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Autodesk® Revit® este o soluţie 
completă pentru proiectare şi 
documentaţie în arhitectură ce 
oferă suport în toate etapele 
de proiectare pentru crearea 
desenelor arhitecturale şi 
respectarea graficelor necesare 
unui proiect de construcţie. 

De la studii de informare 
şi conceptuale la cele mai 
detaliate desene şi grafice 
de construcţie, Revit are 
instrumentele care vă ajută 
să furnizaţi productivitate, 
coordonare şi calitate
echipei de construcţie.

Revit poate fi utilizat ca 
aplicaţie unică sau împreună cu 
AutoCAD®. Acest ghid îi ajută 
pe cei familiarizaţi cu programul 
AutoCAD să înţeleagă mai 
bine modul în care lucrează 
Revit, prezintă unele dintre 
principalele funcţii şi concepte 
ale Revit şi le compară cu 
funcţii similare din AutoCAD.

Ghidul demonstrează, de 
asemenea, modul în care 
Autodesk Revit se poate folosi 
împreună cu AutoCAD pentru 
a facilita managementul 
proiectului şi livrabilele 

acestuia. Veţi învăţa cum să 
integraţi proiectele existente 
AutoCAD în Revit pentru a 
produce documente aferente 
construcţiei. Procesul se 
bazează pe compatibilitatea de 
export Revit şi pe capacitatea 
de referinţă externă AutoCAD. 

Revit asigură compatibilitatea 
DWGTM folosind setul de 
instrumente Autodesk® 
ObjectDBX™ şi lucrează cu 
AutoCAD pentru a facilita 
comunicarea clară a datelor de 
design între echipele de proiect.
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Utilizarea Revit cu AutoCAD

Mai jos sunt descrişi paşii de bază pentru utilizarea 
unui proiect Revit cu AutoCAD:

1    Creaţi modelul de construcţie în Revit.

2    Stabiliţi filele proiectului în Revit.

3      Exportaţi vederile sau filele selectate în format 
DXFTM/DWG* pentru utilizatorii AutoCAD.

4      Adnotaţi fişierele DXF/DWG exportate în 
AutoCAD prin referenţierea fişierelor.

5      Legaţi orice date create extern în Revit ca 
fişiere externe de referinţă pentru a menţine 
consistenţa fişierelor.

Mai jos este prezentat rezumatul fluxului de activităţi 
pe care le veţi realiza pe durata elaborării proiectului 
folosind Revit şi AutoCAD:

La iniţierea proiectului
 ■ Iniţiaţi proiectul în Revit.

 ■ Creaţi orice vedere la scară necesară.

 ■ Definiţi seturile de lucru potrivite.

 ■ Iniţiaţi modelarea clădirii.

 ■ Stabiliţi filele preliminare în Revit.

În timpul fazelor de proiectare

 ■ Creaţi orice vedere la scară mărită necesară.

 ■ Continuaţi modelarea clădirii.

 ■ Creaţi un „cartoon set” de file în Revit.

 ■ Creaţi foldere pentru fişierele legate care 
urmează să fie exportate în AutoCAD.

La începerea realizării documentelor de 
construcţie

 ■ Creaţi orice vedere de detaliu necesară.

 ■ Începeţi detalierea clădirii.

 ■ Stabiliţi detaliile care vor fi refolosite din 
biblioteca existentă.

 ■ Revizuiţi setul de file pentru a include file 
suplimentare.

 ■ Creaţi o listă a filelor care vor fi procesate cu 
AutoCAD.

 ■ Exportaţi lista de file.

 ■ Legaţi orice date AutoCAD la vederile Revit 
corespunzătoare.

La finalul realizării documentelor de 
construcţie

 ■ Arhivaţi fişierele create.

1

* DWG este formatul de fişier nativ al programului AutoCAD® de la Autodesk, marcă înregistrată a Autodesk, Inc.
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Atunci când pregătiţi exportul unui model Revit, 
trebuie să luaţi în considerare metodele de export, 
convenţiile de denumire a fişierelor, opţiunile 
de export date şi standardele de suprapunere a 
layerelor.

Exportarea vederilor sau filelor
Puteţi exporta vederi sau file, în funcţie de scopul 
lucrărilor realizate în AutoCAD, precum şi de evoluţia 
documentaţiei de construcţie în Revit.

