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Revit Architecture/MEP/Structure projektijuhile 
koolitus 
 
Sissejuhatus 
 
Tere tulemast Revit projektijuhile koolitusele. Kursuse eesmärgiks on kasutada 
ehitusinfomudelit ehitusmudeli haldamiseks ning sealt väljavõtete tegemiseks. Õpid 
tundma tarkvara kasutajaliidest ning parameetrilisi objekte ja perekondi. Oskad projekti 
avada ning mõistad vaadete olemust, lood ning haldad ehitusprojekti vaateid ning nende 
seadeid. Lood detaili- ning eskiisvaateid. Esitad ehitusmudeli infot spetsitabelites kui 
konstruktsioonidokumentides. Töötad lehtedega, kirjanurkadega ning esitluseks 
mõeldud vaadetega. 
 
Eeldused 
 
Kursus on mõeldud uutele Revit Architecture/MEP/Structure tarkvara kasutajatele. 
Eelnev CAD tarkvara kogemus pole oluline. Juhendmaterjali ekraanipildid on võetud 
Revit MEP tarkvarast. Samas on juhendmaterjal rakendatav ka teistele Revit 
tarkvaradele. Soovitav on omada arhitektuurse disaini või insenertehnilist kogemust 
ning omada ka põhiteadmisi operatsioonisüsteemidest Microsoft Windows XP, Windows 
7 või Windows 8. 
 
Koolitusmaterjal 
 
Kursuse näiteülesannete sammud on salvestatud eraldi failidesse. Seega kui mõni 
ülesanne jääb pooleli saad seda hiljem jätkata mõnest eelsalvestatud failist. 
Koolitusmaterjalis on viidatud failinimele, millest tuleks protseduure jätkata. 
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Moodul 1 

Ehitusinfomudel 
 
Enne kui saad alustada disainiga pead sa mõistma, mismoodi Revit 
Architecture/MEP/Structure haldab informatsiooni. Iga ehitusprojekt sisaldab 
terviklikku kogumit ehitisest ning kogu infot, mis on vajalik ehitise esitamiseks nii 2D 
kui 3D vaadetes ja spetsifikatsioone. Seda infot hoitakse ühes ainsas andmebaasis. Kõik 
ehitusmudeli vaated, olgu nendeks siis plaanid, lõiked, lehed või spetsid – kasutavad 
täpselt seda sama andmebaasi. 
 
Kahepoolne seotavus on  võimalus modelleerijale, kus muudatus mistahes vaates 
kajastub selles ühes ja samas andmebaasis ning seetõttu uuenevad ka kõik teised vaated, 
mis muudatusest sõltuvad. Sellist töömeetodit tuntakse kui ehitusinfo modelleerimise 
nime all (ing.k. building information modelling). 
 
Eesmärgid: 
 
- Kirjeldad ehitusinfo modelleerimise mõistet 
- Kirjeldad, kuidas ehitusinfo modelleerimist kasutada ehitusmudeli 

haldamiseks 
- Kirjeldad kahepoolset seotavust 
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Õppetund 1: Ehitusinfo modelleerimine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas kasutada ehitusinfo modelleerimist haldamaks 
ehitusmudeli muudatusi. Rakendades ehitusinfo modelleerimist annab meile paremaid 
tulemusi jooniste näol, väiksemat ajakulu ning parandatud tootlikkust. Samuti aitab see 
oma ala eksperte läbi viia ehitustööstuse disaini, konstrueerimist ning ehitise 
opereerimist väiksema kuluga. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada, kuidas aitab ehitusinfo mudel paremini luua 
keerukat disaini, kirjeldada kahepoolset seotavust ning muudatuste tegemist 
ehitusinfomudelis. 
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Ehitusinfo modelleerimisest üldiselt 
 
Ehitustööstus on traditsiooniliselt kirjeldanud ehitusprojekti läbi käsitsi tehtud jooniste. 
Info lisati nendele joonistele märkuste ning spetsifikatsioonidena. CAD tehnoloogia 
turule tulemisega, automatiseeriti seda protsessi. Samas, käsitsi tehtud joonised, 
graafilised CAD süsteemid, objektipõhised CAD süsteemid jäid samaks: graafiline 
esitus kavatsetavast ehitise disainist. 
 
Ehitusinfo modelleerimise meetod on aga selle vormiliselt pahupidi pööranud. Tarkvara, 
mis seda meetodit kasutab, esmalt kogub infot ehitise kohta ning seejärel esitab seda 
infot kas 2D ja 3D piltidena, spetsidena või mistahes teises vajaminevas vormingus. 
 
Ehitusinfo modelleerimise definitsioon 
Ehitusinfo modelleerimine on ehitise disaini ning dokumenteerimise meetod. See 
võimaldab sul luua ning hallata infot ehitise projekti kohta. Info ehitise projekti kohta 
talletatakse ühes ainsamas andmebaasis. See kindlustab aga info kooskõla ning 
kaasaegsuse. 
Revit Architecture/MEP/Structure ning ehitusinfo modelleerimine 
Tavapärased joonistamise ning CAD tarkvarad esitavad disaini geomeetriat läbi 
stiilipõhiste sümbolite kindlates vaadetes. Mõningad näited neile vaadetele oleksid 
näiteks plaanid, vertikaalid ning lõiked. Need vaated on praktiliselt üksteisest 
sõltumatud. 
 
Ehitusinfo modelleerimise tarkvara esitab disaini intelligentsete objektide jadana ning 
elementide nagu seinad, aknad ning vaated kujul. Need objektid ning elemendid 
omavad parameetrilisi atribuute. Infot nende objektide ning elementide kohta hoitakse 
ühises andmebaasis. Sa saad sellest teha väljavõtteid kuitahes paljude erinevate vaadete 
kohta. 
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Revit Architecture/MEP/Structure platvorm on arhitektuurse disaini ning 
dokumenteerimise süsteem, mis toetab disaini, arhitektuurseid jooniseid ning 
spetsifikatsioone, mis on vajalikud ehitusprojektile. Ehitusmudelis, mis on loodud Revit 
Architecture/MEP/Structure tarkvaraga, on iga joonise leht, 2D ja 3D vaade ning 
spetsifikatsioon lihtsalt üks esitus tallel hoitavast ühisest informatsioonikogumist selle 
konkreetse ehitusmudeli kohta. 
 
Andmebaasi info sobitatuna kasutajale 
Ehitusinfo modelleerimise tarkvaras hoitakse ehitusinfot digitaalses andmebaasis ning 
mitte formaadi põhises ning esitlusvalmis vormingus nagu seda on joonise fail või tabel. 
Ehitusinfo modelleerija esitab infot selle redigeerimiseks ning ülevaatamiseks 
andmebaasist vormingus, mis on kasutajale sobilik ning äratuntav. Mõningad näited 
neile vormingutele oleksid 2D vertikaal ning 3D renderdus. 
 

 
 
Näiteks arhitektid töötlevad andmebaasist tulenevat infot kokkuleppeliste, suuresti 
stiilipõhise, sümboolse ning ehitusdisaini graafilist keelt kasutades. Nad sisestavad ning 
kontrollivad infot vormingutes, mis on äratuntav arhitektuursetelt plaanidelt nagu 
plaanid, lõiked ning vertikaalid. Nad töötavad ehituse infokogumiga joonise vormingus 
ning mitte arvutitehnilist joonist kasutades. Konstruktsiooniinsenerid töötavad sama 
andmestikku kasutades, kuid läbi fermi- ning tala diagrammide. Seega on 
konstruktsiooniinseneri esitus andmestikust oluliselt erinevam arhitekti omast. 
 
Muudatuse haldamine ehitusinfo modelleerimises 
Ehitusinfo modelleerimise lahendused haldavad iteratiivseid muudatusi ehitusmudelis 
läbi disaini-, konstruktsiooni- ning opereerimise faaside. Muudatus mistahes 
andmebaasi osas kajastub kõikides sellega seotud osadel. 
 
Talletades sisemist kooskõla ehitise esitlemisel andmebaasi muudatustest tulenevalt 
vähendab dokumentidel leiduvate vigade arvu oluliselt. Sa võid investeerida aega, mida 
sa muidu oleksid kulutanud dokumentide üksipulgi läbivaatamiseks ning 
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kontrollimiseks, et ehitusprojekt näeks korrektsem välja. Selle tulemusena on ehitise 
dokumendid kõrgema kvaliteediga ning muudatuse haldus ning maksumus samuti 
väheneb. Ehitusinfo modelleerimise töövahendid võimaldavad disaini, konstruktsiooni 
ning ehitise kasutamist läbi viia väiksema keerukusastmega, kui seda tavapärased 
töövahendid suudaksid. 
Andmestiku kokku kogumine ning taaskasutamine 
Ehitusinfo modelleerimise lahendused koguvad  ning talletavad infot selle 
taaskasutamiseks teiste tööstusstandarditele põhinevate tarkvarade jaoks. Andmestik 
kogutakse kokku nii originaali lähedaselt kui võimalik ning talletatakse nii, et seda saab 
kasutada mistahes ajahetkel, kui selleks peaks tekkima vajadus. 
 
Näiteks olgu tegemist sinu isikliku arvepidamistarkvaraga, mis kogub infot sinu 
tšekiraamatust hetkel, kui sa kirjutad välja tšekke ning hoiustad. See talletab ning 
haldab infot erinevatel eesmärkidel, nagu näiteks valmistamaks ette maksutagastus- 
dokumenti ning loomaks sinu neto-sissetuleku väljavõtet. Ehitusinfo modelleerimine 
kasutab andmestikku sarnasel viisil. 
 
Ehitusinfo modelleerimise karakteristikud 
Ehitusinfo modelleerimise tarkvara automaatselt: 
- Loob ning kasutab koostööks digitaalset andmebaasi. 
- Haldab muudatust läbi terve andmebaasi. See tagab, et iga muudatus mistahes 
 andmebaasi osas peegeldub kõikidel selle seotud andmebaasi osadel. 
- Loeb ning salvestab infot, mida saab kasutada kolmandate tööstusstandarditel 
 põhinevate tarkvarade poolt. 
 
Parandatud kvaliteet 
Sa saad välja arvutada ning muudatusi teostada oma ehitusprojektis mistahes disaini 
või dokumenteerimise faasis ilma, et peaksid tülitama projekti meeskonda keerukate 
ning aega nõudvate koordineerimisülesannetega. Käsitsi tehtav koordineerimine ning 
kontroll on minimiseeritud ning projektmeeskonnal on rohkem aega disainimiseks ning 
arhitektuursete probleemide lahendamiseks. 
 
Suurem tootlikkus 
Sa saad samaaegselt ehitist disainiga ning dokumenteerida. Disaini põhine mõtlemisviis 
talletatakse selle loomishetkel ning seda kasutatakse dokumentatsiooni loomisel kogu 
tööprotsessi vältel. Kõik projektmeeskonna poolt tehtavad väljundid, nagu spetsid, 
värvitäite diagrammid, joonised, luuakse dünaamiliselt disaini läbiviimise hetkel. Kui 
sa teed muudatuse, siis selle tagajärjed on kajastatud koheselt üle terve projekti. See 
võimaldab projektmeeskonnal kiiremini tööd teha, luues põhilised projekti väljundid 
nagu visualiseeringud ning normatiivsed kinnitust vajavad dokumendid väiksema 
ajakulu ning panusega. 
 
Väiksem maksumus 
Projektmeeskonnad suudavad teha rohkem vähemate inimressurssidega. Väiksem 
projektmeeskond tähendab väiksemaid kulutusi ning samas vähendatakse ka võimalust 
möödarääkimistes. Arvuti koordineerib dokumente; seega on 
konstruktsioonidokumentide administreerimises tehtavad muudatused väiksema 
ülalpidamiskuluga. 
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Muudatused, mis tehakse disaini hilisemas faasis selleks, et vähendada konstruktsiooni 
kulutusi, võib osutuda keerukaks, ebaefektiivseks ning kulukaks. Ühes ehitusinfo 
modelleerimisega, on maksumusinfo olemas juba disaini algfaasis ning sedasorti 
muudatused on vähem tõenäolised. Konstruktsioonis tervikuna kulutatakse vähem 
finantsvahendeid ning vähem aega koordineerimise ning administreerimise tervikuna, 
kuna dokumentatsiooni kvaliteet ning planeering on oluliselt paremad. 
 
