AUTODESK REVIT KAVRAMSAL TASARIM DERS NOTLARI

PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU

YAZILIM ARAYÜZÜ VE MASS MODELLEME ARAÇLARI
Revit, Autodesk şirketi bünyesinde satılan yaygın kullanılan bir BIM yazılımıdır. Yazlımın kullanıcı
sayısının fazlalığı, hakkındaki eğitim/sektörel materyalin fazlalığı, beraber çalıştığı Autodesk
yazılımları ve sürdürülebilirlikle ilgili analizlere sağladığı desteği nedeniyle öne çıktığı
söylenebilir. Bu notlar, sürdürülebilirlik ve/veya mimaride performansa dayalı tasarım modelleri
hazırlanması çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yazılımın çalışma arayüzüne geçmeden önce çıkan ekrandan varolan veya yeni bir dosya
üzerinde hangi arayüzle çalışılacağını soran ekranla karşılaşılır. Burada “Architectural
Template” ve metrik çalışma ortamı tercih edilecektir.
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1-Application Menu (Uygulama Menüsü)
2-Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Araç Çubuğu)
3-InfoCenter (Bilgi merkezi)
4-Options Bar (Seçenekler Çubuğu)
5-Type Selector (Tip Seçici)
6-Properties Palette (Nitelikler Paleti)
7-Project Browser (Proje Tarayıcı)
8-Status Bar (Statü Çubuğu)

9-View Control Bar (Görünüm Kontrolü Çubuğu)
10-Drawing Area (Çizim Alanı)
11-Ribbon (Şerit Menü)
12-Ribbon Tabs (Şerit Menü Sekmesi)
13-Selected Ribbon Tab (Seçili Şerit Menü Sekmesi)
14-Ribbon Tools (Şerit Menü Araçları)
15-Ribbon Panels (Şerit Menü Panelleri)
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Açık olmayan arayüz öğeleri ManageUser Interface ile görünür hale getirilebilir.

Ölçü biriminin belirlenmesi:
Ölçü birimi ayarları için ManageProject
Units düğmesi seçilerek yeni ölçü birimi
girilebilir:

Yeni açılan dosyalarda bu ölçü biriminin geçerli olması için şablon dosyasına kaydedilmesi
gerekir. Şablon (template) dosyası şu şekilde yaratılır:
Ctrl+N ile yeni Proje iletişim kutusunun açılması sağlanır
ve yandaki seçim yapılır. Buna göre yeni şablon dosyası
için varolan Metric şablonunu kullanılacaktır ve yeni
ekran şablon yaratma amaçlı kullanılacaktır. Şablon
dosyaları normal dosyalardan farklı olarak .rte uzantısına
sahiptir. Açılan yeni ekranda yukarıdaki gibi
ManageProject Units ile (veya UN kısayoluyla) birim
santimetreye çevrilir ve Uygulama menüsünden Save As
 Template ile Revit klasöründe bulunması kolay bir alt
klasöre kaydedilir.
Revit’in bu şablonla açılması için
uygulama menüsünden
Options seçilir ve File Locations
kısmında + sembolüne basılarak bu
şablon tanıtılır ve listenin en üstüne
getirilir.
NOT: Revit’in metrik ve daha sonra anlatılacak Conceptual Mass ortamı şablon dosyaları
aşağıdaki adreslerdedir (kullanılan versiyona göre RVT 2016, RVT 2015 vb. değişebilir):
C:ProgramDataAutodeskRVT 2016TemplatesUS MetricDefaultMetric.rte
C:ProgramDataAutodeskRVT 2016Family TemplatesEnglishConceptual Mass
Metric Mass.rft
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Bazı önemli kısayollar:
alt

pp
wt
vv

kendisiyle birlikte kullanılabilecek elemanların kısayollarını gösterir:

project browser
(window tile) tüm açık pencereleri görmek ve istenene geçmeyi sağlar
visibility/graphics
ViewClose Hidden açık olup aktif olmayan pencereleri kapar.