Exportul unei vederi creează un fişier DWG sau DXF 
al vederii Revit selectate. Toate datele externe legate 
la vedere sunt integrate ca bloc în format DWG sau 

DXF. Folosiţi această metodă atunci când doriţi să 
adnotaţi doar vederile selectate în AutoCAD.

Exportul unei file întregi din Revit generează un set 
de fişiere DWG sau DXF. Un fişier conţine informaţii 
privind fila (margini, bloc titlu) cu un viewport pentru 
fiecare vedere.

Fiecare vedere Revit devine un fişier individual cu 
referinţă în fişierul filei şi este afişată în viewportul 
corespunzător. Toate fişierele sunt localizate în acelaşi 
director pentru a facilita urmărirea şi managementul.

Convenţii de denumire
Pentru a ajuta la menţinerea consistenţei denumirilor 
de-a lungul proiectului, folosiţi convenţia prestabilită 
de denumire Revit, descrisă mai jos:

File exportate
[Denumire fişier proiect]-[Categorie vedere]-[Număr 
filă]- [Denumire filă].[Extensie]
 
Vederi exportate (pe file)
[Denumire fişier proiect]-[Extensie]-[Categorie 
vedere]-[Număr filă]- [Denumire filă]--[Identificator 
vedere].[Extensie]

 ■ Denumire fişier proiect: Numele fişierului Revit

 ■ Extensie: Extensie standard fişier Revit (rvt, rft, 
rfa), în funcţie de fişierul deschis în Revit

 ■ Categorie vedere: Plan nivel, Vedere 3D, Ridicare 
(Elevation), Secţiune, Vedere preliminară 
(Drafting View) sau Planşă (Drawing Sheet)

 ■ Număr filă: Număr filă standard

 ■ Nume filă: Nume filă standard

 ■ Identificator vedere: Nume vedere standard

 ■ Extensie: DWG sau DXF exportat, în funcţie de 
selecţia utilizatorului

Pregătirea exportului de date2
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Pregătirea exportului de date

Opţiuni de export date
Opţiunile de mai jos sunt disponibile în căsuţa de dialog Export:

Export Range: Selectaţi o vedere curentă sau un set de vederi/file. Opţiunea din 
urmă facilitează exportul unui lot de vederi.

Export Layers File: Fişierul afişat implicit este standardul de export curent. Puteţi 
selecta un alt standard de export, dacă doriţi acest lucru.

Standarde de suprapunere a layerelor
In căsuţa de dialog Export Layers, categoriile şi sub-categoriile componentelor 
gazdă Revit sunt asociate unui nume de layer şi unui număr de culoare pentru a 
se utiliza în fişierele DWG sau DXF folosindu-se setările specificate în fişiere text 
speciale din directorul Revit/Data.

Implicit, Revit foloseşte ultimul standard de export layer specificat. Programul 
generează fişiere pentru standardele AIA, BS1192, ISO 13567 şi CP 83. Puteţi 
alege dintre acestea sau puteţi crea standarde personalizate.

Puteţi integra standarde personalizate, proprii companiei, de suprapunere a 
layerelor, şi să le aplicaţi fişierelor externe. Acest lucru ajută la consistenţa datelor 
în cadrul unui mediu de lucru cu platforme multiple.
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Tehnicile de mai jos pot facilita un flux de lucru 
eficient în medii de proiectare cu platforme multiple.

Legare fişiere (Linking Files)
În locul elaborării directe în fişiere DWG sau DXF 
exportate din Revit, puteţi utiliza funcţia de referinţă 
externă AutoCAD (xref). Deschideţi un desen gol în 
AutoCAD  folosind Xref Manager, ataşaţi vederea 
Revit exportată ca suprapunere (Overlay) pentru tipul 
de referinţă.

 

Referenţiere vederi şi date 
externe
Deoarece Revit nu necesită utilizarea de coordonate, 
recomandările de mai jos permit alinierea precisă 
între datele create extern şi modelul de construcţie. 
Aceste metode ajută la prevenirea offset-urilor 
când datele DWG sau DXF exportate sunt legate la 
referinţe în AutoCAD, precum şi atunci când datele 
create extern sunt din nou importate în Revit.

În AutoCAD, folosiţi 0,0,0 ca punct de inserţie atunci 
când folosiţi fişiere xref. Nu modificaţi punctul de 
inserţie pentru specificaţii pe ecran (Specify On-
screen). Specificarea unui sistem de coordonate de 
către utilizator sau folosirea wblock poate introduce 
noi origini şi offsets când datele din AutoCAD sunt 
re-importate în Revit.