 
 
Ehitusinfo modelleerimise näide 
Ehitise disaini käigus, kui on vaha teostada muudatus koormuse tingimustes põranda 
pinnale, pead sa redigeerima talade disaini parameetreid. Muudatused kaasavad endas 
tala toetuspinna ning profiili muutmist. Profiili muudatus tala juures põhjustab tala 
geomeetria muutumist 3D vaates. Samuti on see muudatus kajastatud  plaanis ning lõike 
vaadetes. Seega tagab ehitusinfo modelleerimine efektiivse koostoime disaini ning selle 
esituse vahel. 
 

Kahepoolsest siduvusest üldiselt 
 
Revit Architecture/MEP/Structure üks põhilisi omadusi on kahepoolne siduvus, mis 
kindlustab, et muudatused mistahes disaini osas kajastuvad koheselt ka teistes 
muudatusega seotud osadel. 
 
Kahepoolse siduvuse definitsioon 
Kahepoolne siduvus on ehitusinfo modelleerija võimalus koordineerida muudatusi 
mistahes vaates andmebaasi kaasates ning sellelt väljavõtteid tehes teistele vaadetele. 
Kahepoolne siduvus rakendatakse automaatselt igale komponendile, vaatele ning 
annotatsioonile. Näiteks seina mõõtmete muutus kajastub kõikidel teistel elementidel 
nagu aknad, uksed, vahelaed, elektrivõrgu väljundid, mis antud seinaga on seotud ning 
seina mõõdu muutmisest tingituna muutuvad. Neid elemente mõjutatakse ka 
tingimuslike seoste ning joondumiste läbi, mille sa seinale oled lisanud. 
 

 
 
Parameetriliste seoste definitsioon 
Termin parameetriline viitab ehitusinfo mudeli elementide vaheliselt sõltuvusele. Need 
sõltuvused võimaldavad tarkvaral koordineerida ning hallata muutusi, mis 
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ehitusmudelile tehakse. Seosed luuakse kas automaatselt tarkvara või sinu enda poolt. 
Matemaatikas ning mehaanika CAD rakendustes nimetatakse neid numbreid või 
karakteristikuid, mis seosed defineerivad, parameetriteks; seega nimetatakse tarkvara 
operatsiooni parameetriliseks. Just need parameetrilised seosed esitavad põhi 
koordineerimise ning tootlikkuse eeliseid, mida pakub ehitusinfo modelleerimise 
meetod. 
 
Andmebaasi uuendamine 
Ehitusinfo modelleerimise tarkvara fundamentaalsemaid karakteristikuid on võime 
koordineerida muudatusi ning talletada kooskõla. Sa ei pea vahele segama, et uuendada 
jooniseid või linke. Kui sa teostad mingi muudatuse, siis tarkvara kahepoolse siduvuse 
omadus määratleb koheselt elemendid, mida see muudatus mõjutab ning kordab seda 
muudatust kõikidel seotud elementidel. 
Kui sa töötad joonise- ning spetsivaadetega, kogub tarkvara infot ehitusprojekti kohta 
ning koordineerib seda infot üle terve projekti esitlusvormide. Parameetrilist muudatuse 
algoritm koordineerib automaatselt muutused, mille oled teinud erinevatele 
elementidele nagu mudeli vaated, joonise lehed, spetsid, lõiked või plaanid. 
 
Kahepoolse siduvuse näide 

• Sa seod katuse seintega. See disaini kavatsus talletatakse seina ning katuse 
komponentide poolt. Nüüd muudad sa katuse kallet. Seinte geomeetria muutub 
koheselt kaasa, et tehtud muudatust kajastada. 

• Sa skitseerid põhimõttelise seinte paigutuse ning seejärel sisestad mõõdud, et 
muuta disaini täpsemaks. 

• Teostades muudatusi parameetrilistel disainielementidel, peegelduvad need 
kõikides vastavates suundades. 

• Kui sa redigeerid mõõtu, muudad sa sellega seotud objekti geomeetriat, mis 
antud mõõduga on seotud. 

 
Parameetriliste seoste näide 

• Sa määratled, et ukse välisraam on kindla mõõduga vertikaalse seina hingede 
pool küljes. Kui sa nihutad seina, säilitab uks seinaga kooskõla. 

• Sa oled võrdsete vahedega paigutanud vertikaalplaanis mõned aknad. Kui sa 
muudad vertikaali pikkust, siis muutub ka akende vahekaugus ning ühtlase 
 vahepiirang säilitatakse. 

• Sa oled ühendanud põranda serva välisseinaga. Kui sa nihutad välisseina, jääb 
põrand sellega endiselt ühendatuks. 
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Moodul 2 

Revit Architecture/MEP/Structure algtõed 
 
Enne kui sa alustad Revit Architecture/MEP/Structure kasutamisega, pead õppima 
tundma kasutajaliidest, objektide tüüpe, mida disaini loomisel kasutama asud ning 
põhilisi projekti malle. 
 
Eesmärgid: 

• Kirjeldad Revit Architecture/MEP/Structure kasutajaliidest. 
• Töötad erinevat tüüpi Revit Architecture/MEP/Structure elementidega ning 

perekondadega. 
• Alustad uut projekti erinevate mallidega. 
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Õppetund 1: Kasutajaliidese tundma õppimine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas kasutada Revit Architecture/MEP/Structure 
kasutajaliidese erinevaid osasid. Enamik olulisemaid käske on laotatud nn riba 
paanidele. Mõningad kasutajaliidese elemendid, nagu status bar, pakuvad nõuandeid, 
mis hõlbustavad sinu töö tegemist. 
 

 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määratleda Revit Architecture/MEP/Structure erinevad 
kasutajaliidese osad, kirjeldada Design Bar paane, õppida paremini tundma Revit 
Architecture/MEP/Structure kasutajaliidest. 
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Revit Architecture/MEP/Structure kasutajaliides 
 
Revit Architecture/MEP/Structure on võimekas CAD tarkvara, mis kasutab ehitusinfo 
modelleerimise metoodikat ning töötab Microsoft Windows operatsiooni süsteemi all. 
Nii nagu iga teinegi Windows® rakendus, sisaldab ka Revit Architecture/MEP/Structure 
kasutajaliides menüüsid, nupupaane, dialooge ning aknakesi, mida saad kasutada 
erinevate ülesannete läbiviimiseks. Sa saad kasutada hiirt, et valida käsk menüüst või 
nupupaanidelt. 
 
 
Peamiste kasutajaliidese elementide määratlemine 
Järgnev pilt esitab Revit Architecture/MEP/Structure tarkvara peaakna. 

 
Komponent Kirjeldus 
Ribbon Nn riba kuvab kõikvõimalikud töövahendid, mida sa vajad oma 

projekti elluviimiseks. 
Application Menu Siit menüüst leiab enamlevinud failidega seotud tegevused, nt uue 

loomine, avamine ning salvestamine. Siit leiad ka töövahendid, mis 
võimaldavad jooniseid eksportida ning publitseerida/printida. 

Quick Access Toolbar Siit leiab enamkasutatavad töövahendid. Selle sisu ja esitus on kasutaja 
otsustada. 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 16/193 
 

Tooltips Töövahendite kohta saad lisainfot, kui jääd hiirega sellele mõneks 
hetkeks seisma. 

Keytips Nende läbi saad liikuda menüüdest klaviatuuri klahvikombinatsioone 
kasutades. Selleks hoia all ALT klahvi. 

Project Browser Projekti brauser esitab loogilise jadana kõik aktiivse projekti vaated, 
spetsid, lehed, perekonnad, grupid ning viited teistele Revit mudelitele. 
Igat alamlõiku saad avada või sulgeda (miinus/pluss märgi abil). 

Drawing Area See esitab hetkel nähtava osa joonisest, spetsist, 3D vaatest. Iga kord 
kui avad mõne uue vaate, kuvatakse see automaatselt teistest pealpool. 
Alumisi vaateid saad kuvada, kui võtad paanilt View > Window. 
Taustavärvi on võimalik muuta. 

Status Bar Joonise akna alumises servast leiad Status Bar riba. Siin esitatakse 
juhendeid, mida teha kui oled mõne töövahendi valinud. Kui oled aga 
hiirega liikunud mõne elemendi peale, kuvatakse selle perekond ning 
tüüp (family ning type). 

Option Bar See asub kohe riba töövahendite all. Selle sisu muutub sõltuvalt hetkel 
valitud töövahendist või valitud elemendist joonisel. 

Properties Palette See palett võib olla avatud kogu sessiooni vältel. Tegemist on keskse 
kohaga, kus saad vaadata ning redigeerida Revit elementide 
parameetreid. 

View Control Bar Joonise alumisest servast leiad veel ühe töövahendite paani. Need 
töövahendid kehtivad sellele konkreetsele vaatele. 

Recent Files Kui sa käivitad Revit tarkvara, kuvatakse esmalt Recent Files aken. See 
esitab viimati avatud ning kõige rohkem kasutataud projektide / 
perekondade nimekirja. Saad selle avada või sellega läbi viia mõne 
muu enamlevinud tegevuse. 

InfoCenter Selle kaudu saad teostada otsinguid ning vaadata, kas tootele on 
kättesaadavad uuendused või lisad. 

Autodesk® Seek Selle liidese kaudu saad otsida tootele lisa disainikomponente. 
Online Help Vaikimisi kuvatakse veebipõhine Help (eeldab, et oled võrgus). Kui 

võrgujuhet taga pole, siis kuvatakse Help sinu arvuti kõvakettalt. 
  

 
Töötamine kiirvaliku menüüdega 
Kiirvalikumenüüd kuvatakse siis, kui teed parema kliki objektil või kasutajaliidese alas. 
Need esitavad enamkasutatavate käskude nimekirja nagu Zoom ning teisigi käske, mis 
on hetke operatsiooniga seotud. Näiteks, kui sa paigutad ukse joonisele, ning valid selle 
ja teed seejärel parema kliki, kuvatakse kiirvaliku menüü käskudega, mille hulgast leiad 
Flip Hand ning Flip Facing. 
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Ribbon paanid 
 
Sõltuvalt Revit tarkvarast kuvatakse Ribbon paanidel erinevaid töövahendite gruppe. 
Revit MEP tarkvaras on need esitatud alloleval joonisel ning kirjeldatud sellele 
järgnevas tabelis. 
 

 
Paan Kirjeldus 
Home Siin kuvatakse enamlevinud MEP valdkonnna töövahendid. Paan on 

jagatud tahvliteks. Iga tahvel esitab distsipliinist sõltuvad töövahendid. 
Pane tähele, et osadel tahvlitel on all paremas nurgas ka väike nooleke. 
Sellel noolel klikkides avatakse lisadialoog, mis võimaldab muuta vastava 
distsipliini põhiseadeid. 

Insert Paan Insert võimaldab sisse tuua teisi Revit faile aga ka neid linkida või 
siis jällegi tuua sisse üksikut perekonda. Pane tähele Import tahvli 
allservas olevat noolekest. Siit leiad dialoogi Import Line Weights, mis 
võimaldab siduda imporditava CAD faili värvikoodi mingi Revit joone 
paksusega. 

Annotate Paanil Annotate leiad töövahendid, mis võimaldavad joonise vaadetele 
lisada erinevaid kirjeid (mõõtketid, tähised). Näiteks Symbol nupp 
võimaldab sul mingi perekonna esituse lisada vaatele/lehele. Teksti stiile 
saad aga redigeerida tahvlil Text leitava noolekese kaudu. 

Analyze Mudeli analüüsimise töövahendid on koondatud paanile Analyze. Siit 
leiad ka töövahendid, mis abistavad sind nn värvikoodi lisamiseks joonise 
komponentidele. Tahvel Spaces & Zones sisaldab aga töövahendid, mille 
abil saad lisada ruumobjekte oma joonisele. 

Architect Ehkki Revit MEP on eriosade projekteerija tarkvara, leiab siit tarkvaras ka 
arhitektile mõeldud töövahendid (kuid mitte täies mahus, kui võrrelda 
Revit Architecture tarkvaraga). Need on koondatud paanile Architect. 

Collaborate Koostöötamise töövahendid on koondatud paanile Collaborate. Näiteks 
leiad siit ka töövahendi Check (tahvlil Coordinate), mis abistab leida 
probleemseid mudeli piirkondi, kus elemendid omavahel 
kattuvad/lõikuvad. 