md

varlıkları seçip düzenlemek için modify komutlarına geçmeyi sağlar

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna komut eklemek:
İstenen arayüz aracı üzerine sağ tıklanarak sol üstteki kolay erişim araç çubuğuna (quick
Access toolbar) eklenir:

Quick Access toolbar kısmına ekleme yapmak

Filtreleyerek belirli bir eleman tipine göre seçim yapmak
Birden fazla elaman üzerinde
seçim yapmak ve özelliklerini
değiştirmek için ekrandan ilgili
alanı içine alan bir seçim
Modify|Multi-Select sekmesinden
Filter seçilir. Tüm seçili eleman
tipleri ve sayıları gösterilir. Burada
olması istenmeyenlerin
kutularından işaret kaldırılır.

Seviyeler/Katlar (Levels)
Binalardaki kat düzlemlerinin yükseklik seviyesi gösteren çizgilerdir. Varlıkların hangi katta
oluşturulacağı seçenekler çubuğundan aktif edilerek belirlenir.
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Revit’te geçerli olarak aralarında 400 cm
olan 2 kat vardır.
Project Browser üzerinde herhangi bir
görünüşe (örn. ElevationsEast View)
seçilerek varolan seviye çizgileri üzerine
tıklayıp aralığı kutusuna değer girerek bu
değere değiştirilebilir.

Yeni seviye çizgileri eklemek için aşağıdaki adımlar takip edilir:
Project Browser üzerinde herhangi bir görünüş görüntülenir. Görünüş içerdiği seviye çizgileri ile
ekranda görünür. Bir seviye çizgisi seçilir; Modify|Levels
işlemler uygulanır.

Yeni seviye çizgilerinin meydana getirileceği
yönde imleç hareket ettirilir ve kat yüksekliği
değeri girilir ve ardından oluşturulacak kat
seviyesi sayısı (seçilen dahil) girilir.

Array aracı aktif yapılıp aşağıdaki

Ardından yeni kat seviyeleri oluşturulacaktır.
İstenirse bu sayı kutusuna yeni değerler
girilerek arttırılabilir.

Katlar arasındaki Array’dan doğan gruplanmış ilişki herhangi biri seviye çizgisi seçilerek Ungroup
komutu ile bozulabilir. Bu sayede gerektiğinde farklı katlara farklı yükseklikler girilebilir.
Yeni seviyeler Project Browser Floor Plans kısmında görünmeyecektir. Görünebilmeleri için
ViewPlan Views’ten Floor Plan seçilir. Eklenmek istenen seviyeler seçilip OK düğmesine
tıklanır.
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Katlarla ilgili bir başka önemli kullanım şekli
PropertiesUnderlay özelliğidir. Underlay alt katı
altlık olarak kullanarak çalışmayı sağlar:

Aynı projede farklı yüksekliklerde yapılar bulunuyorsa bunlar için ayrı seviye yükseklikleri
yaratılıp kat bölümlemeleri bu seviyelere göre yapılabilir. Seviyelerin karışmaması için anlamlı
isimlendirme yapmak önemlidir. Örneği seviyeler ilgili Mass modele referans verecek şekilde
adlandırılabilir. Level 1, her iki mass modelde ortak seviyeyi (zemin) gösterdiği için yeniden
adlandırılmasına gerek kalmamıştır. Ardından Mass modeller katlara bölünerek ilgili seviyelerle
eşleştirilirler.
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Revit Kavramsal/Mass Modelleme Ortamları
Kavramsal modelleme tasarımın en az detaylı olduğu, varlıkların temel şekil ve kütleleriyle
tanımlandığı erken mimari evre için faydalıdır. Tanımlanan geometrik modeller daha sonra
BIM elemanlarına dönüştürülebilirler.
Kavramsal modellemede varlıklar sadece geometrik özellikleri ile oluşturulurlar. Bu nedenle bu
modelleme biçimi genellikle geometrik modelleme olarak adlandırılır. Revit ortamındaki ismi
ise Conceptual Mass’dir. Varlıklar kartezyen koordinat sistemine (X,Y,Z) konum olarak
tanımlanırlar ve başlangıç noktasından itibaren girilen büyüklüklerle meydana getirilirler.
Varlıkların nokta, kenar ve yüzeyleri seçilerek düzenlenebilirler.
Revit iki kavramsal modelleme ortamı sunar.
Birincisi diğer BIM elemanlarının da olduğu
yukarda açıklanan aynı arayüz içinde
Massing&Site sekmesi ile ulaşılan; İkincisi Revit
uygulama menüsünden erişilen ve kendine ait
farklı bir arayüz şablonu olan NewConceptual
Mass ile ulaşılan ortamdır. Bu notlarda birinci
yöntem ile modelleme ortamı anlatılacaktır.
Yine de kısaca bilgi vermek gerekirse
ikinci yöntem yoluyla ulaşılan arayüz,
açılırken Metric Mass.rft vb. bir şablon
kullanarak açılır. Bu dosya geçerli
olarak şu adres yukarıda verilmiştir.
Bu ortamda sadece kavramsal
tasarım ile ilgili araçlar bulunmaktadır.
BIM elemanları (Wall, Door, Roof vb.)
yer almamaktadır. İki ortam arasındaki
tek fark, seviye çizgileri/katlar (levels)
ve referans düzlemlerinin (reference
planes) bu ortamda 3B olarak
gösterilmesidir. Bu da bazı geometrik
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modelleme işlemlerinde bazı
kolaylıklar sağlayabilmektedir.
Burada meydana getirilen bir model
Revit BIM ortamına
Modify|FormLoad Into Project ile
transfer edilebilmektedir.
Alternatif olarak model .rfa uzantısıyla
family olarak kaydedilir. Üzerinde
çalışılmak için Revit BIM ortamına
Massing & SitePlace Mass ve Load
Family ile aktarılabilir.

Mass Modelleme Yapmak
Revit’te kavramsal (mass) modelleme genellikle Massing & SiteIn-Place Mass ile meydana
getirilir. Bu projeye özel yerinde oluşturulan bir family elemanıdır.

Burada yer alan diğer seçenek olan Place Mass ise dışarıda alınarak projeye aktarılan family
elemanlarını içerir. Bu düğmeye tıklandığında aşağıda soldaki pencere açılacaktır:
Bu pencere Mass
elemanlarının görünür hale
geleceğini belirtir. İstenirse
Massing & Site sekmesinde
Show Mass by View settings ile
Mass elemanları ilgili
görünümün (örn. Level 1)
ayarlarına göre
(Visibility/Graphics) görünür
olurlar. Geçerli ayar görünmez
olmalarıdır. Show Mass Form
and Floors tüm görünümlerde
görünür yapar.
Revit oluşturacağı Mass family elemanına isim
vermenizi ister. Tüm mass elemanları Project
BrowserFamiliesMass başlığı altında
görülecektir. İlgili eleman buradan da seçilebilir ve
ismi daha sonra değiştirilebilir.
Burada bulunan çizim araçları farklı geometrik biçimler oluşturma
imkanı sağlarlar. Mass istenilen Level üzerinde veya
pencerede oluşturulabilir.

3D

Mass elemanlar 3B kütleler olduklarından 3D penceresinde çalışma
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tavsiye edilir. Bu işlemde Çalışma düzlemini (work plane) görerek
çalışma yerinde olacaktır. 3D penceredeyken Create sekmesindeki
aktif yapılarak çalışılabilir.

Yanda Line aracıyla ölçü verilerek bir şekil oluşturulmuştur.
Şekli meydana getiren çizgilerin mevcut düzleme dik veya
paralel olduğu ekranda beliren "horizontal" veya "vertical"
bilgisiyle sağlanabilir. Çizgi yönü ekranda tanımlandıktan
sonra klavyeden değer girilebilir. Oluşturulan çizgiler seçilerek
değerleri daha sonra değiştirilebilir.
Revit 'te şekil kapalı hale geldiğinde yüzey meydana
gelecektir. Bu aşamada işlemi tamamlamak için klavyeden
Enter, Esc veya fareyle sağ tıklayıp Cancel kullanılabilir.