Încercaţi să păstraţi o formă de dovadă vizuală sau 
un punct de referinţă pentru datele create extern. 
Construirea funcţiilor oferă deseori cel mai bun 
răspuns vizual care ajută la alinierea precisă. De 
asemenea, puteţi localiza puncte sau alte semne de 
referinţă la intersecţiile grilei.

Datele create extern pot fi precis aliniate folosind 
funcţiile Revit de lipire, de aliniere şi de blocare.

Denumire desene
Se recomandă folosirea convenţiei de denumire 
prestabilită Revit. Pentru mai multe informaţii 
consultaţi secţiunea “Convenţii de denumire” de la 
pagina 5.

Dacă desenele noi, create cu alt program, diferit 
de Revit, se folosesc de date exportate din Revit 
ca referinţă externă, sunt necesare denumiri 
corespunzătoare. Folosiţi numele fişierului DWG 
sau DXF existent şi adăugaţi un prefix sau un sufix 
pentru a crea numele fişierului nou.

De exemplu, un desen poate folosi fişierul următor 
ca referinţă externă:

Hotel ProdEx-MT Copy-rvt-Plan nivel-Etaj 
16-Mecanica.dwg

Când desenul este din nou importat în vederea Revit 
„Nivel 16 – Mecanica” poate avea denumirea:

Hotel ProdEx-MT Copy-rvt-Plan nivel-Etaj 
16-Mecanica-ANNO.dwg

Drafting în AutoCAD3
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În cele din urmă, datele create în sisteme externe pot 
avea referinţe în Revit pentru a facilita consistenţa 
de-a lungul fazelor de proiectare şi documentaţie.

 
Pregătirea pentru referenţiere
In AutoCAD, descărcaţi referinţele externe exportate 
din Revit pentru a minimiza afişarea redundantă a 
informaţiilor (dacă nu doriţi o astfel de afişare în 
scopuri de referinţă temporară).

 

Opţiuni de legare fişiere
În meniul File din Revit, accesaţi Insert Tab şi 
selectaţi Import CAD pentru a introduce datele 
externe.

Căsuţa de dialog Import/Link din Revit oferă opţiuni 
pentru legarea unui document creat extern.

Referenţiere date în Revit4
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Referenţiere date în Revit

Import sau Legare

Puteţi referenţia datele DWG sau DXF create în 
AutoCAD în proiectul curent Revit.

 ■ Legătură (în loc de import): Selectaţi opţiunea 
Link dacă doriţi actualizarea automată a datelor 
când fişierul extern este modificat. 

 ■Doar vedere curentă: Selectaţi doar vederea 
curentă (Current view Only) pentru a vă asigura 
că fişierele legate sunt vizibile doar în vederea 
curentă. Acest lucru asigură, de asemenea, 
afişarea corectă a adnotărilor şi dimensiunilor.

Scalare

În majoritatea cazurilor, folosiţi funcţia de detecţie 
automată Auto-Detect pentru a facilita scalarea 
corectă a datelor legate.

Culori layer/nivel

Aceste trei opţiuni controlează aspectul fişierului 
legat în Revit.

 ■Alb şi negru: Ignoră informaţiile legate de 
culoare din fişierul extern şi afişează datele 
legate ca vectori în alb şi negru. 
 
 
 

 ■Menţinere culori: Păstrează setările de culoare 
pentru layer sau nivel în fişierul extern.

 
 
 
 

 

 ■ Inversare culori: Inversează culorile din fişierul 
legat şi le face mai uşor de distins. Dacă se 
foloseşte un fundal negru în AutoCAD, culorile 
pot să nu corespundă unui fundal alb în Revit.
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Referenţiere date în Revit

Poziţionare
Dacă aţi respectat recomandările din secţiunea „Referinţe vederi şi date externe“ 
de la pagina 8, alinierea corectă este sprijinită cel mai bine prin selectarea 
Automatically place din căsuţa de dialog Import/Link.

Plasare automată (Automatically place): Selectaţi una dintre aceste opţiuni pentru 
plasarea automată:
 

 ■   Center-to-center (centru la centru): Aliniază centrul fişierului legat sau 
importat la centrul imaginii Revit. Folosiţi această opţiune când datele 
externe sunt offest de originea desenului. 