View Vaadete loomiseks on paan View. 
Manage Projekti seadete redigeerimiseks mõeldud töövahendid on paanil Manage. 
Modify Paanilt Modify leiad töövahendid, mille abil saad redigeerida projekti 

komponente. Siit saad näiteks ka kuvada/sulgeda Properties paletti. 
Add-Ins Juhul kui oled kasutamas mõningaid lisatöövahendeid (nt alla laetuna 

Autodesk Subscription Center keskkonnast), kuvatakse need paani Add-
Ins all. 

 
Märkus: Pane tähele, et iga paani alguses on nupp Modify. See nupp võimaldab sul 
väljuda mistahes hetkel aktiivsest olevast käsust. See on alternatiiviks mitmekordsele 
ESC klahvi vajutamisele või teise töövahendi valimisele. 
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Iseseisev töö - Revit Architecture/MEP/Structure kasutajaliidese 
tundma õppimine 
 
Selles näiteülesandes õpid sa tundma kasutajaliidese erinevaid osasid. Sinu firma 
põhineb Revit Architecture/MEP/Structure tarkvaral. Sa pead endale selgeks tegema 
kasutajaliidese enne, kui alustad uue projektiga. 
 

 
 
1. Ava fail m_firestation_ui.rvt. Fail avaneb 3D vaate pealt. 
2. Project Browser, sektsioon Views (All), Floor Plans, tee topelt-klikk Main Floor 

peal. 
 
3. Kasutades hiire keskmist nuppu (rulli) ning keskmise nupu all hoidmist. 
4. Suurenda joonist alumise hoone peale. 
 

  
 
5. Alumises vasakus ruumis, liigu kursoriga üle tooli, et see esile tõsta. 
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 Tooli tüüp kuvatakse status bar ribal. 
 
6. Liigu kursoriga üle seina, mis asub vahetult tooli all, et tõsta ka sein esile. Vali 

sein. 
 

  
 Seina tüüp kuvatakse Properties paletil. 
 
7. Kui Properties palett pole avatud, ava see View paani vahendusel. 
8. Paletil Properties: 
 
 - Pane tähele, mis tüüpi omadused on siin esitatud. 

 
9. Vaata riba paani Modify | Walls. 
 
 Pane tähele, et see kuvab käske, mille abil saad valitud seina redigeerida. 
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10. Mine nüüd paanile Architect, tahvel Build ning kliki Wall töövahendil. Peale 

klikkimist kuvab Options Bar erinevaid töövahendi kasutamise eelseadeid nagu 
Location Line, Chain ning Offset, mis aitavad uusi seinu skitseerida või 
paigutada. 

 
11. Vaata nüüd paan Annotate. Tähelepanu tasub pöörata töövahenditele, mis siit on 

kättesaadavad. 
  

 
12. Project Browser > Elevations (10mm Square) tee topelt klikk South vaate peal, 

et see avada. 
 
13. Project Browser, sektsioonis 3D Views tee topelt klikk {3D} peal, et avada 3D 

vaade. 
 
14. View Control Bar: 
 
 - Kliki nupul Visual Style. 
 

  
 
 - Kliki Wireframe peal, et muuta mudel joongraafilisele esitlusele. 
 
15. Kliki Model Graphics Style peal uuesti. Kliki Shaded with Edges, et muuta 

vaadet uuesti. 
 
16. Riba pealt vali View paan, seejärel tahvel Windows > Tile. Pane tähele, et kõik 

vaated on endiselt avatud. 
17. Application Menu  > Close, et projekt sulgeda. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 2: Revit elementidega ning perekondadega 
töötamine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas töötada erinevat tüüpi Revit elementidega ning 
perekondadega. Sa lood ehitusmudeli läbi elementide lisamise. Need elemendid 
esitavad erinevat tüüpi ehitise osasid nagu aknad ja uksed. Sa saad luua kollektsioone 
sarnase tüübiga elementidest, mis võivad moodustada perekonna ning neid redigeerida 
ilma programmeerimiseta. Näiteks, ehitusmudel omab erinevat tüüpi aknaid, nagu 
kinnine ning avatav, mis võivad olla erinevate suurustega. Sa saad grupeerida kinnised 
akna tüübid (erinevate suurustega) kui ühte perekonda. Järgneval pildil, kuuluvad 
61mm ja 91mm aknad akna perekonda. Ümarlaud ning pinutatav tool kuuluvad mööbli 
perekonda. 
 

 
 61mm aken  Ümarlaud 

 91mm aken  Pinutatav tool 
 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada erinevaid ehituselemente, perekondi ning 
töötada Revit'i elementidega ning perekondadega. 
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Ehituselementidest üldiselt 
 
Sa kasutad ehituselemente, et luua ehitusdisaini. Elementideks on seinad, uksed, 
katused, aknad jne. Sa saad luua ning redigeerida ehituselemente. Samuti aitavad need 
läbi viia muudatusi ning talletada kooskõla. 
 
Ehituselementide definitsioon 
Projekti loomisega lisad sa ehituselemente. Need on fundamentaalsed ehitusplokid 
projektis. Kui sa paigutad elemendi mudelisse, siis nimetatakse üksikut elementi 
elemendi tüübi koopiaks. Mõned koopia parameetrid on elemendi tüübiga samad. 
Koopiaid saab klassifitseerida kui Model ning Annotation. 
 
Allolev tabel kirjeldab igat koopiat täpsemalt. 
 

Koopia Kirjeldus 
Model Elemendid nagu seinad, aknad, uksed ning katused aitavad 3D ehitusdisaini 

esitada. Mudeli elemendid omavad kindlat kohta ehitises. 
Annotation Elemendid nagu mõõtketid, tähised ning vertikaalide sümbolid lisavad infot, 

mille alusel ehitusdisaini dokumenteeritakse. Annotatsiooni elemendid omavad 
kindlat paigutust joonise lehel. 

 
Ehituselemendi tüübid 
Kokku on viis ehituselemendi klassi: host, component, datum, annotation ning details. 
Järgnev tabel kirjeldab igat elementi täpsemalt. 
 

Klass Kirjeldus 

Host Elemendid nagu seinad, põrandad, katused ning vahelaed, mis loovad peamise 
ehitise konstruktsiooni. 

Model 
Component 

Elemendid nagu aknad, uksed ning mööbel, mis toovad ehitusdisaini detailsusi 
esile. 

Datum 
Elemendid nagu korrused, struktuurvõrgustikud ning konstruktsiooni tasapinnad, 
mis panevad paika projekt objektide paigutuse. Need elemendid aitavad ehitist 
kokku panna. 

Annotation 
elements 

Vaate-põhised 2D elemendid, nagu mõõtketid, märkmed, lõike tähised. Need 
elemendid aitavad toota ehitise dokumentatsiooni. 

Details Detailid on 2D objektid, mis esitavad ehitusmudeli vaate spetsiifikat. Näiteks 
detaili jooned, täidetud regioonid ning 2D detaili komponendid. 

 
Järgnev pilt jagab ehituselemendid kategooriatesse. 
 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 23/193 
 

 
 
Ehituselemendid kui objektid 
 
Elemendid nagu seinad, uksed ning aknad on ära tuntavad kui objektid. Nende 
objektide omadusi, nagu struktuur ning olemus, nimetatakse parameetriteks. Need 
parameetrid abistavad luua ehitusmudelit. Näiteks, kui sa joonestad seina elemendi, ei 
pea sa esmalt kindlustama, et seina kiht oleks aktiivne nii nagu oled sa harjunud tegema 
seda tavapäraste CAD rakenduste vahendusel. Samuti ei vaja sa eraldi välja joonestada 
seina elemendid tahkusid või sisemist struktuuri. Seina element on osa seina 
kategooriast ning seetõttu omab kõiki visuaalseid seina atribuute nagu vajalik joone 
paksus ning värvitoon. 
 
Seina elemendid käituvad kui seinad. Saad seda siduda teiste seintega, siduda 
konstruktsiooniliselt põrandatega ning paigutada selle sisse aknaid ja uksi. Lisaks on 
elementide sisse programmeeritud intelligentsust nii, et nende olemust saab mõjutada 
teiste elementide sidustega. 
 
Ehituselementide näide 
Järgnev pilt esitab erinevaid ehituselemente. 
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Host – sein liigendatud katuse külge Datum – korrused 
Component – aken paigutatuna seina View – plaaniline vaade 
Annotation – ukse mõõdud  

 

Perekondadest üldiselt 
 
Perekonnad on teatud grupid, mis koondavad sarnaseid elemente. Sa saad kasutada 
väga suurel hulga eeldefineeritud perekondi oma projektis. Samuti saad sa luua 
perekondi oma projekti tarvis, kasutades selleks uste, akende, mööbli ning 
elektriseadmete malle. 
 
Perekondade definitsioon 
Perekond integreerib elemendid, mis omavad samu parameetreid, on identsed 
kasutamise mõttes ning omavad sarnast graafilist esitust. Elemendid ühe perekonna 
sees võivad omada erinevaid parameetrilisi väärtusi, kuid parameetrite grupid on samad, 
sealhulgas nende nimetused ning tähendused. Näiteks, eri tüüpi uksed, nagu kahepoolse 
klaasiga-, sektsioneeritud- ning ühepoolne paigutatakse üldjuhul erinevatesse 
perekondadesse. Kahepoolse klaasida ukse perekonnas võivad ukse suurused, klaasi 
suurused ning paigutused või raami tüübid olla erinevad. Perekondi saab omakorda 
klassifitseerida komponentide perekondadeks ning süsteemi perekondadeks. 
 
Järgnev pilt esitab kahepoolse klaasiga ukse, sektsioneeritud klaasukse, ühepoolse ukse 
avaga ning ühepoolse ukse perekonnad. 
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Perekonna tüübid 
Iga perekond võib sisaldada mitut tüüpi. Näiteks laudade perekonnad võivad olla 
defineeritud erinevate laua tüüpide põhiselt, mis kirjeldavad nende kasutust või kuju, 
nagu näiteks konverentsi laud, kohvilaud või söögilaud. Iga perekond omab laua tüüpe, 
mis on eri suurustega, nagu 91mm diameetriga ümarlaud või 1525x762mm õpilase laud. 
 
Järgnev pilt esitab laudade (M_desk) perekonna, igas neist kuvatakse laudade eri tüübid 
suuruse põhiselt. 
 

 

 

 
 
Komponendi ning süsteemi perekonnad 
Komponendi perekonnad on tavapäraste komponentide ning sümbolite perekonnad, 
mida kasutatakse ehitusdisainis, mis omavad standard suuruseid, esitusi ning 
parameetreid. Sa saad laadida komponendi perekonna faile projekti või luua neid läbi 
perekonna mallide. Saad defineerida omadusi ning graafilisi esitusi komponentide 
perekondadele. Enamik perekondi on komponentide perekonnad. Süsteemi perekonnad 
omavad eeldefineeritud parameetreid ning graafilisi esitusi. Nendeks on seinad, 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 26/193 
 

mõõtketid, vahelaed, katused ning korrused. Süsteemi perekonnad pole kättesaadavad 
faili kujul, mida saaks projekti laadida, ning neid ei saa sa ka ise luua. 
 
Üks eritüüpi perekondi on nii nimetatud in-place perekond, nagu katuse karniis. In-
place perekond luuakse ning seda redigeeritakse täielikult projekti siseselt ning on 
omane sellele konkreetsele projekti mudelile. 
 
Sa saad kasutada eeldefineeritud süsteemi perekondi, et luua uusi perekondi, mis 
kuuluvad edaspidiselt selle projekti süsteemi perekonna juurde. Näiteks on seina 
olemus süsteemis eeldefineeritud. Samas saad sa luua erinevaid seinatüüpe erinevate 
kombineerimiste teel. Samuti saad vajadusel süsteemi perekondi üle kanda projektist 
projekti. 
 
Perekondade näited 
Järgnev tabel kirjeldab igat perekond, elemendi, tüübi ning koopia (instance) perekonda. 
 

