projektu.

Kolejne użycie polecenia odświeża wartość parametrów z poziomami we wszystkich wybranych belkach.
Elewacja stropu
Polecenie Elewacja stropu tworzy parametry współdzielone G. Slab Top Level i G. Slab Bottom Level z
wartościami rzędnej pionowej dolnej i górnej powierzchni stropu. Parametry można znaleźć we właściwościach
każdej płyty z projektu.

Kolejne użycie polecenia odświeża wartość parametrów z poziomami we wszystkich wybranych stropach.

18

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2016

5. Widok 3D
Polecenia z grupy Widok 3D pozwalają w szybki i łatwy sposób utworzyć widoki przestrzenne dla każdego
poziomu budynku.

Przemieszczenia poziomami służy do tworzenia widoku 3D z rozdzielonymi poziomami. Polecenie należy
uruchamiać będąc na widoku 3D budynku. Ta opcja jest dostępna tylko w widoku 3D.

Aby zresetować widok 3D i powrócić do widoku sprzed rozdzielania poziomami, należy użyć polecenia Resetuj
Przemieszczenia.
Polecenie Widok 3D dla każdego poziomu tworzy w sposób automatyczny osobny widok 3D dla każdego
poziomu w projekcie. Wystarczy wybrać widok podstawowy, który chcesz użyć, aby wygenerować widok 3D.
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Kliknij przycisk OK i sprawdź nowe widoki utworzone w przeglądarce projektu.

Automatyczny zakres przekroju tworzy widok 3D wyselekcjonowanego obiektu.Polecenie można uruchomić
na widoku płaskim, a następnie wybrać obiekt do wyświetlenia w 3D.
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz widok, który ma być wykorzystany przy tworzeniu nowego widoku,
ustaw odległość odsunięcia i opcję pozwalającą na powielanie widoków. Jeśli opcja do powielania nie jest
włączona, wybrany źródłowy widok 3D zostanie nadpisany.

Po zaakceptowaniu przyciskiem OK, nowy widok 3D zostanie utworzony i jest dostępny w oknie składników
projektu.
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6: Podział rur
Polecenie Podział rur pozwala dzielić rury i kanały na mniejsze części.

Wyselekcjonuj rury lub kanały do podzielenia i uruchom
polecenie. Pojawi się okno dialogowe:
W oknie ustaw długość segmentów na jakie chcesz
podzielić rury lub kanały.
Następnie kliknij w OK. Elementy zostaną podzielone.
Po zakończeniu działania pojawi się okienko z informacją
o liczbie obiektów przed i po podziale:
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Opis
1: Automatyczne wymiarowanie

Na początku wyselekcjonuj ściany i osie które maja być wymiarowane.Następnie wskaż główną ścianę, wzdłuż
której generowane będą linie wymiarowe, a także wskaż położenie dla pierwszej linii wymiarowej.
W rezultacie tworzony jest zestaw linii wymiarowych.

2: Szybkie linie wymiarowe

Na początku narysuj linię modelową, która przecina obiekty które chcesz zwymiarować.Następnie uruchom
polecenie Szybkie linie wymiarowe i wybierz narysowaną wcześniej linię.
W rezultacie narysowana wcześniej linia zamieniana jest na linię wymiarową.
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3: Łączenie linii wymiarowych

Na początku należy wybrać linie wymiarowe, które chcesz połączyć.
Następnie uruchom polecenie Łączenie linii wymiarowych.
zostaniesz poproszony w tym momencie o jej zrobienie.

W przypadku braku wcześniejszej selekcji,

W rezultacie wskazane linie wymiarowe zostaną połączone w jedna łańcuchową linię wymiarową.

4: Konfiguracja

Okno konfiguracji linii wymiarowych służy do ustawienia rodzaju generowanych linii wymiarowych, ich liczby i
odległości pomiędzy nimi, które wykorzystywane są w poleceniach: Automatyczne wymiarowanie, Szybkie linie
wymiarowe i Łączenie linii wymiarowych.
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5: Parapet okna
Polecenie Parapet okna służy do tworzenia opisu okna z informacją o wysokości i poziomie parapetu.

Na początku zaznacz okna które chcesz opisać, a następnie uruchom polecenie Parapet okna.