 ■   Origin to origin (origine la origine): Aliniază originea fişierului legat sau 
importat la originea imaginii Revit. Folosiţi această opţiune când legaţi din 
nou fişierul creat iniţial cu Revit. 

 ■   În funcţie de coordonate: Obţine originea pentru folosirea cu fişiere Revit. 
Folosiţi această opţiune când legaţi mai multe clădiri care trebuie să menţină 
o relaţie între ele sau când legaţi o serie de fişiere pentru clădiri la un plan de 
şantier.

 

Plasare manuală: Dacă în timpul procesului au fost introduse offsets şi dislocări 
sau dacă doriţi să legaţi un detaliu la o vedere de drafting, aceste opţiuni ajută la 
poziţionarea datelor ce sunt legate extern:

 ■   Cursor la origine: Fişierul legat apare ataşat la cursorul Revit, la origine. 
Aceasta este opţiunea tipică pentru plasarea manuală a datelor. 

 ■   Cursor la punctul de bază: Fişierul legat apare ataşat la cursorul Revit, în 
punctul de bază. 

 ■   Cursor la centru: Fişierul legat apare ataşat la cursorul Revit, în punctul grafic 
central. Această opţiune este utilă când se lucrează cu date separate. 

 ■   Plasare la nivel: Fişierul legat apare ataşat la nivelul Revit desemnat.
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Referenţiere date în Revit

Controlul aspectului datelor 
legate
Aspectul datelor importate sau legate este 
administrat folosind tab-ul Imported Objects din 
căsuţa de dialog Objects Styles. Accesaţi tab-ul 
Manage şi selectaţi Objects Styles. Puteţi controla 
dimensiunea, culoarea şi modelul liniei şi materialul 
pentru fiecare layer sau nivel din fişierul legat.
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Referenţiere date în Revit

Specificarea dimensiunii liniei în desene legate sau 
importate

Puteţi specifica dimensiunea liniei în fişierele importate. Apăsaţi pe tab-ul 
Insert şi selectaţi Import Lineweights. Această căsuţă de dialog coordonează 
corespondenţa culorilor în fişierele legate la dimensiunile liniilor Revit. 
Corespondenţa poate fi salvată sau încărcată dintr-un fişier text extern.

 
Puteţi revizui setările de linie din tab-ul Manage selectând opţiunea Lineweights 
din meniul derulant Additional Settings Dropdown din panoul Settings. 
Deoarece liniile Revit au grosimi diferite la scări diferite, multe din culorile 
importate pot corespunde unei singure dimensiuni de linie.
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Referenţiere date în Revit

Controlul vizibilităţii entităţilor în 
fişierele legate

Puteţi controla vizibilitatea entităţilor din fişierele 
importate în căsuţa de dialog Visibility/Graphic 
Overrides. În tab-ul Imported Categories, puteţi 
specifica vizibilitatea pe layer pentru toate fişierele 
importate sau pentru toate importurile ca ansamblu.
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Graficul ilustrează procesul de export al unei vederi din Revit într-un fişier 
DWG gol. După editarea fişierului în AutoCAD, puteţi să îl legaţi din nou în 
proiectul Revit.

Folosind o vedere de plan de nivel ca exemplu, paşii de mai jos vă arată 
modul în care puteţi folosi AutoCAD pentru a adnota datele modelului 
creat în Revit.

Pas cu pas:  
Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit

Revit

AutoCAD

Revit DWG

New DWG

5



Interoperabilitate Revit cu AutoCAD   I   15

Pas cu pas: Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit

 Pasul 1     Exportaţi datele

 
În Revit, puteţi exporta vederi individuale sau file 
întregi. Atunci când se exportă file întregi, se exportă 
fişiere în sub-directoare diferite, dând fiecărui 
director acelaşi nume ca al filei pentru a facilita 
denumirile consistente de-a lungul proiectului.

Buton Revit > Export > CAD Formats - DWG
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Pas cu pas: Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit

 Pasul 2      Elaboraţi şi 
adnotaţi în 
AutoCAD

Pentru adnotarea fiecărei vederi Revit în 
AutoCAD, deschideţi un fişier DWG nou. 
Puteţi folosi un şablon sau puteţi începe 
de la zero. 