Perekond Näide 
Perekond/süsteemi 
perekond 

Seinad 

Element (element) Basic Wall 
Tüüp (type) Exterior – Brick on CMU 
Koopia (instance) Kasutaja poolt joonestatud sein projektis 

 
Järgnev pilt esitab annotatsiooni sümbolite, uste ning mööbli perekondasid projekti 
brauseri aknas. 
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Iseseisev töö - töötamine Revit elementidega ning perekondadega 
 
Selles näiteülesandes töötad sa erinevat tüüpi ehituselementidega, perekondadega ning 
vaadetega. Samuti muudad sa akna parameetrit. Sa töötad kohaliku pritsimaja 
projektiga. Sa määratled projekti elemendid ning nende perekonnad projektis. 
 

 
1. Ava fail m_firestation_elem.rvt. 
2. Vaikimisi 3D vaates pane tähele host tüüpi ehituselemente, nagu seinad ning 

katused. Pane samuti tähele ka elementide komponente nagu uksed ning 
 aknad, mis on  paigutatud host elementidesse. 

 
3. Projekti brauseris, sektsioon Views (All), Elevations (10mm Square) tee topelt 

klikk South peal, et avad vaade lõunast. Pane tähele, et aknad on küll samast 
perekonnast, kuid on erineva suurustega. 

 

 
 

4. Vali teine aken vasakult. 
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5. Vali m_Window: 762mm W kastist Type Selector, et muuta akna suurust. Pane 

tähele, et sa muudad vaid akna tüüpi ning mitte selle perekonda. Pane ka tähele 
muutust akna laiuses. 

 
6. Projekti brauseris, sektsioon Floor Plans tee topelt klikk Main Floor real, et 

avada põranda plaan. Pane tähele mööbli komponente, mis on ruumidesse 
 paigutatud. 

 
7. Projekti brauseris laienda Schedule/Quantities, et kuvada spetsid, mis projektiga 

seotud. 
8. Topelt klikk Door Schedule peal. Kuvatakse ukse spets detailidega Mark, 

Family and Type ning Width. Spetsi vaade on iseseisev vaate element, ning iga 
rida kuvab ukse kindlat omadust, mis on komponendi element. 
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9. Projekti brauseris, sektsioonis Sections (Building Section) tee topelt klikk 

 Section 3 peal, et avad lõike vaade. Pane tähele datum elemente nagu 
korruseid ning hoone telgi. 

 

  
 
10. Riba: View > Windows > Tile. Kõik avatud vaate elemendid kuvatakse. 
11. Application Menu > Close, et projektist väljuda. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 3: Projekti alustamine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas alustada uut projekti erinevaid malljooniseid kasutades. 
Sa pead esmalt üles seadistama projekti ja seejärel alustad ehitusmudeli loomist. Sul 
peab olema ülevaade vaikimisi leiduvatest mallidest ning nende kasutusvõimalustest, 
et oma projekti efektiivsemalt läbi viia. Samuti pead sa õppima, kuidas organiseerida 
oma sisu korruste lõikes, laadida sisu perekondi ning seadistada annotatsioone, mis 
vastaksid firma standarditele. Kõiki neid nõudeid saab täita malljooniste 
ülesseadistusega. Järgnev pilt esitab ehitusmudelit, mis on loodud projekti malli alusel. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada projekti, projekti malle, vaikimisi projekti 
malli, Revit faili tüüpe, vektor- ning rastergraafikat, määratleda üldised tavad projekti 
alustamiseks, uue projekti alustamine. 
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Projektidest üldiselt 
 
Projekti pakub põhilist infot ehitusmudeli kohta nagu komponentide suurused ning 
paigutus, kasutatavad materjalid, annotatsioonid ja nii edasi. Projekti failis olevad kuva 
seaded defineerivad mudeli esituse projekti vaadete näol. Vastavalt nõuetele saad sa 
redigeerida projekti vaikimisi seadeid. 
 
Projekti definitsioon 
Projekt on terviklik ehituse disain, mis on ühtlasi seotud ka dokumentatsiooniga. See 
pakub terviklikku infot erinevate parameetriliste ehituskomponentide kohta, et esitada 
ehitusmudelit standardsetes mõõtkavas vaadetes ning spetsifikatsioonides. 

Projekti alustamine 
 
Ehitusmudeli loomine 
Ehitusmudeli loomise käigus lisad sa parameetrilisi ehituskomponente nagu aknaid, 
uksi ning seinu. Seejärel lood plaanilised, lõike-, vertikaali- ning 3D vaated ja teed 
vajalikud muudatused, et lõpetada ehitusmudel. Muudatused, mille sa viid läbi ühes 
vaates, kajastuvad ka terves ülejäänud projektis, ning kõik seotud vaated uuenevad 
automaatselt. 
 
Projekti keskkonna määramine 
Ehitusmudeli loomise käigus defineerid sa ka projekti keskkonna. Projekti keskkond 
sisaldab kuva ning materjalide seadeid nagu komponentide värvid, värvitäited, 
viirutused, joone stiilid. Keskkonna defineerimine edastab ehitusmudeli standardse 
välimuse. Sul on võimalik redigeerida keskkonna parameetreid mistahes ajahetkel 
disainiprotsessi käigus, kuna need talletatakse ühes projektiga. 
 

Näide 
 
Järgnevad pildid esitavad projekti faili plaanilises, vertikaalses ning 3D vaadetes. 
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Projekti mallidest üldiselt 
 
Projekti fail põhineb mallil, mis annab projektile lähtetingimused nagu materjalide ning 
kuva seaded. Sa saad redigeerida seda malli mistahes projekti staadiumis. Samuti saad 
alustada projekti ilma mallita. 
 
Projekti malli definitsioon 
Projekti mall võimaldab sul alustada projekti teatud lähtepunktist nagu vaikimisi 
projekti ühikud ning määrangud, lähte korruse tasapinnad ning standard vaated ning 
teisedki komponendid. Sa saad valita malli kas malli raamatukogust või salvestada 
projekt ning kasutada seda kui projekti malli. Uued projektid pärivad perekonnad, 
määrangud ning geomeetria lähtemallist. 
 
Projekti mallide tüübid 
Sa saad kasutada erinevaid standardseid projekti malle. Allolevas tabelis on toodud 
Revit Architecture tarkvara mallid. 
 

Mall Kirjeldus 
Default Uute projektide tarvis, välja arvatud juhtudel, kui selle ise valid 
Commercial Ärihoonete disainimiseks; sisaldab lisa korruseid ning vaateid 
Residential Elumajade disainimiseks; sisaldab lisa korruseid ning vaateid 
Structural Nähtavuse parameetrite, eeldefineeritud perekondade ning vaadete kogum, 

mis on spetsiifiline konstruktsioonide disainimiseks. 
Construction Üldehituse disainimiseks, milles on spetsiaalsed vaate ning eeldefineeritud 

spetsifikatsioonid. 
 
Projekti malli seaded 
Projekti mallides saad redigeerida vaadete, korruste, materjalide ning annotatsioonide 
seadeid. Need omavad perekonna raamatukogu põhist sisu. 
 
Lisaelemendid mallide jaoks 
Sa saad siduda projekti malliga elemente nagu lehed, sketšjoonised ning detailid, 
spetsid, lisa perekonnad, kaamerad, grupid, detaili grupid, lingid ning import/eksport 
seaded. 
 
Alustamine ilma mallita 
Kui sa alustad projekti ilma mallita, siis luuakse vaid üks korruse plaaniline vaade ning 
vastav vahelae plaan. Sa pead määrama, kas soovid kasutada meetersüsteemi- või 
tollimõõdustikku. Vaid basic, curtain ning stacked seina tüübid laetakse, samas kui 
aknaid, uksi ning teisi komponente ei laeta üldse ning mitte ühtegi vertikaali vaadet ei 
looda projekti. 
 
Malljoonise tüüp 
Projekti malljoonise fail laiend on .rte. Vaikimisi talletatakse neid mallide kataloogis, 
mis asub samal tasandil, kus Imperial ning Metric Library kataloogid. 
 
Standard malli kasutamise näide 
Järgnev pilt esitab standard meetersüsteemi mallide (Revit MEP) asukohta. 
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Vaikimisi projekti mallist üldiselt 
 
Sa saad alustada uut projekti läbi vaikimisi projekti malli. See mall pakub vaikimisi 
seadeid värvide, joone tüüpide, joone paksuste ning ehitusmudeli standardsete vaadete 
kohta. 
 
Vaikimisi projekti malli definitsioon 
Vaikimisi projekti mall on standardne mall, mis loob uue projekti kahe korruselisena: 
Level 1 ning Level 2. See seab vaikimisi projekti ühikud, tollimõõdustik või 
meetersüsteem ning laeb komponentide perekonna alamrühmad, mida saad kasutada 
ehitusdisaini loomisel. 
 
Vaikimisi projekti malli vaated 
Vaikimisi projekti mall lood standard vaated ehitusmudelist. Need on north, south, east 
ning west vertikaalid, kaks korruse plaani, kaks lae plaani ning maa-ala plaan. Põranda 
plaani vaade Level 1 tasemel on vaikimisi vaade. Saad seda kasutada seinte loomiseks 
ehitusmudelile. Kui sa lisad projekti lisakorruseid, luuakse automaatselt plaaniline ning 
lae vaade igale uuele korrusele. 
 
Järgnev pilt esitab vaikimisi projekti malli vaated. 

 
Vaikimisi projekti malli seaded 
Järgnev tabel esitab vaikimisi projekti malli esituse. 
 

Seade Kirjeldus 
Colors Määrab joone stiilide ning perekondade värvitoonid. 
Titleblocks Loob teatud grupi kirjanurkasid sinu projekti ning laeb need kui 

perekonnad. 
Families Laeb perekonnad, mida sagedamini kasutatakse 
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Line styles Määrab joone stiilid mudeli komponentidel ning detailide jooned 
projektis. 

Line weights Määrab joone paksuse mudelis ning annotatsiooni komponentidel 
Fill patterns Määrab värvitäite mustrid materjalidel. Värvitäiteid kasutatakse 

sagedamini just seintel. 
Materials Määrab mudeli komponentide materjalid, sealhulgas renderdmisel 

tekkiva välimuse. 
Units Määrab ühikud pikkusele, nurgale ning kalletele. 
Snaps Määrab kinnihaaramise sammu mudeli vaadetes nagu plaan ning 3D 

vaade. 
Dimensions Määrab mõõtkettide välimuse ning suuruse projektis. 
Temporary dimensions Määrab ajutiste mõõtkettide kuva ning paigutuse. 
Object styles Määrab komponentide kuva erinevates vaadetes. 

 
Vaikimisi projekti malli näide 

 
Objekti stiilid vaikimisi mallis 
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Revit faili tüüpidest üldiselt 
 
Revit kasutab kolme faili tüüpi: projekti failid, malli failid ning perekonna failid. Iga 
neist oma erinevat faili laiendit. 
 
Revit faili tüüpide definitsioon 
Sa saad salvestada projekti kolmes faili vormingus. Revit projekti failid, kus sa töötad 
projekti loomega, omavad faili laiendit .rvt. Revit perekonna failid, kus sa lood objekte 
nagu uksed, aknad, annotatsioonid, sümbolid ning kirjanurgad, mis laetakse projekti 
failidesse, omavad faili laiendit .rfa. Malli failid, mida kasutatakse projekti loomiseks 
ning perekondade loomiseks, omavad faili laiendit .rte. 
 
Projekti failide salvestamine 
Sa saad salvestada ning valida malli faile lokaalselt kõvakettalt või võrgukettalt, 
sõltuvalt ülesseadest. Sa salvestad projekti failid võrguketta osale, kuhu igaüks 
disainimeeskonnast saab ligi. Sa saad salvestada ka projekti faili malli failina. 
 
Faili tüüpide näide ning malli failide asukohad 
Järgnev pilt esitab projekti ning mallide laiendid ning malli failide vaikimisi asukohad 
(Revit MEP). 
 

 

 
Projekti ning mallide laiendid Malljooniste vaikimisi asukoht 

 

Vektor- ning rastergraafikast üldiselt 
 
Sa saad kasutada vektorandmestikku kaastöötajatelt läbi CAD tarkvara või 
olemasolevaid CAD faile kasutades lood ehitusmudeli, detaili või maastiku. Sa saad 
kasutada rasterandmestikku või pildi faile taustana vaatele, millele alustad seejärel 
ehitusmudeli joonistamist või logosid, mille põhjal asud välja töötama kirjanurkasid. 
 
Vektor- ning rastergraafika definitsioon 
Vektorandmestik omab nii ulatuvust kui suunda. Vektorgraafika struktuuri kasutatakse 
joone kodeerimise tähenduses ning teatud ala informatsioonina, mis sisaldab 
andmestiku ühikuid esitamaks ulatuvust, suunda ning ühendatavust. 
 