Yüzeyi 3B yükseltme işlemi (extrusion) için yükseltmek için
Modify|LinesModify ile çizim seçilir.
Modify|LinesCreate Form düğmesi (solid seçeneğiyle) seçilir
ve yükseltme işlemi tamamlanır. Yükseklik ilgili kenar seçilip
yeni değerle ardından değer girilerek değiştirilebilir. İstenirse
bu yükseltme işlemi

düzenleme aracıyla da yapılabilirr.

NOT: Create Form komutu hem kapalı ve
hem de açık biçimlerde kenarların Z
yönünde yükseltilmesine neden olur.
İşlem bittiğinde Modify|Form Finish Mass düğmesi veya iptal etmek için
Cancel Mass seçilir.

Mass Modelleri Düzenlemek
Finish Mass düğmesi tıklanarak tamamlanan model üzerinde tekrar çalışabilmek için
model seçilip Edit In-Place düğmesine basılabilir. Model üzerine çift tıklamak da aynı
işlevi görür.
Revit Mass Modelleri nokta, kenar ve yüzey gibi bileşenlerinden seçilerek düzenlenebilirler.
Modelin kendisini hareket ettirmek için seçmek gerekirse Tab sekmesi basılıyken üstüne
tıklanabilir.
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Nokta seçimi yaparak
Kenar seçimi yaparak
Yüzey seçimi yaparak
düzenleme
düzenleme
düzenleme
Düzenleme işleminin başlangıçtaki 2B profil üzerinde gerçekleşmesi için herhangi bir bileşenin
üzerine çift tıklanabilir. Şekile çift tıklanarak düzenleme moduna girilmiş; ana 2B profil pembe
renkle üzerinde değişiklik yapılacak şekilde, 3B kütle yüzeyi silik şekilde gösterilmiştir. Modele
aşağıdaki düzenleme yapılmış ve işlem sonucunda yüzey yeni şeklini almıştır.

Bazı Mass 2B Profili 2B Düzenleme Komutları
Revit’teki Move, Copy vb. birçok düzenleme işleminde komuttan önce nesne(ler)in seçilmiş
olması gereklidir. Move, Copy, Rotate Offset ve Mirror komutları diğer CAD yazılımları ile
benzerlik gösterir.
Kırpmak/Uzatmak ve Ayırmak (Trim/Extend)
Bu amaçla Trim/Extend komutu kullanılır. Komut seçilir ve varlıklara
aşağıdaki gibi tıklanır:
Tıklanan varlıklar (1 ve 2)
açılarını koruyarak birleşirler.
Uzatma sınırı seçilir (1) ve
sonra varlığa (2) tıklanır
Sınırlayıcı varlık önce seçilir
(1) ve ardından
korunacaklara (2 ve 3)
tıklanır.
Bir çizgiyi tek bir noktadan veya bir aralıktan bütünden ayırmak için
Split komutu kullanılır. Seçenekler çubuğundan
işaretli
olduğunda parça koparılır.
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Hizalamak (Align)
İki nesnenin konumlarını birbirine göre düzenlemeye yarar. Genellikle nesnelerin seviye
çizgilerine göre yüksekliklerini tanımlamak için kullanılır. Yükseltilen modeller seviye çizgilerine
göre yeniden düzenlenebilir. Bu iki şekilde gerçekleştirilebilir.
Align komutuyla seviye çizgisine ve
ardından modelin üst yüzeyine tıklanır:

Yüzeydeki kilit sembolüne tıklanırsa, yüzey ve
seviye çizgisi birbirine bağlanır. Seviye
çizgisinin konumundaki değişikler modelde
de uygulanacaktır.