Folosiţi opţiunea Attach din Xref 
Manager pentru a referenţia extern 
vederile exportate create la Pasul 1.
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Pas cu pas: Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit

Asiguraţi-vă că folosiţi 0,0,0, ca punct de inserţie în AutoCAD, şi 
nu Specify On-screen. Selectaţi Overlay pentru tipul de referinţă 
(Reference Type). (Spre deosebire de ataşare, un fişier xref suprapus 
nu este inclus când desenul gazdă este el însuşi ataşat sau suprapus 
ca xref într-un alt desen).

 
Acum puteţi începe editarea şi adnotarea în AutoCAD.



Pas cu pas: Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit
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 Pasul 3     Salvaţi desenul

Salvaţi desenul în acelaşi director cu fişierul DWG 
legat. Creaţi numele fişierului prin adăugarea unui 
sufix la numele fişierului legat. De exemplu, dacă 
numele DWG legat este

Plan nivel-Etaj 1.dwg,

fişierul DWG adnotat trebuie să fie

Plan nivel-Etaj 1-ANNO.dwg.
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Pas cu pas: Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit

 Pasul 4    Legaţi fişierul DWG 
editat în Revit

Pentru legarea fişierelor DWG editate există două 
posibilităţi. Puteţi lega fişierul DWG nou creat cu 
sau fără xref AutoCAD ataşat. Mai jos sunt discutate 
ambele metode.

 
Legarea fişierului cu xref ataşat

Metoda permite inserarea precisă în Revit a datelor 
create în fişierul DWG, deoarece fişierul exportat 
iniţial este încă vizibil. Metoda se recomandă pentru 
utilizarea concurentă a AutoCAD şi Revit când 
adnotarea vederilor în Revit este încă în curs de 
realizare.

În tab-ul Insert, apăsaţi Link CAD şi selectaţi fişierul 
DWG nou creat din căsuţa de dialog Import/Link. 
Selectaţi Link (în loc de import) şi opţiunea Current 
view Only. Sub Positioning, selectaţi Automatically 
Place şi apoi Origin to origin.
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Pas cu pas: Exportul către AutoCAD şi relegarea la Revit

După ce fişierul este legat, închideţi afişarea elementelor generate cu Revit. În 
AutoCAD, descărcaţi (Unload) fişierul Revit exportat. Reveniţi la Revit şi apăsaţi 
Manage Links din meniul File. Selectaţi fişierul legat şi apăsaţi Reload.

Ca o alternativă, puteţi opri layerele generate de exportul original din tab-ul 
DWG/DXF/DGN Categories în căsuţa de dialog Visibility/Graphics Override. 
Oricare dintre metode elimină afişarea redundantă a entităţilor.

Legarea fişierului fără xref ataşat

Folosiţi această metodă dacă nu este necesar să vedeţi date originale derivate 
din Revit în AutoCAD xref. După adnotarea fişierului DWG, puteţi descărca xref 
şi apoi puteţi salva fişierul înainte de a-l lega din nou în Revit. În AutoCAD puteţi 
vedea acum doar adnotarea creată.

Când legaţi fişierul în Revit, adnotarea adăugată extern se afişează fără afişarea 
redundantă a entităţilor AutoCAD.

Dacă, în viitor, veţi avea nevoie să refereţiaţi date Revit în AutoCAD, reîncărcaţi 
xref în Xref Manager şi salvaţi fişierul. Acesta rămâne vizibil în AutoCAD, dar nu 
este vizibil când fişierul DWG este legat în Revit.
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Pas cu pas:  
Legare detalii DWG la Revit

Paşii din această secţiune arată modul în care puteţi 
lega detaliile DWG existente la un proiect Revit. 

 Pasul 1  Creaţi vederi       
               preliminare (Drafting  
Views) pentru fişiere DWG

Pentru fiecare detaliu pe care doriţi să îl importaţi 
sau legaţi, creaţi şi denumiţi vederi preliminare noi în 
Revit, după cum este indicat aici.

6



Interoperabilitate Revit cu AutoCAD   I   22

Pas cu pas: Legare detalii DWG la Revit

 Pasul 2 Importaţi sau legaţi 
                fişierele DWG

După ce aţi creat vederea preliminară, puteţi 
importa sau lega fişierul extern. Deschideţi noua 
vedere preliminară, apăsaţi pe Import CAD 
din tab-ul Insert. Selectaţi opţiunile Preserve 
colors şi Center-to-center pentru cele mai bune 
performanţe.