Kõik pildi failid klassifitseeritakse rastergraafikaks. Rastergraafika sisaldab pikslite 
võrgustikku mingi kindla värvi väärtusega. Revit suudab importida rasterfaile JPG, 
JPEG, BMP ning PNG vormingus. Sa saad importida pilte selleks, et kasutada neid 
taustana projektis või visuaalsete pidepunktidena, kui ehitad ehitusmudelit üles. 
Import sümbol 
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Elemendid nagu jooned, tekstid ning plokid imporditud vektorandmestiku failist 
talletatakse ühe objektina, mida nimetatakse imporditud sümboliks. Sa saad redigeerida 
imporditud sümbolit vaid kui terviku nihutamise läbi või joonistades selle peale, et luua 
joonist. Samas saad sa mõõdistada import sümboli üksikuid osasid ning joondada 
sellega teisi objekte. Näiteks saad sa kinni haarata seina joontest imporditud joonisel, 
et paigutada seinaobjekti. 
 
2D andmestik 
Sa saad importida kõik 2D objekte CAD failidest, välja arvatud kiired ning 
konstruktsioonijooned kui import sümbolitena joonisele. Sa saad lõhkuda import 
sümbolid tekstiks, kaarteks, joonteks ning täidetud regioonideks. Samuti saad importida 
DWG või DXF faili, mis sisaldab renderduse andmestikku. 
 
3D andmestik 
Sa saad importida 3D andmestikku teistest CAD tarkvaradest kui import sümbolitena. 
Pinnad, regioonid, tahud ning 3D solid objektid imporditakse kui 3D import sümbolid, 
mis omavad piiratud kinnihaaramise võimalusi. Sa saad import sümboli võtta osadeks 
lahti või see täielikult õhkida. Samas pole kõiki 3D objekte võimalik õhku lasta. Järgnev 
pilt esitab 3D solid objekte nagu risttahukas, koonus ning silinder, mis on esitatud 
peitjoonega vaates. 
 

 
 
ACIS objektid 
Sa saad importida ACIS objekte DWF, DXF ning SAT failidest. Samuti saad importida 
enamikke DGN pindasid ning solid objekte, välja arvatud B-splain pindasid 
MicroStation® tarkvaradest. 
 
Märkus: Kasutamaks ACIS imporditud objekte tahupõhisteks käskudeks, pead sa 
importima geomeetria kui in-place perekonna kategooriasse Mass või Generic Model. 
 
Joone paksused 
Sa saad importida pliiatsite numbreid DWG või DXF failist ning siduda need joone 
paksustega. Iga kiht failis on seotud joone paksusega, mis põhineb pliiatsi numbril ning 
joone paksuse seadetel. Standard pliiats ning joone paksuse seosed, mis järgivad 
kohalikke standardeid, on üles seatud vaikimisi projekti mallis. Sa saad luua ka oma 
enda seosed. Kui sa salvestad need seosed kui teksti faili, saab sellest seosegrupp 
projektile. Neid seadeid hoitakse projekti mallis. 
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Skaala 
Sa saad määrata imporditud DWG või DXF faili skaala oma projektis läbi impordi ning 
skaala parameetrite import sümboli juures. Kui sa muudad impordi ühikuid, 
uuendatakse automaatselt ka skaalat. Sa saad määrata erinevaid skaalasid. 
 
Näide 
Järgnev pilt esitab 3D objektid kui vektorandmestikku ning taeva pilti kui 
rasterandmestikku taustana. 
 

 
 

Juhtnööre projekti alustamiseks 
 
Kui sa alustad uue projektiga, valid sa kas vaikimisi projekti malli või standardse malli 
mallide kataloogist. Vastavalt sinu vajadustele saad redigeerida vaikimisi malli seadeid 
ning salvestada need uued seadistused kui malli fail. Järgnevalt mõned juhtnöörid, mis 
aitavad sul projekti alustada. 
 
Juhtnöörid 

• Alusta põrandaplaanist Level1, vaikimisi vaatest, et luua alumise korruse 
 välisseinad. Samuti saad luua või importida asukoha plaani, et esitada 
oma ehitisele ümbruskond. 

• Defineeri lisakorrused: Peale esimesele korrusele seinte loomist, vali mistahes 
vertikaali vaade. Vertikaali vaates, joonistad uued korrused, mis määravad 
 põrandate kõrguseid. Sa saad kasutada mõõtusid, kui lisad korruseid, et 
korruste vahed oleksid täpselt paigas. Defineeri kõikide põrandate, katuste 
 ning välisseinte pealmiste tasapindade tasandid. 
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• Seadista lingid seinte ning korruste vahel: Vali seinad, et redigeerida nende 
omadusi ning sea seina kõrgus vastava korruse tasapinnani. Peale korruste ning 
seinte omavahelist sidumist, naase esimesele tasapinnale. Välisseinad on nüüd 
korruste lõikes näha, ning saad neid kasutada teiste korruste ning katuste 
väljajoonestamiseks. 

• Loo ülejäänud ehitis vastavatele korrustele. Selleks, et minna ükskõik millisele 
korrusele disainiga töötamise hetkel, vali vastav korrus projekti brauseris või 
kliki vastaval korruse sümbolil vertikaali vaates. 
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Iseseisev töö - uue projekti alustamine 
 
Selles näiteülesandes alustad sa uut projekti vaikimisi malliga ning impordid faili, mis 
sisaldab maa-ala sinu uue projekti tarvis. Sa impordid maa-ala andmestiku AutoCAD® 
joonise failist. 
 

 
 

1. Application Menu >  New > Project. 
2. Dialoogis New Project: 

 
• Sektsioonis Create New, vali Project (järgnevalt on valitud näite malliks 

DefaultMetric). 
• Kliki OK. 

 
3. Projekti brauseris pane tähele, et Level 1 rida on rasvases trükis, mis tähendab, 

et see vaade on hetkel aktiivne. 

 
4. Projekti brauseris, sektsioon Elevations (Building Elevation), tee topelt-klikk 

South real, et muuta vaadet. Pane tähele, et kaks korrust Level 1 ning Level 2 on 
vaikimisi defineeritud. 
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5. Projekti brauseris, sektsioon Floor Plans, tee topelt-klikk Site real, et teha see 

vaade aktiivseks. 
 

6. Riba Insert > Link > Link CAD. 
 

7. Dialoogis  Link CAD Formats: 
 

• Navigeeri kataloogi, kus on sinu koolitusefailid, ning vali 
site_model.dwg fail. 

• Kliki Open. 
 
 Märkus: Parem hiireklõps joonise alas, vali Zoom to Fit. 
 

8. Nupupaanil View, kliki Default 3D View. Topograafia esitatakse alljärgnevalt. 

 
  
 

9. Application Menu > Close, et projektist väljuda. Ära salvesta muudatusi. 
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Moodul 3 

Ehitusmudeli vaatamine 
 
Revit Architecture/MEP/Structure tarkvaras saad vaadata oma ehitusmudelit 
standardses ristprojektsioon-vaates, vertikaalis, lõikena ning 3D vaatena ja 
perspektiivis. Selles moodulis õpid, kuidas dubleerida ning hallata vaateid, seadistada 
objektide nähtavust vaadetes ning luua vertikaale, lõikeid ning 3D vaateid. 
 
Eesmärgid: 

• Vaatama erinevaid vaateid, mida projekti brauser pakub ning muutma nende 
omadusi. 

• Seadistama elementide nähtavust ning esitust erinevates vaadetes. 
• Looma ning redigeerima lõike ning vertikaali vaateid. 
• Looma ning redigeerima 3D vaateid. 
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Õppetund 1: Vaadete haldamine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas erinevad vaated on projekti brauseris organiseeritud 
ning mismoodi saab muuta nende omadusi. Vaated on projekti loomulikud osad. Need 
koguvad kokku infot mingi kindla osa kohta ehitusmudelist ning esitavad seda vastavalt 
vajadustele. Ühe vaate juures tehtavad muudatused ei kajastu teiste vaadete omaduste 
juures. Samas, kui sa muudad mudelit mingis vaates, siis need muudatused on nähtavad 
ka teiste seotud vaadetega. 
 
Järgneval pildil on plaanilise vaate omadused nagu View Scale = 1:100 (1:20) ning 
Detail Level = Fine. Need muudatused plaanilise vaate omadustes ei peegeldu 3D 
vaates. Samas akna suuruse muudatus, mis plaanis läbi viiakse, kajastub ka 3D vaates. 
Pane tähele esiletõstetud akna suuruse muutust. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada vaateid, luua ning redigeerida vaateid, 
kirjeldada vaate omadusi, uurida erinevaid vaate tüüpe projekti brauseris ning 
redigeerida vaate omadusi. 
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Vaadetest üldiselt 
 
Projekti brauser kuvab kõiki projekti vaateid. Sa saad valida vaateid, et näha ehitist 
erinevatest külgedest. Kui sa avad vaate või lood uue vaate, siis juba avatud vaated 
jäävad endiselt avatuks ning nende seaded ei muutu. 
 
Vaadete definitsioon 
Vaated pakuvad unikaalset pilti ehitusmudelist. Sa kasutad vaateid, et kuvada 
ehitusmudelit erinevatest suundadest. Sa lood ehitusmudelist väga mitmeid erinevaid 
vaateid nagu plaanilised vaated, vertikaali vaated, lõike vaated ning 3D vaated. Samuti 
saad kuvada plaanilisi vaateid ka aluspiltidena teistel plaanilistel vaadetel, et esitada 
erinevate komponentide vahelised kooskõlad erinevatel tasapindadel. 
 
Kahepoolne seotavus 
Kahepoolne seotavus kindlusta, et muudatused, mis teostatakse ühes vaates, kajastuvad 
ka kõikides teistes, seotud vaadetes automaatselt. See rakendub igale komponendile, 
vaatele ning annotatsioonile ehitusmudelis. Näiteks, muudatus akna mõõtudes plaanis 
peegeldub kõikides sellega seotud vaadetes nagu näiteks 3D vaade. 
 
Ehitusmudeli vaadete navigeerimine 
Sa saad kasutada projekti brauserit, et navigeerida erinevate ehitusmudeli vaadete vahel 
nagu näiteks põranda plaan, lae plaan, lõiked, vertikaalid ning 3D vaated. Projekti 
brauser kuvab vaated hierarhilise struktuurina. 
 
Kui sa lisad ehitusmudelile uue korruse, siis luuakse uus põranda plaani vaade ning uus 
lae plaani vaade automaatselt. Samas on sul võimalik see tegevus ka keelata. 

Ehitusmudeli vaated projekti brauseris 
Aluspilt (overlay) 
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Sa kasutad plaanilise vaate aluspildi omadust, et kuvada mõnda teist mudeli plaani 
vaadet hetke plaani vaates. Aluspilt võib olla nii hetke tasapinnast üleval, kui allpool 
ning seda esitatakse pooltoonides. Saad kasutada aluspilti selleks, et mõista erinevatel 
korrustel olevate komponentide omavahelist seotavust. 
  
Järgneval pildil esitavad pooltoonides jooned alumise korruse plaani aluspildina hetkel 
aktiivsel plaani vaatel. 
 

 
 
Vaadete näited 
Allpool on esitatud erinevad ehitusmudeli vaated. 
 

 
 

Plaaniline vaade 
 

Vertikaali vaade 

 
 

Lõike vaade 3D vaade 
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Vaadete loomine ning redigeerimine 
 
Kui sa lood ehitusmudelit, pead sa töötama erinevate vaadetega nagu põranda plaanid, 
lae plaanid. Sa kasutad projekti brauserit, riba paani View, et luua uus vaade või 
dubleerida olemasolevat. Vaate dubleerimisel on kaks sätet: Duplicate with Detailing 
ning Duplicate as a Dependent. Esimene neist kopeerib vaatest-sõltuvad elemendid 
nagu mõõdud ning annotatsioonid uuele vaatele. Säte Duplicate as Dependent loob 
vaate, mis jagab peavaate omadusi nagu skaala, varjud ning annotatsioonid. Sõltuvad 
(dependent) vaated võimaldavad lihtsamat haldust. Sa saad kasutada ka projekti 
brauseri abi, et ümber nimetada või redigeerida valitud vaate omadusi. 
 