Pojawi się okno z pytaniem, czy poza wysokością parapetu etykieta zawierać ma również wysokość okna.
Zaznacz ta opcję jeśli chcesz umieścić w opisie również wysokość.

6: Etykiety konstrukcyjne
Polecenie Etykiety konstrukcyjne służy do utworzenia etykiet wszystkich warstw dla przekroju podłogi przy
pomocy jednego kliknięcia.
Aby utworzyć etykiety należy z grupy Graitec PowerPack -> Opis -> Etykiety konstrukcyjne wybrać
polecenie Dodawanie opisu.
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Odległości pomiędzy etykietami mogą być ustawione w oknie Edytowanie opisu, co jest przydatne, na przykład,
po modyfikacji skali rysunku.

Jeśli to konieczne, opis etykiety może być nadpisany.
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7: Linia schodów
Polecenie Linia schodów służy do modyfikacji linii biegu schodów na rysunku.

Utwórz schody przy użyciu szkicu. Następnie uruchom polecenie Linia schodów i wybierz schody. Linia
schodów zostanie utworzona zgodnie z biegiem schodów.

8: Edycja pozycji
Polecenie Edycja pozycji służy do modyfikacji składni opisu pozycji (parametr Znakowanie) dla wybranych
obiektów.

Przykładowo jakieś obiekty są oznaczone numerami 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. Wybierz te elementy i
uruchom polecenie Edycja pozycji. Pokaże się okno dialogowe:

Pole Formuła wejściowa zawiera formułę z formatem liczb które chcemy modyfikować (%S.%E dla 3.1
oznacza S=3; E=1), tym samym tylko obiekty z pasującym opisem będą modyfikowane.
Pole Formuła wyjściowa służy do wpisania docelowego formatu liczby.
Jeśli chcesz numerację typu 13.201, 13.202, 13.203, itd. w polu z formułą wyjściową należy wpisać
%10S.%200E.
Jeśli chcesz numerację typu 3.01, 3.02, 3.03, itd. w polu z formułą wyjściową należy wpisać %S.%00E.
Inny przykład formuły wyjściowej: Belka %S utworzy Belka 3.
Uwaga: W formule wejściowej i wyjściowej można wykorzystywać dwie zmienne: %S (pierwszy numer) i %E
(drugi numer).
26
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Prefabrykaty
Komendy w grupie Prefabrykaty ułatwiają zarządzanie elementami prefabrykowanymi - zespołami.

1: Generator arkuszy
Polecenie Generator arkuszy automatycznie tworzy zestaw widoków dla zaznaczonego zespołu. Wielokrotna
selekcja kilku zespołów jest również dozwolona. Zaznacz zespół dla którego chcesz wygenerować arkusze i
uruchom komendę. Otworzy się okno dialogowe do konfiguracji.

W oknie dialogowym jest możliwość ustawienia, które widoki powinny być stworzone, jakiego szablonu użyć,
nazwy szablonu dla każdego widoku, nazwy dla każdego arkusza, itp.
Pierwszy zestaw zawiera parametry wspólne dla wszystkich widoków (sekcja “Wszystkie”)
 Szablon - jest to szablon dla arkuszy. Jest wybierany z listy szablonów dostępnych w projekcie.
 Rzutnie - jest to szablon dla widoków. Jest wybierany z listy szablonów dostępnych w projekcie.
 Widoczny zakres przycięcia - pozwala na włączenie zakresu widoku wokół modelu. Może mieć
wartość True lub False.
 Utwórz w Revit - pozwala na szybkie zaznaczenie / odznaczenie wszystkich widoków, które mają być
wygenerowane. Może mieć wartość True lub False.
 Resetuj - jest używane do usunięcia wszystkich dodatkowych widoków. Pozostawia tylko domyślną
liczbę dostępnych widoków.
Drugi zestaw parametrów zawiera parametry dla arkuszy (sekcja "Arkusz"):
 Szablon - jest to szablon do tabelki rysunkowej. Jest wybierany z listy szablonów dostępnych w
projekcie.
 Nazwa arkusza - jest nazwą arkusza. Można używać zmiennej z nazwą zespołu (%Assembly
Name%).
Uwaga: Zmiana ustawień we częśći "Wszystkie" nadpisuje ustawienia dla poszczególnych widoków.
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Prawo/Lewo/Góra/Dół" zawierają parametry ustawiane indywidualnie dla każdego z widoków:
 Utwórz w Revicie - pozwala zdecydować, czy bieżący widok ma być generowany. Może mieć wartość
True lub False.
 Szablon - jest to szablon dla arkusza. Jest wybierany z listy szablonów dostępnych w projekcie.
 Nazwa widoku - jest to nazwa bieżącego widoku. Można tu użyć zmiennej z nazwą zespołu
(%Assembly Name%).
 Rzutnie - jest to szablon dla widoków. Jest wybierany z listy szablonów dostępnych w projekcie.
 Odsunięcie - jest to wartość odsunięcia dla widoku.
 Przycisku Kopiuj służy do dodawania kopii wybranego widoku.
Można dodatkowo zecydować o ilości i rodzaju tworzonych widoków poprzez wybór opcji w górnej części okna.
Po zakończeniu konfiguracji kliknij OK i arkusz z określonymi widokami zostanie utworzony. Rezultatem
komendy jest lista Arkuszy z zestawem Widoków Szczegółowych dla każdego wybranego zespołu. Widoki
dostępne w danym arkuszu są pokazane w przeglądarce projektu.

