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Cu ajutorul instrumentelor pentru modelarea 
informațională a clădirii (BIM) de la Autodesk, 
profesioniștii în proiectare sunt echipaţi să 
producă imagini fotorealiste, vizualizări și 
“walkthroughs” care comunică viu intenția 
unui proiect. Folosirea modelelor 3D 
inteligente care derivă din procesul BIM 
pentru a crea vizualizări este mai accesibilă, 
mai rapidă și mai rentabila și ajută oamenii 
să înțeleagă mai bine nu numai cum va arăta 
un proiect, dar şi cum acesta se va potrivi 
în mediul lor de viaţă și modul în care vor 
interacționa cu el.

BIM şi proiectarea 
în arhitectură

Această lucrare explorează modalităţile prin care 
pot fi utilizate soluţiile Autodesk pentru 
modelarea informaţională a construcţiilor în 
vederea explorării, validării și comunicării 
proiectelor arhitecturale
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Utilizați aplicatia Autodesk® Revit® pentru a genera 
vizualizări analitice și vizualizări fotorealiste randate în 
timp real. 

Exploraţi forme organice complexe, studiaţi modul în care lumina 
interacționează cu un obiect, validaţi un proiect în vederea planificării şi 
implementării publice, și chiar promovaţi un imobil înainte de începerea 
săpăturilor pentru construcţie.

În Revit puteți să:
• Selectați din mai multe stiluri vizuale, grupate în tipuri de modele, umbre, iluminare, 

expuneri fotografice și opțiuni de fundal pentru a le aplica unei vederi.
• Adăugați efecte precum umbre, umbre ambientale, linii schematice sau fundal, și apoi 

ajustați toate aceste variabile de setare.
• Specificați locația geografică a proiectului și stabiliţi o dată și o oră pentru a include date de 

iluminare reale.
• Includeţi un fundal în vederea unei clădiri pentru a adăuga adâncime și realism utilizând trei 

opțiuni: gradient (o singură culoare pentru cer, una pentru orizont și una pentru sol), cer 
albastru (calculat de Revit pe baza datei și orei specificate), sau o imagine.

• Reprezentaţi în mod realist condițiile de iluminare sau exploraţi diverse opțiuni de iluminare 
folosind atât lumină naturală cât și corpuri de iluminat artificial. 

• Creaţi “walkthroughs” de trasee de animație care conectează punctele de vizualizare ale 
camerei.

• Randaţi în cadrul Revit. Revit 2016 adaugă opțiunea Autodesk Raytracer pentru randarea 
imaginilor statice. Revit continuă să utilizeze motorul mental ray NVIDIA pentru funcții 
precum export walkthrough, export FBX și previzualizări (aspect de material, aspect RPC, 
temperatură de culoare deschisă și decal).

Într-un mediu de proiectare colaborativ, o imagine poate fi cel mai eficient mod de a 
comunica o problemă sau o schimbare necesară. Rezultatele grafice de energie sau analiza 
structurală realizata pe un model pot fi o bună bază de la care să se identifice vizual 
problemele într-un model. 

Crearea vizualizărilor în cadrul 
Revit este foarte utilă pentru 
comunicarea imediată și 
validarea cu echipa de proiectare.
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Creaţi vizualizări avansate cu aplicaţia Autodesk® 3ds 
Max®  

Duceţi nivelul vizualizărilor cu un pas mai departe, prin utilizarea Autodesk 
3ds Max pentru modelarea, animarea și randarea modelelor dvs. din 
Revit. Crearea materialelor de prezentare de înaltă calitate este extrem de 
importantă pentru analize, aprobări și marketing. Realizaţi ajustări fine şi 
precise asupra materialelor şi potriviţi lumina pentru a crea o stare de spir-
it placută, populaţi scena cu personaje animate şi adăugaţi detalii supli-
mentare, precum obiecte din natură, mașini și mobilier.  

Cum se realizează: Puteți importa și/sau lega (file link) fișierele Revit .RVT direct în 3ds 
Max. Capacităţile de legare 3ds Max a fişierelor sunt foarte bune pentru fluxul de lucru 
iterativ, schimbările din Revit putând fi actualizate în mod constant în 3ds Max. În plus față 
de geometrie, informațiile vizuale critice, cum ar fi materiale, informații obiecte BIM și vederi 
Revit, sunt toate încapsulate în fişierele importate sau legate. Apoi, puteți utiliza caracteristicile 
de modelare ale 3ds Max pentru a îmbunătăți modelul informațional al clădirii existent, 
adăugându-i realism.  

Iată cum se poate extinde un model informațional al clădirii pentru vizualizarea avansată:

1  Lansaţi Autodesk 3ds Max 2016

2  Inchideţi fereastra cu șabloane de pornire prin apăsarea «X» - dacă doriţi, puteți decide să 
folosiţi “Start-up Templates” mai târziu. Aceasta va avea impact asupra alegerii obiectelor 
pe care doriţi să le importaţi/legaţi la fişiere din Revit.
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3  Încărcați Design Workspace din bara de acces rapid. Design Workspace este un instru-
ment task-based care ghidează utilizatorii prin procesul de creare a unei vizualizări.

Selectați Design Standard din meniul vertical

Se va încărca meniul Design Workspace

4  În tab-ul Get Started din Design Workspace, faceţi click pe butonul File Links și alegeţi 
Link Revit File
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5  Navigați la fişierul Revit dorit și apăsați Open

6  Alegeți o vedere Revit (rețineți că toate vederile Revit vor fi încărcate împreună cu 
fișierul)
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7  In fereastra Manage Links, mergeţi la tab-ul Presets şi reglaţi presetările în consecință. 
Utilizați acest exemplu ca un ghid, dacă este necesar.