Sa saad vaadata kõiki avatud vaateid üheskoos, kui kasutad sätteid Tile või Cascade, 
paanilt View, tahvel Windows. 
 
Sa saad määrata ka vaate jagamise, lisades võrdlusjoone nii, et sa saad suurte vaadete 
osasid lehtedele paigutada õigesti. Saad redigeerida võrdlusjoone välimust, 
redigeerides selle joone paksust, värvi ning mustrit. 
 
Protseduur: Uue vaate loomine 
 

1. Riba: View > Create vali vaate tüüp, mida soovid luua, nagu näiteks Plan Views > 
Floor Plan. 

 
2. Dialoogis New Plan: 

 
• Tühista kastike Do not duplicate existing Views, et luua dubleeritud 

vaade. 
• Vali korrus, millele soovid uut vaadet luua. 

 
3. View > Create > Elevation > Elevation. Määra vertikaali tähise asukoht, et luua 

uus vertikaali vaade. 
 

4. View > Create > Section, et luua plaanis või vertikaalis lõige. Vali kaks punkti, 
et skitseerida uus lõige. 
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5. View > Create > Schedules > Schedule/Quantities, et avada dialoog New 
Schedule. 

 
6. Dialoogis New Schedule, vali kategooria (Category) uuele spetsile. 

 
7. Dialoogis Schedule Properties lisa parameetrid, mida soovid spetsivaatesse luua. 
 

  
 
Protseduur: Võrdlusjoone lisamine 
 

1. Ava originaaljoonis, millest tegid dublikaadi või lingitud vaate. 
2. View Control Bar, kliki Show Crop Region, et teha kärpimisala nähtavaks. 
3. Riba: View > Sheet Composition > Matchline. 
4. Skitseeri võrdlusjoon soovitud pikkuses vaate aknas. 
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5. Vali Finish Sketch, et lõpetada võrdlusjoone skitseerimine. 
6. Kärbi vaadet ühelt poolt kuni võrdlusjooneni. 
7. Ava dubleeritud või lingitud vaade ning tee selle vaate kärpimisala nähtavaks. 
8. Kärbi seda vaadet võrdlusjooneni teiselt poolt. Kui mõlemad vaated on lisatud 

lehtedele, siis võrdlusjoon esitab, kus need kohtuvad. 
 
Märkus: Võrdlusjooned on plaanilistes vaadetes 3D objektid. Sa saad määrata nende 
vertikaalse ulatuse nii, et need kuvavad vaid kindlaid tasapindu. 
 

Vaate omadused 
 
Sa kasutad vaate omadusi, et määrata ning redigeerida erinevaid parameetreid, mis on 
seotud aktiivse vaatega nagu skaala, graafiline stiil ning aluspildid. Kindlad vaate 
instantsi omadused on leitavad View Control Bar paanil, mis asub vaate akna alumises 
osas. Sa saad redigeerida vaate omadusi läbi Propeties paleti. 
 
Järgnev pilt esitab Properties paleti vaatele Floor Plan: Ground Floor. 
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Järgnev tabel kirjeldab vaate omaduste põhiparameetreid, mis on kättesaadavad 
Element Properties dialoogi vahendusel. 
 

Parameeter Kirjeldus 
View Scale Muudab vaate skaalat, nii nagu see kuvatakse paberil. 
Scale Value Määrab kasutajapõhise skaala väärtuse. Scale Value on 

aktiveeritud, kui View Scale = Custom. 
Crop View, Crop Region 
Visible 

Aitab kärpida ehitusmudeli ümbrust. Saad määrata perimeetri ning 
suurendada seda läbi tirimise nuppude. Mudeli nähtav ala 
suureneb, kui suurendad perimeetrit. Kärpimise välja lülitamiseks, 
tühista kastike Crop View. Kui soovid vaid perimeetrit välja 
lülitada, aga kärpimist säilitada, siis tühista Crop Region Visible 
kastike. 

Display Model Peidab ehitusmudeli detaili vaadetes. Display Model omab kolme 
määrangut. Säte Normal kuvab kõiki elemente tavapäraselt. See 
on mõeldud mitte detaili vaadetele. Säte Do not display säte kuvab 
vaid detaili vaatest sõltuvad elemendid. Need elemendid 
sisaldavad jooni, regioone, mõõtkette, teksti ning sümboleid. Säte 
Halftone säte kuvab kõik detaili vaatest sõltuvad elemendid, samas 
kui mudeli elemendid on heledamates toonides. 

Detail Level Rakendab Coarse, Medium või Fine detailsuse astme vaate 
skaalale. See säte kirjutab üle vaate automaatse detaili taseme 
sätte. 

Visibility/Graphics 
Override 

Kontrollib objektide nähtavust. Sa saad kasutada nähtavuse 
määranguid dialoogis Visibility/Graphics Overrides. 

Visual Style Määrab erinevad projekti vaate graafilised stiilid. Need stiilid on 
Hidden Line, Wireframe, Shaded, Shaded with Edges, Consistent 
Colors ning Realistic. 

Graphic Display Options Määrab vaate varjud ning silueti jooned. 
Discipline Määrab projekti vaate distsipliini. Saad valida Architectural, 

Structural, Mechanical, Electrical ning Coordination distsipliini 
projektile. 

View Name Kuvab aktiivse vaate nime. Vaate nimi ilmub ka projekti 
brauserisse ning vaate akna pealkirja väljale. 

Title on Sheet Esitab vaate nime nii nagu see kuvatakse lehel; see kirjutab üle 
mistahes väärtuse omaduses View Name. See parameeter pole 
kättesaadav lehe vaadetele. 

View Range Määrab spetsiifilised geomeetrilised tasapinnad, mis määravad 
plaanilise vaate ulatuse. Sa seadistad neid piirjooni määrates 
lõiketasapinna (Cut Plane), ülemise vaate ulatuse tasapinna (Top 
Clip Plane) ning alumise vaate ulatuse tasapinna (Bottom Clip 
Plane) kõrguse. 
 

Crop View Võimaldab kärpimise perimeetrit ümber mudeli. Sa saad valida 
perimeetri ning seda suurendada läbi vastavate objektipunktide. Kui 
sa muudad perimeetrit, siis muutub ka mudeli nähtavus. Kui soovid 
perimeetrit välja lülitada aga kärpimist alles hoida, tühista kastike 
Crop Region Visible. 

Phase Filter Rakendab vaatele kindla projektistaadiumi filtri. 
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Phase Kuvab vaate kindla staadiumi. Staadium määrab, millised mudeli 
komponendid (staadiumi põhiselt) on nähtavad vaates ning kuidas 
neid graafiliselt esitatakse. 

 
Vaate ulatus 
Kõik plaani vaated ning pööratud lae plaani vaated omavad vaate omadust, mida 
nimetatakse vaate ulatuseks. Vaate ulatus on teatud grupp horisontaalseid tasapindu, 
mis mõjutavad objekti nähtavust ning esitust vaates. Vaate ulatus omab nelja 
horisontaalset tasapinda Top, Cut plane, Bottom ning View Depth. Tasapinnad Top ning 
Bottom esitavad vaate ülemist ning alumist ulatust. Tasapind Cut plane esitab 
elementide kuva vaates. Elemendid, mis jäävad lõiketasapinnast ülesse poole, ei kuvata. 
Kui View Depth on seatud madalamale kui Bottom tasapind, siis kuvatakse elemendid, 
mis jäävad allapoole viimati nimetatut, kuniks View Depth tasapinnani. Sa saad kuvada 
neid elemente läbi Beyond joone stiili seade (Settings > Line Styles). 
 
View Control Bar 
View Control Bar pakub kiiret võimalust valida vaate omadusi, mis mõjutavad 
ehitusmudeli kuva vaate aknas. View Control Bar asub vaate akna alumises servas. Sa 
leiad siit järgmised vaate omaduse nupud nagu: Scale, Detail Level, Model Graphics 
Style, Shadows, Crop/Do Not Crop View, Show/Hide Crop Region, Temporary 
Hide/Isolate ning Reveal Hidden Elements. 
 
Skaala 
Sa saad muuta vaate skaala väärtust joonisel läbi skaala sätte View Control Bar pealt. 
Vaate skaala säte määrab, kuidas vaade mahu lehele. Sa saad valida eeldefineeritud 
skaala vastavast nimekirjast või määrata oma enda kasutajapõhine skaala joonise tarvis. 
Annotatsioonid suurenevad automaatselt, kui vaate skaala muutub. 
 
Järgnev pilt esitab erinevaid skaala valikud, mis on leitavad View Control Bar alt. 

 
Detailisuse aste 
Sa kasutad detailsuse astet, et määrata detailsuse ulatust, mida soovid vaates kuvada. 
Detailsuse aste mõjutab komponentide geomeetriate kuva ning see on seotud vaate 
skaalaga. Sa saad muuta detailsuse astet kolmes seades: coarse, medium või fine. 
Esimene neist, coarse,  kuvab vaid seinte, põrandate, katuste välimise perimeetri ning 
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rakendatud väiksema detailsusastmega täitemustrid, mis on lisatud. Medium ning fine 
aste esitavad ka liitkomponentide sisemised struktuurid. 
 

 
 

(1)  Coarse detailsusaste seina puhul 
(2)  Medium ja fine detailsusaste sama seina puhul 

 
 
 
Mudeli graafiline stiil 
Sa kasutad mudeli graafilist stiili (Visual Style) selleks, et valida ehitusmudeli esitus, 
kas Wireframe, Hidden Line, Shaded, Shadied with Edges, Consistent Color ning 
Realistic. 
 
Järgnevalt on esitatud seade Visual Style nimetatud variandid. 
 

 
Wireframe 

 
Hidden Line 

 
Shaded 

 
 
Shaded with Edges 
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Consistent Colors  

Realistic 
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Varjud 
Sa kasutad varjude parameetrit (Shadows), et lülitada vaates olevad varjud sisse/välja. 
Mõningad pädevusorganid võivad nõuda varjude esitamist planeerimise ning 
kinnitamise staadiumis. Varjude parameeter omab neil juhtudel suuremat tähtsust. 
 

 
 

 (1) Ehitusmudel ühes varjudega (sisse lülitatud) 
 (2) Ehitusmudel ilma varjudeta (välja lülitatud) 

 
Kärpimise regioon 
Sa kasutad Crop Region sätet, et kuvada ning redigeerida vaate ulatust. Sa saad peita 
või näidata kärpimise ala vaates. Kui kärpimise ala on nähtav, saad muuta selle servade 
ulatust, tirides Move Clip Plane seadetest. Sa lood kärbitud koopia suuremast plaanist 
selleks, et töötamine või algse vaate osa kuvamine oleks lihtsam. 
 

 
 (1) 3D vaade ilma kärpimiseta 
 (2) 3D vaade ühes kärpimisega 
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Ajutine peitmine/isoleerimine 
Sa kasutad sätet Temporary Hide/Isolate, et ajutiselt peita valitud elemendid aktiivses 
vaates. See säte on kasulik, kui sa soovid vaadata või redigeerida kindla kategooria 
elemente vaates, kuna elemendi seaded on aktiveeritud vaid juhul, kui see on valitud 
aktiivses vaates. Sa saad peita kindlat elementi vaates läbi käsu Hide ning sa saad 
isoleerida elementi, peites kõik ülejäänud elemendid vaates, läbi Isolate käsu. 
Hide/Isolate käsk ei mõjuta objektide printimist. 
 
Järgnev pilt esitab seina kategooria instantside valikut, isoleerimist ning peitmist. 
 

 
 

 (1) Ülemine sein on valitud 
 (2) Seina kategooria on isoleeritud 
 (3) Seina kategooria on peidetud 

 
Thin Lines 
Sa kasutad sätet thin lines (peened jooned) joone paksuse kuva sisse- ja välja 
lülistamiseks ehitusmudelis. Revit esitab jooned teatud paksustega vaikimisi, seega iga 
vaade esitab ligikaudselt olukorra nii nagu see prinditakse vastavalt jooniste 
vormistamise standardile. Säte Thin Lines sisselülitatuna aitab eristada üksteise 
läheduses olevaid jooni, kui sa peaksid töötama keeruka vaate osaga. Thin Lines säte 
on leitav riba paanilt View > Graphics. See mõjutab kõiki vaateid. 
 