2: Uwzględniaj w zestawieniu i Nie uwzględniaj w zestawieniu
Polecenia Nie uwzględniaj w zestawieniu ustawia jako niekatywny parametr służący do uwzględniania
wybranego składnika zespołu podczas tworzenia zestawień, natomiast polecenie Uwzględnij w zestawieniu
ustawia ten parametr jako aktywny.

Aby uruchomić jedno z tych poleceń należy wcześniej wyselekcjonować zespół. Zespół powinien mieć jeden
element główny (słup konstrukcyjny lub element ramowy) oraz składniki typu połączenia konstrukcji.
Pierwsze użycie poleceń dodaje parametr (G. Schedule) do wszystkich dodatkowych składników zespołu
(kategorii połączenia konstrukcji).Parametr G. Schedule jest dostępny w sekcji oknie właściwości dla wybranych
komponentów (połączenie konstrukcyjne), w trybie edycji zespołu.

Kolejne wywołanie polecenia Nie uwzględniaj w zestawieniu zmienia parametr G. Schedule i ustawia mu
wartość Fałsz.
Kolejne wywołanie polecenia Uwzględniaj w zestawieniu zmienia wartość parametru G. Schedule na Prawda.
Ten parametr umożliwia filtrowanie komponentów typu elementy konstrukcyjne w zestawieniach zespołu.
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3: Sumuj objętości

Polecenie Sumuj objętości oblicza objętość zespołu z lub bez uwzględnienia jego składników.
Aby uruchomić to polecenie, musisz wyselekcjonować zespół. Zespół powinien mieć jeden główny element
(słup lub belka konstrukcyjna) i dodatkowe elementy kategorii Model ogólny.
Polecenie pozwala zdecydować, czy niektóre składniki powinny zostać uwzględnione w całkowitej objętości
zespołu.
Pierwsze użycie polecenia Sumuj objętości dodaje parametr (G. Compute Volume) do wszystkich
dodatkowych składników kategorii Model ogólny i dodaje parametr G. Volume do elementu głównego.
Parametr G. Compute Volume zawiera pole wyboru, które domyślnie jest ustawione jako zaznaczone. Dla
każdego składnika można ustawić ten parametr niezależnie.
Parametr G. Compute Volume jest dostępny w oknie właściwości dla wybranych komponentów, w trybie edycji
zespołu.

Wartość parametru G. Volume reprezentuje całkowita objętość zespołu, w tym objętość elementu głównego i
objętość wszystkich komponentów, podczas gdy parametr G. Compute Volume jest ustawiony jako zaznaczony.

Kolejne użycie/zmiana parametru G. Volume odświeża łączną objętość zespołu (wartość parametru Volume).
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Dokumentacja
1: Wyrównanie
Narzędzie Wyrównanie pomaga dopasować poziomo, pionowo lub wg linii wszystkie zaznaczone widoki na arkuszu.