8  În fereastra Manage Links, întoarceţi-vă la tab-ul Attach și utilizați setările pe care 
tocmai le-ați modificat și atașați fișierul Revit făcând click pe butonul Attach. 
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Această acţiune va atașa modelul la scena dvs. 3ds Max. Acum sunteți pregătit pentru a edita 
materialul și accesoriza scena cu oameni, maşini, elemente din natură și mobilier. Utilizați 
meniul Design Workspace pentru a vă ghida pașii către crearea unei vizualizări uimitoare. 

Design Workspace urmează un sistem logic bazat pe sarcini cu acces facil la intrumentele de 
plasare a obiectelor, iluminare, randare, modelare şi texturare în 3ds Max. Design Workspace 
este organizat pentru a fi un instrument util pentru utilizatorii noi 3ds Max.

Photo Credit: Gardenian House by Sergio Mereces

Photo Credit: Atelier York Ltd.
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Tab-ul Populate din zona Design Workspace oferă acces la setul de instrumente cu ajutorul 
cărora puteți adăuga în scenă caractere animate rapid și ușor. Vedeţi modul în care un spațiu 
se va comporta în momentul aplicării de caractere care vorbesc între ele, gesticulează, vorbesc 
la telefon și care apar în modelele de flux de pietoni. Personajele pot merge de-a lungul unor 
căi sau fluxuri, pot sta în zone inactive sau pot sta aşezate pe scaune. Fluxurile pot fi atât de 
simple sau de complexe după cum doriți, și pot include pante superficiale.

Crearea de vizualizări în 3ds Max din datele Revit BIM este modul în care arhitecții de top 
aduc desenele lor la viață, ajutând toate părțile interesate să înțeleagă cu adevărat modul în 
care se vor comporta modelele în lumea reală. Soluţia software 3ds Max devine un standard 
în industrie pentru vizualizare și comunicare, ca parte a unui flux de lucru Revit.
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Utilizaţi puterea tehnologiei cloud  

Profitaţi din plin de potențialul de comunicare al vizualizărilor prin 
generarea de imagini de înaltă rezoluție fără suprasolicitarea resurselor 
de randare interne sau care necesită software scump. Randarea în cloud 
prin Autodesk A360 profită de puterea de calcul practic infinită de a 
crea imagini fotorealiste și de înaltă rezoluție într-o fracțiune din timpul 
necesar unui desktop.

Cu serviciul de randare Rendering din A360, puteți efectua studii 
solare pentru proiecte în curs de lucru, astfel încât să înțelegeţi efectele 
expunerii la razele solare și la umbră în timpul zilei. Puteți efectua simulări 
de iluminare de scene, pentru a înțelege mai bine efectele luminării 
naturale și artificiale. Cu ajutorul Rendering din A360 se pot crea, de 
asemenea, panorame interactive bazate pe proiectul Revit, astfel încât să 
puteti oferi o experiență captivantă care să vă ajute la comunicarea unui 
proiect. 

Cum se realizează: Acest serviciu este disponibil pentru licențele perpetue cu plan de 
mentenanţă activ, sau pentru abonamentele pentru anumite produse. 

Randare din Revit sau 3ds Max:
1. Deschideți o vedere 3D într-un proiect Revit, apoi faceți click pe tab-ul Online, panoul 

Rendering, Render in Cloud. Dacă se solicită, conectați-vă la contul dvs. Autodesk.
2. Selectați vederi, reglaţi setările și faceți click pe Start Rendering. Revit creează o versiune 

a proiectului dvs. ce conține doar informațiile necesare pentru a face randarea, apoi o 
transmite către serviciul de randare. Revit afișează o notificare în partea de sus a ferestrei 
atunci când termină transmisia. Puteți continua să lucraţi în Revit în timp ce randaţi în 
A360.

3. Pentru a monitoriza progresul randării din Revit, click pe tab-ul Online, panoul Rendering 
şi apoi Render Gallery din meniul Revit. 



Soluțiile Autodesk 
BIM și comunicarea 
proiectului de 
construcție

10

Randare în A360 din 3ds Max
În zona Design Workspace, tab-ul Lighting and Rendering, puteți accesa opțiunile de 
randare, inclusiv randare A360.  

Studii de lumină:
Efectuaţi simulări de iluminare a scenelor pentru a verifica nivelurile de lumină și pentru a 
înţelege mai bine efectele iluminării naturale și artificiale asupra proiectului dvs. Realizaţi 
studii solare pentru a vizualiza impactul luminii naturale și umbrelor atât pe exteriorul dar și 
în interiorul proiectului. Plug-in-ul Light Analysis Revit (LA/R) folosește randarea din serviciul 
A360 pentru a efectua o analiză foarte rapidă și precisă fizic a luminii naturale direct din 
aplicaţia Revit.

Vizualizările pe bază de BIM facilitează luarea mai rapidă şi mai sigură 
a deciziilor, ajutând proprietarii, clienţii și participanții la realizarea 
proiectului să vadă și să analizeze toate posibilităţile şi opţiunile pe 
care le poate susţine proiectul. Revit permite evaluarea şi realizarea de 
modificări rapide nu doar asupra variabilelor cosmetice, precum materiale 
și culori, dar şi asupra elementelor semnificative ale proiectului, cum ar fi 
amplasarea ușilor și ferestrelor, locaţiilor elementelor structurale, și chiar 
asupra orientării în spaţiu a clădirii. Luarea deciziilor cruciale devreme în 
procesul de proiectare ajută la creșterea calității unui proiect și nivelul de 
satisfacție asupra rezultatelor. În plus, ajută la menţinerea proiectelor în 
bugetul şi limita de timp stabilite. 
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