Järgneval pildil näed, et kui thin lines on sisse lülitatud, siis sa näed seina ülaosas 
olevaid lõikumisi täpsemalt; samas kui säte on välja lülitatud, siis katuse serv peidab 
seina ülaserva jooned. 
 

 
 

 (1) Thin Lines välja lülitatud 
 (2) Thin Lines sisse lülitatud 
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Iseseisev töö - vaadete uurimine ning vaate omaduste 
redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes uurid sa erinevaid vaateid, mis kuvatakse projekti brauseris ning 
redigeerid nende omadusi. Sa oled disaininud päästeameti hoone. Sa pead mudelit 
vaatama erineva nurga alt ning muutma selle vaate omadusi, et saaksid ehitisest parema 
ülevaate. 
 
Sa teed järgmist: 

• Uurid projekti brauseris esitatud vaateid. 
• Muudad vaate omadusi. 
• Muudad elemendi kuva vaates. 
• Muudad joone paksuse kuva. 

 

 
 

 
 
Vaadete uurimine projekti brauseri vahendusel 
 

1. Ava projekt m_firestation_managing_views.rvt. Ehitusmudel avatakse 3D 
 vaatelt. 

 
2. Vaateakna paremas servas leiad töövahendid, mille abil saad vaadet pöörata, 

nihutada (ära unusta ka hiire keskmist nuppu). 
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3. Näiteks vali mõni teine standardne isomeetriline vaade (kasuta selleks kuubiku 

nurkadel klikkimist). 
 

4. Projekti brauseris, Floor Plans, tee topelt klikk Main Floor peal, et avada see 
plaaniline vaade. 

 

  
5. Suurenda vaadet alloleva joonise kohaselt. 
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 Pane tähele vertikaalis jooksvat lõike sümbolit. See lõige kannab nimetust 
 Section 1. 
 

6. Projekti brauseris, Sections (Building Sections), tee topelt klikk Section 1 
 peale, et teha sellest aktiivne vaade. Allolevalt on näidatud see lõige. 

 

  
  
 Pane tähele viitteksti sümbolit (callout), ehitisest paremal. See viittekst kannab 
nimetust  Callout of Section 1. 
 

7. Vaate aknas: 
 
 - Parem klikk viittekstil. 
 - Kliki Go to View, et teha vaatest Callout of Section 1 aktiivne vaade. 
 

8. Projekti brauseris, Floor Plans: 
 
 - Parem klikk Main Floor peal. 
 - Kliki Duplicate View > Duplicate. 
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 Uus vaade nimetusega Copy of Main Floor kuvatakse projekti brauseris ning 
vaate  aknas. 
 

9. Projekti brauseris, Floor Plans: 
 
 - Parem klikk Copy of Main Floor peal. 
 - Kliki Rename. 
 - Sisesta Name = Main Floor – Furniture Plan. 
 - Kliki OK. 
 

10. Projekti brauseris: 
 
 - Parem klikk Floor Plans: Main Floor. 
 - Kliki Duplicate View > Duplicate with Detailing. 
 

11. Korda sammu 10, et ümber nimetada Copy of Main Floor kui Main Floor – 
Annotated. Võrdle kahte vaadet: 

Main Floor – Furniture Plan ning Main Floor – Annotated. Pane tähele, et uks, aken 
ning ruumi tähised on Main Floor  – Annotated peal näha, kuid mitte Main Floor – 
Furniture Plan peal. 

12. Riba View > Windows > Tile, et kuvada kõik avatud vaated. 
 
 Märkus: Sa klikid vaate aknas, et teha seda aktiivseks. 
 
Vaate omaduste muutmine 
 

1. Ava 3D vaade. 
2. Suurenda joonist ehitise kaldkatuse juurde. 

 

  
 

3. View Control Bar, kliki Visual Style > Wireframe. Kuvaesitus muutub 
joongraafiliseks nii nagu näidatud alloleval pildil. 
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4. Proovi ka teisi mudeli graafilise esituse seadeid, et näha erinevusi ning seejärel 
vali uuesti Shaded with Edges. 

 
5. View Control Bar, kliki Shadows > Shadows On, et kuvada varjud. 
 

  
 
 Pane tähele, et nupp Shadows paanil View Control Bar on muutunud, et esitada 
uusi  tingimusi. 
 
6. View Control Bar, kliki Shadows > Shadows Off, et varjud vaatelt eemaldada. 
 
 
Elemendi kuva muutmine vaates 
 

1. Projekti brauseris, Floor Plans, tee topelt klikk Main Floor peal, et teha sellest 
aktivine vaade. 

 
2. Parem hiireklõps, vali Zoom To Fit. 

 
3. Vali üks välimistest seintest administratiivhoones (vaata pilti). 
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4. View Control Bar, kliki Temporary Hide/Isolate > Isolate Category. Uus 
 vaade ühes isoleeritud kategooriaga on näidatud alloleval pildil. 

 

  
 

5. View Control Bar, kliki Temporary Hide/Isolate > Reset Temporary 
Hide/Isolate, et naasta eelmisele esitlusele. 

 
6. Vali administratiivhoone välimine sein. 

 
7. View Control Bar, kliki Temporary Hide/Isolate > Isolate Element, et isoleerida 

vaid sein (vaata allolevat pilti). 

 
  

8. View Control Bar, kliki Temporary Hide/Isolate > Reset Temporary 
 Hide/Isolate, et naasta eelmisele esitlusele. 

 
 
Joone paksuse kuva muutmine 
 

1. Projekti brauseris, Floor Plans, tee topelt klikk Main Floor peal, et teha sellest 
 aktiivne vaade, juhul kui see veel pole. 

 
2. Suurenda joonist alumise hoone paremasse ülanurka (WC-d) 
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3. View Control Bar > Visual Style > Shaded with Edges. Pane tähele muudatust 

joonisel. 
 

  
 

4. View Control Bar, kliki Scale > 1:100. Vaadet vähendatakse automaatselt üle 
terve joonise. 

 
5. Suurenda joonist taas WC-de alasse. Pane tähele, et tähiste suurus on muutunud 

vastavalt ehitusmudeli vaate skaalale, mis on kaks korda suurem, kui see oli 
 ennem. 
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6. Application Menu > Close, et sulgeda projekt. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 2: Objektide kuva seadistus 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas seadistada elementide kuva ning esitust erinevates 
vaadetes. Seadistades objektide kuva esitust, määrad sa milliseid elemente näidatakse 
valitud vaates. See võimaldab sul keskenduda kindlatele elementidele ning jõuda 
soovitud esituseni. Näiteks saad luua mööbli paigutuse plaani vaate, kus ebaolulised 
elemendid nagu ruumi tähised on ära peidetud. Järgnev pilt esitab põranda plaani vaate 
ühes mööbli ning ilma mööbli detailideta ja ukse tähisteta. 
 

  
Põranda plaan mööbliga ning ukse 
tähistega 

Põranda plaan ilma mööbli detailideta ning 
ukse tähisteta 

 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada objekti kuva seadeid, redigeerida joone stiile, 
et objekti kuva muuta; kirjeldada kasutaja-põhiseid filtreid, kasutada filtreid projektis, 
määratleda soovituslikke tegevusi joone stiilide muutmisel ning seadistada objekti kuva. 
 

Objekti kuva seaded 
 
Revit kontrollib ehitusmudeli kuva elemendi, objekti kategooria ning vaate kaupa. Saad 
seadistada objektide kuva vaates nii, et neid esitatakse kindlal viisil. Saad määrata kuva 
seaded või rakendada vaate malli, et muut elementide esitusi, mida vaates kuvatakse. 
Saad ka hallata elementide kuva ning joone stiile. Lisaks saad redigeerida vaateid filtrite 
lisamise läbi. 
 
Dialoog Visibility/Graphics 
Sa kasutad dialoogi Visibility/Graphics, et seadistada mudeli esitust, annotatsiooni-, 
imporditud, lingitud Revit elementide ja töögrupi elementide esitust igas vaates. 
Kasutades seda dialoogi, saad sa hallata vaateid kindla eesmärgiga nagu sisustusplaan, 
seadmete plaan või tuleohutusplaan. 
 
Sa muudad hetkel aktiivse vaate nähtavuse parameetreid läbi dialoogi 
Visibility/Graphic Overrides, mis omab paane mudeli kategooriate, annotatsiooni 
kategooriate, imporditud kategooriate ning filtrite kohta. Paan Revit links kuvatakse siis, 
kui projekti on lingitud Revit mudeleid ning paan worksets kuvatakse juhul, kui 
töögrupi seadistus on projektis aktiivne. 
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Dialoog Visibility/Graphic Overrides 
 
Nähtavus elemendi, kategooria/alamkategooria, ning filtri kaupa 
 
Sa saad valida elemendi vaatest, teha sellel parem klikk ning leida sealt seaded, mis 
võimaldavad sul muuta selle objekti nähtavust, komponendi kategooriat või 
kasutajapõhiseid filtreid. Saad elemente peita, esitada seda pooltoonides või 
läbipaistvana. Samuti saad muuta elemendi joone paksust, joone värvi ning mustrit ning 
ka pinna värvi ja mustrit vaates. 
 
Läbipaistvus 
Sa kasutad läbipaistvust, et kuvada vaid kategooria või elemendi jooni. Kui elemendid 
on läbipaistvad, siis on vaates näha vaid nende servad. Elemendid, mis jäävad nende 
taha või allapoole läbipaistvat elementi nagu seina muster, on nähtavad. 
 
Peakihtide ülekirjutus 
Sa kasutad ülekirjutusi, et seadistada lõigatud servade nähtavust peakihtides plaanis 
ning lõike vaadetes. Peremees objektid, millele saad ülekirjutust lisada, on seinad, 
katused, põrandad ning laed. Need ülekirjutused sõltuvad vaate detailsuse astmest. Kui 
sa lisad ülekirjutuse seina kihtidele värvi ja joone tüübi näol, siis ülekirjutust kuvatakse 
detailsusastmete medium ja fine juures ning plaaniline või lõike vaade esitab seina kihte. 
 
Objekti stiilid 
Sa kasutad käsku Object Styles, et määrata joone paksused, joone värvid, joone mustrid 
ning materjalid erinevate mudeli elementide kategooriate ning alamkategooriate tarvis, 
aga ka annotatsiooni elementide, imporditud elementide osas. Stiili seadistus määratleb 
elementide kuva esituse kuniks vaatele on lisatud ülekirjutused. 
 
Ajutine peitmine/isoleerimine 
Ajutine peitmine/isoleerimine muudab ajutuselt valitud elementide nähtavust vaates. 
Kasuta seda käsku, kui soovid vaadata või redigeerida vaid mõningaid elemente kindlas 
vaate kategoorias. Käsk mõjutab vaid aktiivset vaadet vaate ulatuses. 
 
Kui sa väljud sellest käsust, siis jäävad valitud elemendid peidetuks ning Temporary 
Hide/Isolate ikoon View Control Bar peal muutub punaseks. Sa saad taastada vaate 
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algse esituse või talletada Hide/Isolate seade jäädavalt sellele vaatele, millisel juhul 
ikoon muutub valgeks. Elemendi nähtavus taastatakse algsele kujule, kui sa projekti 
vahepeal sulged ning muudatused pole jäädavalt salvestatud. Muudatused, mis 
teostatakse läbi Temporary Hide/Isolate käsu, ei ilmu printimisel. 
 
Peidetud elementide taaskuvamine 
Sa saad peidetud elemente muuta nähtavaks läbi sätte Reveal Hidden Elements paanilt 
View Control Bar. Reveal Hidden Elements nupuke esitab piirjoont elementide osas, 
mis on peidetud elemendi või kategooria kaupa. Sa saad valida need objektid ning taasta 
nende endise kuva elemendi või kategooria lõikes. 
 
Vaate mallid 
Vaate mall on teatud kogum vaate omadusi nagu vaate skaala, distsipliin, detailsuse aste 
ning nähtavuse seaded, mis on omased kindlale vaate tüübile nagu plaan või vertikaal. 
Sa kasutad vaate malle, et rakendada kindlat gruppi vaate omadusi kindlale vaatele. 
Näiteks lood sa vaate malli, mille omadused on spetsiifilised plaani vaatele ning mis 
esitab ka mööbli paigutust. Kui sa lood mõne teise plaani, mis ka vajab samasugust 
esitust, rakendad sa vaate malli uutele vaadetele. Sa saad standardiseerida projekti 
vaadete välimust, kui defineerid vaate malli, mida saad rakendada korraga mitmele 
vaatele. Projekti vaated ning vaate mallid ei ole lingitud. 
 