Aby uruchomić polecenia z grupy Wyrównanie musisz aktywować widok arkusza.Polecenia z grupy Wyrównanie
można użyć na każdym widoku znajdującym się na danym arkuszu. Dostępne są następujące polecenia:
 Wyrównanie w pionie do lewej krawędzi" - wyrównuje wszystkie wybrane widoki do lewej krawędzi
wskazanego widoku.
 Wyrównanie w pionie do prawej krawędzi" - wyrównuje wszystkie wybrane widoki do prawej krawędzi
wskazanego widoku.
 Wyrównanie w pionie do linii środkowej" - centruje wszystkie wybrane widoki do linii środkowej
wskazanego widoku.
 Wyrównanie w poziomie do górnej krawędzi" - wyrównuje wszystkie wybrane widoki do górnej
krawędzi wskazanego widoku.
 Wyrównanie w poziomie do dolnej krawędzi" - wyrównuje wszystkie wybrane widoki do dolnej
krawędzi wskazanego widoku.
 Wyrównanie w poziomie do linii środkowej" - wyrównuje w poziomie wszystkie wybrane widoki do linii
środkoweji wskazanego widoku.
 Rozmieszczenie wzdłuż linii" - wyrównuje wszystkie wybrane widoki wzdłuż wrysowanej linii.
 Automatyczne rozmieszczenie" automatycznie rozmieszcza wszystkie widoki na arkuszu. Polecenie to
nie wymaga selekcji widoków.
Niezbędne kroki dla użycia poleceń Wyrównaj w pionie / Wyrównaj w poziomie:
1.

Zaznacz widoki, które mają być dopasowane.

2.

Zaznacz widok, do którego chcesz dopasować.

Kolejne czynności przy używaniu polecenia do wyrównania wzdłuż linii:
1.

Narysuj linię szczegółową na arkuszu i uruchom polecenie Rozmieszczenie wzdłuż linii:

2.

Zaznacz widoki, które mają być dopasowane.

3.

Zaznacz linię do której mają być dopasowane widoki.

30

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2016
2: Legenda
Komendy w kategorii Legendy umożliwiają automatyczne tworzenie legend i aktualizują je zawsze, gdy jest to
konieczne.

W pierwszym kroku używania poleceń Legendy, musisz przygotować “graficzną” część legendy Będzie dużo
łatwiej jeżeli już posiadasz szablon, który może być skopiowany używając narzędzia do kopiowania widoków z
uwzględnieniem szczegółów.
W skład elementów legendy wchodzą:
1.

Ramka w której definiowane są pozostałe elementy.

2.

Teksty, które mogą być przekształcone w parametr.

3.

Ogólny symbol parametrów. Może być umieszczony w legendzie za pomocą narzędzia Wartość parametru
legendy.

4.

Element szczegółowy, taki jak ramka wymiarowa dla okien i drzwi Element ten może być tworzony za
pomocą narzędzia Wymiar ramki.

5.

Graficzna reprezentacja obiektu dla którego tworzona jest legenda. Może on być stworzony za pomocą
narzędzia do definicji składnika legendy w programie Revit.
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Tworzenie / modyfikowaniea składnika legendy
Narzędzie Tworzenie / modyfikowanie składnika legendy służy do definicji elementów dla których zostanie
utworzona legenda. Jednocześnie definiujemy kategorię oraz określamy parametry które pojawią się w
legendzie, oraz określamy szyk w jakim te parametry zostaną wyświetlone.
Uruchom polecenie i wybierz wszystkie elementy, które chcesz uwzględnić w legendzie. Wyboru można
również dokonać przed wywołaniem funkcji. W oknie dialogowym które wtedy się pojawi musisz wykonać kilku
wyborów:
1.

Wybierz kategorię (dozwolony jest wybór wielu kategorii):

2.

Wybierz parametry za pomocą opcji Filtr i przycisków Dodaj lub Usuń.

Uwaga: Można również uwzględnic parametry z innych plików podłaczonych poprzez użycie dostepnej tu opcji
wyboru.
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Wartości parametrów mogą zostać nadpisane poprzez zaznaczenie parametru i użycie funkcji Modyfikuj.

Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk OK.
3.

W następnym kroku kliknij na Wybór elementów do powtórzenia i dokonaj selekcji.
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4.

Następnie wybierz kierunek, wpisz odległość i kliknij przycisk OK. To utworzy pole parametru.