Düzenleme aracıyla seviye çizgilerini
yakalamak

Yüzey Z yönünde hareket ettirilirken seviye
çizgileri vurgulanır; uygun olana erişildiğinde
fare serbest bırakılır.

Diğer Mass 2B Profil Oluşturma Araçları
Revit’te Line dışında yer alan diğer çizim araçları şu şekildedir:
Açık uçlular:
Start-End-Radius yayı

Center-End yayı

Tangent-End yayı

Fillet yayı

Kontrol noktalı spline

Düzenleme noktalı spline

NOT: Fillet yayı şekil kapanmadan/yüzey oluşmadan önce kullanılmalıdır. Revit 3B modelleri
aksi taktirde hata mesajı vermektedir.
Kapalı yüzey yaratanlar:
Dikdörtgen

İç dairesel çokgen

Dış dairesel çokgen
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Elips

Özel amaçlılar:
Çizgi işaretle (Pick lines):

Nokta elemanı

Mevcut bir duvar veya çizgiden yeni
çizgi yaratır. Offset değeri girilirse kopya
çizgi referans alınan elemandan o
mesafede öteleme yapar. Bir çizgi dizisi
tab ile vurgulanıp tıklanarak oluşturulur.

Referans amaçlı kullanılır. Kullanıldığı
yerde üzerinde çizgi ve eğrilerin
oluşturulabileceği 3B bir düzlem yaratır.

Diğer Mass Modelleme Teknikleri
Ekleme yaparak modelleme: Aşağıda poligon modelleme mantığına benzer şekilde bir
geometriden parça parça daha karmaşık geometriler oluşturulmuştur.

Level 1’de yandaki kütle oluşturulur. Herhangi bir ölçü
girilebilir. Şeklin üst yüzeyi seçilir. Yeşil ok ile hareket ettirilir.

Üst yüzey tekrar seçilir Create from komutu ile bu yüzeye dik yeni bir 3B yükseltme yapılır ve Z
yönünde bir miktar daha yukarı taşınır. Bu şekil üzerinde değişiklik yapılabilmesi için kilit
işaretine tıklanarak açılması gerekir. Yine üst yüzey seçilip Create Form ile yeniden
yükseltilebilir. Yine işlem yapabilmek için kilidini açmak gerekir.
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Geçici referans düzlemi üzerinden modelleme:
Referans düzlemi üzerinde modelleme yapılan alandır. Revit varsayılan olarak Level 1 adı
verilen bir düzlemde modelleme yaptırır. Bu genellikle yatay zemin seviyesindeki bir düzlemdir.
Z ekseninde bir düzlem üzerinde çalışarak bir model oluşturulmak istenirse referans amaçlı
noktalar ve düzlemler yerleştiren Modify

Bir çizgi ucuna
Point
Element aracı ile nokta
yerleştirilir.

Orta çizgi üzerine çift tıklanıp
düzenleme modunda silinir.

Point Element aracı kullanılabilir:

Bu noktaya tıklandığında
üzerinde beliren düzlem
üzerinde çizim yapılabilir.

Line aracılığıyla üstteki profil
düzlem üzerinde oluşturulur.

Filtreleme yöntemi ile
referans noktası silinir.
Ardından noktanın üzerinde
bulunduğu çizgi silinir.

Profil seçilip Create Form ile
3B kütlesi yanal olarak
oluşturulur.

Aynı kütle komutu için farklı
kat seviyelerinde spline
eğrileri oluşturulmuştur.

Eğriler seçilmiş Create Form
ile araları yüzeyle
doldurulmuştur.

Loft Modelleme
Farklı çizgi ve eğriler
arasındaki boşluğun yüzey ile
doldurulmasını sağlar.
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Bu işlem sırasında 3B kullanıldığında
Seçenekler çubuğunun Placement Plane
kısmında her seferinde ayrı seviye/kat
seçilerek çalışılabilir:

Bir katta oluşturulan bilgi diğer kata Pick
Lines ile kolayca kopyalanabilir. İlgili
katlarda üzerinde değişiklikler yapılabilir.
Tüm şeklin seçilerek kopayalanması için
aynı anda Tab sekmesi kullanılır.