Dacă importaţi fişierul, datele sunt integrate în 
proiectul Revit. Dacă legaţi fişierele, rezultatul este 
un fişier Revit redus ca dimensiune care poate fi 
ulterior modificat în AutoCAD. Revit colectează 
automat cea mai recentă versiune a fişierului legat 
când este deschis proiectul sau când legătura este 
reiniţializată. Dacă doriţi să dezvoltaţi detalii folosind 
AutoCAD, se recomandă utilizarea opţiunii Link. 
Importul se recomandă dacă doriţi să modificaţi 
detaliile folosind Revit.
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Pas cu pas: Legare detalii DWG la Revit

 Pasul 3  Plasaţi detaliile pe o filă

După aranjarea fişierelor cu detalii individuale în vederile preliminare, deschideţi 
o filă existentă sau creaţi o filă nouă pentru detalii. Accesaţi tab-ul View şi 
selectaţi New Sheet din panoul Sheet Composition. Apoi selectaţi blocul titlu 
corespunzător.

După ce aţi creat fila, plasaţi vederile preliminare. Plasaţi-le similar modului în care 
plasaţi orice imagine creată cu Revit.



Interoperabilitate Revit cu AutoCAD   I   24

Pas cu pas: Legare detalii DWG la Revit

Plasaţi vederile  preliminare similar modului în care 
plasaţi orice imagine creată cu Revit. După plasarea 
vederii, detaliile DWG sunt parte din setul dvs. Revit.
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Funcţii ale aplicaţiei Revit
  Design 3D real
 
Folosind Revit puteţi lucra cu modele arhitecturale în 
locul elementelor geometrice. Cu Revit, puteţi trece 
de la o imagine la alta şi de la un program la altul 
după cum doriţi. Deoarece se creează un model de 
construcţie parametric, dependinţele sunt actualizate 
automat, odată cu modificările.

  Obiecte parametrice

Revit include elemente parametrice 3D care conţin 
informaţii cu privire la relaţia acestora cu alte obiecte 
din clădire, în contrast cu blocurile şi solidele utilizate 
în AutoCAD. De exemplu, în Revit, proprietăţile 
unui perete pot specifica faptul că acesta se ridică la 
nivelul următor sau la acoperiş. După ce se specifică 
această proprietate, peretele reţine relaţia cu 
nivelul următor sau cu acoperişul, indiferent de alte 
modificări aduse clădirii.

Dimensiunile corespund mărimii efective a 
elementelor clădirii. Actualizarea unei dimensiuni 
implică actualizarea componentelor parametrice şi 
relaţiilor acestora cu alte componente. Blocarea unei 
dimensiuni permite integrarea intenţiei de proiectare. 
După blocarea unei dimensiuni, relaţia dimensională 

se menţine. Dimensiunile programelor se comportă 
similar: dacă se modifică lăţimea şi înălţimea într-
un grafic, dimensiunea modificată este reflectată în 
elementele modelului. Coordonarea dimensională şi 
grafică se menţine în cadrul modelului Revit.

  Familii vs. blocuri

Utilizatorii AutoCAD sunt obişnuiţi să salveze 
simboluri în fişierele individuale DWG. Cu Revit, 
puteţi salva componente parametrice similare în 
fişiere de tip familie. Fişierele de tip familie pot 
conţine numeroase stiluri de componente care 
facilitează organizarea şi partajarea datelor şi oferă 
numeroase opţiuni de plasare. Puteţi personaliza 
fişierele de tip familie; de exemplu, puteţi modifica 
planul de aliniere sau puteţi adăuga sub-categorii 
la obiecte. De asemenea, puteţi crea obiecte 
parametrice inteligente sau le puteţi personaliza pe 
cele incluse în Revit.

  Aliniere vs. Osnap (salt la obiect)
 
Revit oferă instrumente schematice, cum ar fi 
ghidajele pentru dimensiuni temporare şi aliniere. 
Ghidajele de aliniere sunt similare funcţiilor de salt la 

obiect (object snap) din AutoCAD. Linia temporară 
şi extensiile de arc, precum şi punctele de salt legate 
de poziţia curentă ajută pe parcursul proiectării. Cu 
Revit, puteţi plasa componente şi puteţi modifica 
ulterior proiectul. Uşile se deschid în direcţia dorită, 
iar ferestrele sunt plasate la înălţimea corectă pe 
perete. Puteţi plasa componentele în vederi bi-
dimensionale (2D) sau tri-dimensionale (3D).