Aby zmodyfikować kategorię i parametry, dodać więcej parametrów, zmienić ich kolejność lub zmienić tablicę
parametrów, wystarczy uruchomić ponownie opcję Tworzenie / modyfikowanie legendy i przejdź do
wymaganego etapu. Wprowadź zmiany i kliknij OK.
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Modyfikowanie parametrów jednostki legendy
Narzędzie Modyfikowanie parametrów jednostki legendy pozwala na dodanie lub usunięcie parametrów z
układu legendy. Uruchom polecenie i wybierz składnik legendy. Otwiera się okno wyświetlające zawartosć
legendy.
Aby usunąć parametr, wybierz go w polu z prawej strony i użyj opcji Usuń.

Kliknij przycisk OK. Parametr usunięty nie jest już dostępny w strukturze legendy.
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Aby dodać nowy składnik do legendy, najpierw należy dodać nową nazwę i wartość parametru za pomocą opcji
Wartość parametru legendy.

Aby przypisać parametr z legendy, uruchom zespołu polecenia Modyfikowanie parametrów jednostki
legendy, zaznacz parametr, który chcesz dodać z pola z dostępnymi parametrami i użyj opcji Dodaj. Nowy
parametr będzie zaznaczony na czerwono.

Następnie przypisz nowy parametr do elementu zdefiniowanego w legendzie. Wybierz parametr i użyj polecenia
Przypisz element rysunku.Wybierz nazwę i wartość parametru i kliknij przycisk OK. Nowy parametr zostanie
zmapowany do wartości z rysunku.
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Tworzenie/modyfikowanie legendy
Po dokonaniu żądanych ustawień można użyć polecenia Tworzenie/modyfikowanie legendy, aby utworzyć
legendę. Uruchom polecenie i zaznacz te elementy, które mają być częścią legendy, bez zaznaczania nagłówka
legendy.

Zostanie otwarte nowe okno. Tutaj należy dokonać pewnych ustawień, takich jak filtrowanie, sortowanie,
kierunek tworzenia, podział legendy na strony, orientacja strony, itp.
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Aby podzielić legendę na 2 lub więcej stron, należy dodać nowy parametr. Dodaj nowy parametr przy użyciu
opcji Wartość parametru legendy.
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Ponownie uruchom polecenie Tworzenie/modyfikowanie legendy. Kiedy jest otwarte nowe okno dialogowe,
przejdź do części z opcją Strona.
Użyj opcji Wbierz by zaznaczyć nagłówek i upewnij się, że nowy parametr zostanie uwzględniony. Po wybraniu
wszystkich wymaganych elementów kliknij przycisk Zakończ.

Wróć do okna i dokonaj wymaganych ustawień: Powtórz nagłówek na każdej stronie, numer strony, rozmiar
strony (A4 lub A3), orientację, odległość między stronami, itp. Kiedy to wszystko zostało ustawione, kliknij
przycisk Zastosuj i OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Kopia jednostki legendy
Po stworzeniu legendy, możesz stworzyć jej kopię i wykorzystać w celu stworzenia zmian albo jako wzorzec dla
nowych legend . W tym celu utwórz nową legendę przy użyciu opcji w programie Revit.
Gdy już jest to zrobione, uruchom polecenie Kopia jednostki legendy. Po pojawieniu się okna dialogowego
określ widok z legendą której chcesz użyć (spośród zdefiniowanych wczesniej legend).

Wybierz widok i kliknij przycisk OK. Wybrana jednostka zostanie skopiowana do nowej legendy i można ją
odtąd w niej wykorzystywać.
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3: Eksport arkuszy do DWG
Narzędzie to pomaga eksportować arkusze programu Revit do formatu DWG.

Kiedy polecenie jest używane po raz pierwszy, pojawi się okno konfiguracji.

Ustaw nazwę pliku DWG. Można użyć zmiennych:
Nazwa projektu (proj), data (yyyy-mm-dd).

Wybierz arkusze, które chcesz wyeksportować.

Ustawienia eksportu DWG można zdefiniować w
programie Revit za pomocą opcji ustawień programu
Revit/Eksport/Opcje/Opcje eksportu DWG/DXF.
Można wybrać wersję pliku DWG: AutoCAD
2013/2010/2007/2004/2000.
Wybierz tą opcję, jeśli chcesz aby widoki znajdujące się
na arkuszu były zapisane jeko osobne pliki i podpięte
do arkusza.