Farklı katlarda üstteki kat
geometrisi oluşturulur

Ctrl basılarak şekiller tek tek
seçilir ve Create Form
uygulanır.

Tüm şekil seçilip Form Element
başlığında Xray röntgen
görünümünde değişiklikler
yapılabilir

Sweep Modelleme
Bir profilden bir yol boyunca
yüzey oluşturur. Profili yolun
normal yönüne (90 derece)
oluşturabilmek için nokta
(point element) eklemek
gerekir.

Spline eğrisi üzerine nokta
yerleştirilir.

Nokta seçildiğine çizim
düzlemi görülebilir.

Dikdörtgen aracıyla
oluşturulan şekil

Dikdörtgen ve yol seçilir;
Create Form komutu
uygulanır.

Örnek: Yukarıdaki adımlar takip edilir; iki yüzey seçilir ve Create Form ile son biçim elde edilir:
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Sweep Blend Modelleme
Birden fazla profilden bir yol
boyunca yüzey oluşturur.
Yukarıdaki işlemler takip edilir.
Yandaki örnekte kontrol
noktalı spline eğrisi
kullanılmıştır.

Spline eğrisi (kontrol noktalı)
üzerine noktalar ve ardından
profiller yerleştirilir. Bir spline
eğrisi uzunluğı 0-1

Yüzeyler ve yol seçilerek
Create Form komutu
uygulanır.

NOT: Bir spline eğrisinde eğri toplam uzunluğu 1 olarak kabul
edilir. İlk nokta 0 orta nokta 0.5 son nokta ise 1 ile gösterilir.
Noktalar konulduktan sonra seçilerek bu özel konumlara
Properties altında Normalized Curve Parameter kısmında
değer verilerek taşınırlar.

Revolve Modelleme
Bir profili bir eksen etrafında
döndürerek yüzey oluşturma
işlemidir.

Yer düzlemine dik bir profil
oluşturmak için bir çizgi çizilir
ve üzerine referans amaçlı bir
nokta yerleştirilir.

Noktadan geçen profil ve
profilin etrafında döneceği
eksen seçilerek Create Form
ile biçim yaratılır.

Mass Modeller Üzerine Detaylar Eklemek ve Düzenlemeler Yapmak
Form element komutları 3B model üzerine ilave detaylar eklemek için
kullanılabilir.

Model üzerinde yüzey üzerinde yapılan yukarıdaki uzatma/kısaltma veya
yükseltme/alçaltma işlemleri haricinde kenar veya noktalar üzerinde de
çalışılabilir. Bunun için X-Ray ile modelin saydam röntgen görüntüsüne
bakılabilir. X-Ray'in aktif olması için modelin düzenleme modunda tümünün
seçili olması gerekir. Yukarıda anlatıldığı gibi, fare model üzerinde gezerken
klavyeden Tab üzerine tıklanarak farklı alanlar vurgulanabilir.

Add Profile

Modelin enine bölümlemesine yol açar. Model yukarıdaki gibi X-Ray
modunda görüntülenmelidir.

Add Edge

Modelin bit yüzeyi boyunca boyuna bölümlemesine yol açar. Model
X-Ray modunda görüntülenmelidir.
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Oluşturulan modelden yüzeyleri siler.

NOT: Yukarıdaki 2B profillerden, şekiller tek tek seçilerek (Ctrl +
tıklama) Create Form ile yeniden yüzey yaratılabilir.
Create Form, void
seçeneğiyle
kullanıldığında,
yüzeyde girintiler
oluşturulabilir.
Yüzey üzerine
dikdörtgenler çizilir ve
seçilir.