  Vederi multiple de proiect

Cu Revit, puteţi lucra cu componente în orice 
vedere, inclusiv grafice. Vederile multiple pot fi 
deschise simultan, iar modificările aduse unei vederi 
sunt imediat actualizate în celelalte, ceea ce face 
din Revit un instrument valoros pentru realizarea 
experimentelor de modificare a proiectului. Puteţi 
deschide alăturat vederi plane sau 3D pentru a 
facilita verificarea interferenţelor generate de 
modificarea unei componente la un nivel cu intenţia 
de proiectare la un alt nivel.

 
Fără linie de comandă sau control layere

Utilizatorii AutoCAD vor observa lipsa liniei de 
comandă şi funcţia de control layere. În Revit, 
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instrumentele de construcţie şi componentele sunt 
prezentate pe un ribbon (meniu).
Vizibilitatea componentelor este controlată 
cu funcţia Visibility/Graphic Overrides, ce 
funcţionează „per-vedere” (comparabilă cu funcţia
AutoCAD Freeze/Thaw per viewport). Culoarea 
şi modelul liniei sunt, de asemenea, controlate 
pe categorie. Afişarea componentelor depinde 
de vederea în care sunt vizualizate. De exemplu, 
componentele afişează doar amprenta în vederea de 
plan, în timp ce afişarea elementelor geometrice se 
face în vederea izometrică 3D.
  
 
 Fişier unic, proiecte multi-user 
 
În Revit, datele proiectului sunt salvate într-un singur 
fişier, reducând nevoia de a lucra cu blocuri externe 
şi fişiere xref.
Arhitecţii lucrează în echipe, fiecare având o zonă 
funcţională specifică. Acest lucru implică lucrări 
simultane şi salvarea diferitelor porţiuni din proiect. 
Proiectele Revit pot fi împărţite în seturi de lucru. Un 
set de lucru este o colecţie de elemente din clădire 
care pot fi editate de singur un arhitect odată.

 Relaţii parametrice

Folosind funcţiile de dimensionare şi blocare aliniere 
din Revit, puteţi plasa componentele clădirii în 
relaţie cu altele şi le puteţi menţine astfel de-a lungul 
proiectării. Puteţi bloca componentele împreună în 
mai mute locuri pentru a menţine alinierea peretelui, 
zonele încăperii sau plasarea uşii şi ferestrei, chiar 
dacă modelul este modificat în alte zone. Relaţiile 
dintre componente pot fi limitate sau controlate 
la propria discreţie. Dimensiunile pot fi blocate 
sau editate, iar obiectele părinte se comportă 
corespunzător.
Deoarece obiectele pot fi aliniate sau blocate pe 
poziţie, comenzile repetate de editare sunt reduse, 
ceea ce permite un flux de activitate mai rapid şi mai 
puţine erori.

 Citire/scriere DWG
 
Revit asigură compatibilitatea DWG folosind setul de 
instrumente Autodesk ObjectDBXTM. Puteţi importa 
şi exporta modelele în format DXFTM şi DWG. La 
export, Revit împerechează componentele şi sub-
categoriile din imaginea curentă cu denumiri AIA 
sau denumiri layere definite de utilizator. Puteţi, 
de asemenea, importa aceste formate în vederi 2D 

sau 3D pentru a permite o coordonare mai bună şi 
schimbul de informaţii între membrii echipei.
  

 Generarea de desene pe hârtie
 
Toate desenele sunt produse din modelul parametric 
unic al clădirii utilizat pentru a crea proiectul. 
Modificările proiectului sunt actualizate în vederile 
desenului. Modificările elevaţiilor, a secţiunilor 
şi callout-urilor sunt imediat actualizate în toate 
imaginile reflectate. Orice vedere creată poate fi 
adăugată la o filă şi scalată.
După plasarea desenului pe filă, puteţi face plasări 
de ultim moment la fel de uşor în vederea filei ca şi 
în vederea modelului. Dimensiunea liniei dependente 
de scară şi adnotării independente permit refolosirea 
informaţiilor în imagini fără re-formatare complexă.

Afişarea WYSIWYG permite vizualizarea rezultatului 
final înainte de producţie, ceea ce reduce erorile 
de plotare. Suportul hardware Revit pentru plotter 
este limitat doar de sistemul de operare. Revit poate 
folosi orice driver Microsoft® Windows® disponibil 
pentru plotter-ul dvs.
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