Po zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk OK i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać pliki DWG.
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4: Połączenie XLS
Polecenie Połączenie XLS pozwala na łączenie arkusza programu Excel z projektem w Revit oraz umożliwia
późniejszą synchronizację danych.

Polecenie Połączenie XLS dostępne jest w z kategorii Dokumentacja. Po wywołaniu polecenia pojawi się okno
dialogowe.
Określ lokalizację pliku XLS i wybierz arkusz programu Excel.

Jeżeli plik XLS zawiera kilka arkuszy wybierz jeden z nich.
Kliknij przycisk OK, a następnie użyj polecenia Podłącz CAD do wstawienia tabeli wybierając plik DXF
utworzony w tej samej lokalizacji co plik XLS.

Jeśli informacje zawarte w pliku zostaną zmienione, aby zaktualizować tabelę w projekcie w Revit, musisz
ponownie otworzyć projekt.
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5: Parametr klucza
Za pomocą narzędzia Parametr klucza, jesteśmy w stanie zdefiniować lub uzupełnić parametry współdzielone
dla poszczególnych kategorii programu Revit na podstawie pośredniego połączenia z arkuszem kalkulacyjnym
Excel (dany arkusz może mieć dowolną liczbe parametrów zależnych od jednego Parametru Klucza).

W oparciu o wartość parametru klucza, wartości parametrów zależnych od arkusza kalkulacyjnego programu
Excel zostaną dodane do projektu programu Revit.
Używając arkusza Excel, jest możliwe zarządzanie wartościami parametrów poszczególnych elementów
projektu z jednego miejsca.
Struktura tabeli
 Pierwsza kolumna jest zarezerwowany dla parametru klucza - pierwszy wiersz dla tytułu, dodatkowe
dla kolejnych wartości.
 Pozostałe kolumny definiują zależne parametry. Wartości parametrów zależnych dla obektów w
projekcie są dodawane w zależności od wartości Parametru klucza. Liczba wierszy (wartości) i kolumn
(parametry zależne) nie są ograniczone.

Jak używać połączenia Parametru klucza:
1.

W pierwszej kolejności należy stworzyć tabelę z żądanym Parametrem klucza, jego wartościami oraz
zależnymi parametrami.

2.

Następnie w programie Revit, wybierz kategorię elementów, dla których chcesz utworzyć klucz parametru i
uruchom polecenie. Każda kategoria może być stopniowo przypisywana do następnej tabeli.
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3.

Wybierz opcję Nowy. Otworzy się nowe okno. Przejdź do pliku XLS i otwórz go.

Po załadowaniu pliku, można wybrać arkusz programu
Excel, z którego chcesz pobrać informacje dla określonej
kategorii.
Należy również określić grupę parametrów, do których
powinny należeć parametry klucza i parametry zależne.
Gdy wszystkio jest już ustawione, kliknij przycisk OK.

4.

W nowym oknie dialogowym, wybierz Wartość klucza dla Parametru klucza oraz wybierz jego typ.

Wartość klucza mmoże być zastosowana dla wszystkich elementów zaznaczonej kategorii, po zaznaczeniu
odpowiedniego pola wyboru.
Kliknij przycisk Zastosuj i OK. Jak widać w Oknie właściwości, nowe parametry zostały dodane.
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5.

Powtórz polecenie, aby ustawić wartość parametru klucz dla innych elementów w tej kategorii, wybierając
odpowiedni parametr klucza i jego wartość.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić wartość klucza dla danego elementu, musisz ponownie uruchomić polecenie i
zmienić wartość klucza.
Wartości Parametrów zależnych mogą być zmienione wprost z właściwości, jednak przy kolejnym
użyciu komendy Parametr klucza, wartości zostaną zaktualizowane zgodnie z arkuszem programu
Excel.
Aktualizacja:
Jeśli wartości parametrów zależnych są zmienione w programie Excel, będą one aktualizowane po otwarciu
projektu Revit.
Usuń:
Aby usunąć połączenie z tabelą, Parametr Klucza i Parametry Zależne z projektu, zaznacz odpowiednią
kategorię obiektu, dla którego były tworzone, uruchom Parametr klucza z listy, zaznacz parameter a następnie
kliknij Usuń.
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