Create form, void seçeneğiyle uygulanır ve
ardından uzatma şekil içine doğru
gerçekleştirilir. İşlem diğer yüzeye kadar
sürdürülseydi şekilde delik açılmış olurdu.
Finish Mass düğmesi ile yukarıdaki sonuç elde
edilir.

Tasarım Alternatifleri Üzerinde Çalışmak
Revit bir tasarım problemiyle ilişkili farklı alternatiflerin kaydedilerek model için seçenek olarak
sunulmasına imkan verir. Bu sayede farklı kütlelerin nasıl gölge verdiği aynı bina üzerinde farklı
kütlelerle sınanabilir. Bu işlem Design Options seçeneğiyle başarılır:

Design Options penceresinden  New düğmesi ile ana tasarım alternatifi listeye eklenir.
İstenirse Rename düğmesi ile daha anlamlı bir isim verilebilir. Burada bu tasarım seçeneğine
düz kule bina adı verilmiştir.
Oluşturulan seçeneğe modeli eklemek için ilgili kütle seçilir ve Add to Set düğmesine tıklanır;
önceki adımda yaratılmış sete eklenir:
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Duplicate düğmesi ile ikinci tasarım alternatifi
oluşturulur sayısı kadar seçenek meydana
getirilir.

Listeden ikinci tasarım seçeneğinin adı seçilir ve
kütlede istenen değişiklik yapılır. Bu değişiklik bu
seçenek üzerine kaydedilir.

Bir önceki adımdaki işlem tekrarlanır ve üçüncü bir tasarım alternatifi ikinci tasarım laternatifi
olan Açılı kule binadan kopyalanarak eklenir. Listeden son tasarım seçeneği olan Kule binasız
seçilerek kütle silinir. Kütlesiz bu alternatif de kaydedilmiş olur.

Düz kule bina

Açılı kule bina

Kule binasız
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Mass Modellere Malzeme Atamak
Nesne düzenleme modundayken seçilir.
PropertiesMaterial <By Category> yanındaki küçük kutuya tıklanır. Material Browser
penceresinden bir malzeme seçilir:

Asıl malzemenin yapılacak değişikliklerle zarar
görmemesi Materyal penceresinin sol altından
“Duplicate Selected Material” ile yeni bir isimle
kaydedilmelidir.
Mass modelin malzeme rengi, doku, saydamlık
oranı vb. özellikleri değiştirilebilir.
Düzenleme ortamından çıkılarak mass
model seçilen malzemeyle Graphic
Diplay Options’taki seçeneğe göre
görüntülenebilir:

Mass modellerin malzemeleri Revit açılırken kullanılan
bir şablon nedeniyle tamamen saydam olarak
gözükebilir.
Mass modeller için kullanılan geçerli malzeme niteliği
Manage Object Styles penceresinde Material
kolonu başlığından görüntülenebilir:
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Geçerli
malzeme adı
Default
form’dur.
Kutusuna
tıklanarak
açılan
pencerede
saydamlık
değeri yeniden
ayarlanabilir:

Aşağıdaki saydamlık (transparency) 0 olarak ayarlanarak tüm geçerli malzemeyi kullanan
mass modeller opak hale gelmiştir:

Bu ayarlarla oluşturulacak yeni bir şablonla çalışıldığında mass modeller geçerli olarak opak
bir yüzeye malzemesi ile meydana getirilecektir.
Mass modelleri hızlı bir şekilde opak
göstermenin bir yolu da normal BIM
ekranında (düzenleme modu olmayan)
mass modeli seçmek ve Properties
altından Phasing Phase kısmından
Existing seçeneğini seçmektir.
Graphic Diplay Options’tan yüzeyi
görüntülenebilir.
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shaded

hidden line

NOT: Phasing bir projede önemli olan evrelere göre modelleme işlemini bölümlendirmek
ve/veya varolan yapılara göre yeni önerileri farklılaştırmak için kullanılan grafik bilgiyi filtreleme
yöntemidir. İstenildiği kadar evre eklenebilir. Phase Filter ile bunlardan hangilerinin aynı anda
veya bağımsız olarak gösterileceği düzenlenebilir. Ayrıntılı bilgi için:
(www.revitzone.com/revit-fundamentals/62-phases-an-overview-of-revit-phases)

Modellere Gölge Bıraktırmak
Mass modellerin gölge vermesi de sağlanabilir.
Bunun için aşağıdaki Shadows On düğmeye
tıklanır:
Gölgenin rengi Graphic Display Options
penceresinden Lighting altında Shadows
kaydıracından ayarlanabilir:

Mass Modellerde Kat Bölümlemeleri Yapmak
Oluşturulan Mass model üzerinde varolan katlara göre kat bölümlemeleri yapılabilir.
Bu bölümlemeler özellikle basit metrajlar ve kavramsal enerji harcaması
hesaplamalarında çok faydalıdırlar.
Mass model seçilir ve Modify I MassMass Foors düğmesine tıklanır. İletişim
kutusundan hangi seviyelerde kat bölümlemesi yapılacağı işaretlenir:
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Mass Model için Metraj Üretmek
Kavramsal tasarımın yaklaşık olarak
metrajını oluşturmak mümkündür. View
sekmesinde Create panelinde bulunan
SchedulesSchedules/Quantities ile
metraj listesi meydana getirilir. New
Schedule penceresinde Category
olarak MassMass Floor seçilir, metraja
bir isim verilir ve yandaki ayarlar seçilir:

Metrajda hangi
başlıkların yer
alacağı Avaliable
fields başlıklarında
sağdakiler Add ile
seçilerek
oluşturulur:

Birden fazla Mass model varsa Mass:Type ile bilginin hangi Mass modelden geldiği eklenebilir.
Metraj listesi ekranda görüntülenir ve Project BrowserSchedules/Quantities kısmına
yerleştirilir;
Metraj tablosu üzerinde okuma ve sıralama amaçlı bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir.
Örneğin sütun başlıkları Türkçeleştirilebilir. Katların kullanım biçimi de tanımlanabilir.
Telif Hakkı . Copyright © 2016 Salih Ofluoğlu ‐ Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir

20

AUTODESK REVIT KAVRAMSAL TASARIM DERS NOTLARI

PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU

Metraj listesi açıkken Properties
kısmında Sorting/Grouping ile
yandaki ayarlar yapılır:

Metraj listesi açıkken Properties
kısmında Sorting/Grouping ile
yandaki ayarlar yapılır:

Telif Hakkı . Copyright © 2016 Salih Ofluoğlu ‐ Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir

21

AUTODESK REVIT KAVRAMSAL TASARIM DERS NOTLARI

PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU

Mass Modellerinden BIM Modelleri Üretmek
Duvar Oluştumak:
Yüzeyi duvara çevirmek
için Architecture
sekmesinden
WallArchitecturel Wall
seçilir. Modify|Place
Walls Pick faces
komutu ile duvara
dönüştürülecek
yüzeylere tıklanır. Geçerli
duvar özelliği seçilen
yüzeye aktarılır.
Çatı Oluşturmak:
Yüzeyi çatıya çevirmek için Architecture
sekmesinden RoofRoof by Face seçilir.
Dönüştürülecek yüzeylere tıklanır. Enter’a
basılarak geçerli çatı özelliği seçilen yüzeye
aktarılır.
Giydirme Cephe Oluşturmak:
Yüzeyi giydirme cepheye çevirmek için
Architecture sekmesinden Curtain System
seçilir. Dönüştürülecek yüzeylere tıklanır.
Enter’a basılarak işlem tamamlanır. İstenirse
Properties ile yatay ve düşey kayıt sayısı ve
birbirlerine uzaklaıkları ayarlanabilir.
NOT: İşlem bittiğinde sadece BIM elemanlarını tutmak için Mass model silinebilir veya
gizlenebilir. Sçeim için filtreme ile seçim yöntemi tercih edilebilir.
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