Kui vaate mall muutub, siis vaated, mis selle malli põhiselt on loodud, ei uuene 
automaatselt. Sa saad rakendada vaikimisi või kasutajapõhist malli vaatele läbi projekti 
brauseri. 
 

Joone stiilide redigeerimine 
 
Sa saad kasutada Visibility/Graphic Overrides dialoogi, et redigeerida objekti 
kategooria joone stiile ehitusmudeli vaates. Kui sa redigeerid joone stiili, siis saad 
muuta joone paksust, värvi ning joone tüüpi. Saad muuta vaikimisi joone stiile läbi 
dialoogi Line Styles, mis on leitav menüüst Settings. Samuti saad muuta joone stiile, 
mis on rakendatud objektidele, läbi dialoogi Object Styles, mille leiad samuti menüüst 
Settings. 
 
Protseduur: Joone stiili muutmine vaates 
 

1. Vali Riba: View > Graphics > Visibility/Graphics, et avada dialoog 
Visibility/Graphic Override. 

 
2. Dialoogis Visibility/Graphic Override, paanilt Model Categories, sektsioon 

Projection/Surface, veerg Lines, kliki Override nupul mudeli objekti 
kategoorial, et avada dialoog Line Graphics. 

 
3. Dialoogis Line Graphics, kliki Color paanil, et avada Color dialoog. 

 
4. Vali joonele värvitoon dialoogist Color. 

 
5. Vali joone tüüp tüüpide nimekirjast. 
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Kasutajapõhistest filtritest üldiselt 
 
Kasutajapõhised filtrid võimaldavad kasutajal grupeerida elemente üle kategooriate. 
Saad kasutada kasutajapõhiseid filtreid, et kiirendada vaadete nähtavuse parameetrite 
muudatusi ning luua nähtavuse seadeid komponentidele, mis omavad jagatud üldisi 
karakteristikuid. 
 
Kasutajapõhiste filtrite definitsioon 
Kasutajapõhine filter on reegel, mille saad rakendada vaatele, et seadistada erinevate 
komponentide kuva. Kasutajapõhised filtrid pakuvad võimalust graafilist kuva üle 
kirjutada ning seadistada elementide nähtavust, mis omavad jagatud omadusi vaates. 
 
Filtrite loomine kategooriate põhiselt 
Sa kasutad dialoogi Filters, mille leiad menüüst Settings, et luua filtreid, mis suudavad 
hallata üks või rohkem objekti kategooriat. Nende kategooriate parameetrid on seejärel 
saadaval, et luua reeglid filtri tarvis. Näiteks, saad sa määrata filtri tulekindlatele 
seintele, mis sisaldavad kõiki seinasid, millel on tulepüsivusklassi väärtus teatud arv 
minuteid. Peale filtrite loomist saad seda rakendada vaadetele läbi dialoogi 
Visibility/Graphic Overrides. 
 
Filtrite nähtavuse määramine 
Kui filtrid on vaadetele rakendatud, saad määrata igale filtrile ülekirjutuse. Eelnevas 
näites, tulepüsivust esitav filter võidakse vaates esitada nii, et kõik tulepüsivad seinad 
on kindla joone paksusega ning värviga. 
 

Filtrite kasutamine 
 
Sa kasutad filtreid, et efektiivselt kontrollida elementide kuva vaates. Saad kasutada 
spetsiifilisi parameetreid, mida saad rakendada objektidele, et defineerida nende 
välimust vaadetes. 
 
Protseduur: Uue filtri loomine 
 

1. Riba: View > Graphics > Filters, et avada Filters nimeline dialoog. 
2. Vali New, et avada dialoog Filter Name. 
3. Sisesta filtrile nimetus. 
4. Vali üks või rohkem mudeli objekti kategooriat sektsioonist Categories, 

dialoogis Filter. 
5. Filter dialoogi sektsioonis Filter Rules, määra filtri seaded nimekirja Filter by 

kaudu. 
 
Märkus: Kui sa valid parameetri, siis aktiveeritakse reegli-põhine nimekiri. Saad luua 
kuni kolm reegli taset. Kõik reeglid peavad olema rakendatud  objektile, et filtrit 
saaks kohandada. 
 

6. Ava dialoog Visibility/Graphics vaate osas, mida soovid muuta. 
7. Paanil Filters, vali Add. 
8. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides, vali joone graafika, mida soovid üle 

kirjutada filtreeritud objektide osas. 
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Juhtnööre joone stiilide redigeerimiseks 
 
Sa redigeerid joonte esitamise viisi selleks, et muuta elementide kuva vaates. Järgnevalt 
mõned juhtnöörid, mis peaks sind aitama joonte stiilide muutmisel. 
 
Näpunäited 
 

• Sa saad luua kasutajapõhiseid joone stiile või muuta vaikimisi joone stiile läbi 
dialoogi Line Styles, mille leiad menüüst Settings. Sa peaksid teadma, kuidas 
seda dialoogi kasutada. 

• Sa saad objektidele kasutajapõhiseid joone stiile rakendada globaalselt või 
muuta objektide vaikimisi joone stiile läbi dialoogi Object Styles, mille leiad 
menüüst Settings. See aitab luua vaikimisi määranguid, mis ilmnevad igas 
vaates. 

• Sa lood ülekirjutused oma globaalsetele stiilidele, et muuta vaadet elemendi 
põhiselt dialoogi Visibility/Graphics või kiirvaliku menüü kaudu. See on kõige 
spetsiifilisem viis vaadet muuta. 

• Sa pead teadma, kuidas Revit defineerib keerukaid objekte nagu liitseina 
struktuurid, kuna seina kihtide nähtavus sõltub joontest, mis esitavad kas 
projekteeritud või lõigatud, peidetud, üldlevinud servasid või laiendeid. 

• Nähtavuse seaded mõjutavad vaid projekti teatud graafilist osa. Saad üle 
 kirjutada joone stiili, pooltoonid, nähtavuse ning detailsuse astme 
komponentidele vaates. 

• Kui sa avada dialoogi Visibility/Graphic Overrides skitseeritud vaates, siis 
kuvatakse vaid neid kategooriaid, mis saavad skitseeritud vaadetes olla. 

• Dialoogis Visibility/Graphic Overrides, kliki Apply, et näeksid muudatusi ilma 
dialoogist väljumata. 
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Iseseisev töö - objekti kuva seadistamine 
 
Selles näiteülesandes seadistad sa elementide kuva vaates. Sa pead pritsimaja plaanilise 
vaate ehituskonstruktsiooni esile tõstma. Samuti pead sa selles samas vaates esile 
tõstma mööbli. 
 
Sa teed järgmist: 

• Muudad nähtavuse seadeid. 
• Lood ning rakendad vaate malli. 

 

 
 
Nähtavuse seadete muutmine 
 

1. Ava projekt m_firestation_visibility.rvt. 
2. Projekti brauseris, Views (All), Floor Plans, tee topelt klikk real Ground Floor, 

et teha sellest aktiivne vaade. 
 

3. Riba: View > Graphics > Visibility/Graphics, et avada dialoog 
Visibility/Graphic Overrides. 

4. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides, paanil Model Categories, veerg 
Visibility: 

 
 - Tühista kastike Furniture. 
 - Kliki OK. 
 
Märkus: Kui sa ei näe rida Furniture, siis kliki esmalt dialoogi allosas olevas kastis 
Show categories from all disciplines.  
 
Pane tähele, et mööbli elemendid nagu toolid, lauad ning diivanid peidetakse vaates. 
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5. Projekti brauseris, Floor Plans: 
 
 - Parem klikk Ground Floor peale, vali Duplicate View > Duplicate. 
 - Parem klikk Copy of Ground Floor, vali Rename. 
 - Sisesta Ground Floor-Furniture Plan. 
 - Kliki OK. 
 

6. Kliki vaate mistahes kohas, et muuta see aktiivseks. 
7. Vajuta VG, et avada Visibility Graphic Overrides dialoog. 
8. Visibility Graphic Overrides dialoogis, paanil Model Categories, sektsioon 

Visibility, vali Furniture kastike. 
 

9. Veerus Halftone, veendu, et järgmised kastid oleksid valitud: 
 
 - Curtain Panels 
 - Curtain Systems 
 - Curtain Wall Mullions 
 - Doors 
 - Railings 
 - Stairs 
 - Walls 
 - Windows 
 

10. Dialoogis Visibility Graphic Overrides, kliki Annotation Categories paanil. 
11. Paanil Annotation Categories, sektsioon Visibility, tühista linnukesed järgmiste 

kastikeste eest: 
 
 - Door Tags 
 - Elevations 
 - Room Tags 
 - Sections 
 - Window Tags 
 

12. Kliki OK, et sulgeda Visibility Graphic Overrides dialoog. Redigeeritud vaade 
esitab taustal olevat arhitektuurset osa halltoonides ning mööblit tugevamate 
joontega. 
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Vaate malli loomine ning rakendamine 
 

1. Riba: View > Graphics > View Templates > Create View Template From Current 
View. 

2. Dialoogis New View Template: 
  
 - Nimeks sisesta Furniture Layout 
 - Kliki OK. 
 

3. Dialoogis View Templates, kliki OK. 

 
4. Projekti brauseris, sektsioon Floor Plans: 

 
 - Parem klikk Main Floor. 
 - Vali Duplicate View > Duplicate with Detailing. 
 - Nimeta Copy of Main Floor ümber kui Main Floor-Furniture Plan. 
 - Kliki OK. 
 

5. Projekti brauseris, sektsioon Floor Plans, tee topelt klikk Main Floor-Furniture 
Plan peal, et sellest aktiivne vaade. 
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6. Vali Riba: View > Graphics > Apply Template to Current View, et avada dialoog 
Apply View Template. 

 
7. Dialoogis Apply View Template: 

 
 - Vali Furniture Layout 
 - Kliki OK. 
 
 Pane tähele muutust vaates, kus mööbel esitatakse tumedate joontena ning 
 taust pooltoonis. 
 

8. Application Menu > Close, et projektist väljuda. Ära salveta muudatusi. 
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Õppetund 3: Töötamine lõike ning vertikaali vaadetega 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ning redigeerida lõike ning vertikaali vaateid. Sa 
lood lõike vaate, et esitada ehitusmudeli läbilõiget. Sa saad luua lõike plaanis, 
vertikaalis või detaili vaates. Sa lood vertikaali vaate, et esitada ehitusmudeli 
külgvaadet. Samuti kasutad vertikaali vaateid selleks, et skitseerida korruse tasapindu 
ning lisada disainielemente oma mudelile. 
 
Järgnev pilt esitab lõike ning vertikaali vaadet ehitisest. 
 

  
Lõike vaade Vertikaali vaade 

 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada lõike vaate karakteristikuid, kirjeldada 
vertikaali vaate karakteristikuid, luua ning redigeerida lõike ja vertikaali vaateid. 
 

 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 75/193 
 

Lõike vaadetest üldiselt 
 
Sa kasutad lõike vaateid, et näha ehitusmudeli vertikaali piki mingit kindlat vertikaalset 
tasapinda. Sa saad lõike jagada osadeks. Samuti saad luua viitlõiked olemasolevate 
vaadetele. 
 
Lõike vaadete definitsioon 
Lõige on ristlõige ehitusmudelis, mille lisad joone joonestamisega. Vaade, mis selle 
lõikega seotakse, kannabki nime lõike vaade. 
 
Lõige läbib mudelit nii, et mudeli sisekomponendid piki lõikejoont on nähtaval. Kokku 
on kolm lõike tüüpi: ehituse-, seina- ning detaili lõiked. Ehituse ning seina lõiked on 
kuvatavad ka projekti brauseris. Detaili vaade kuvatakse aga kui detaili lõige. Sa saad 
luua lõikeid plaanis, vertikaalis ning detaili vaadetes. 
 
Lõike vaadete segmendid 
Sa saad jaotada lõikeid osadeks, mis paiknevad vaate suunaga õige nurga all. Seejärel 
kasutad neid segmente, et esitada ehitusmudeli  osasid, mis asuvad erinevatel kaugustel. 
Sa ei pea looma eraldi lõike vaadet iga segmendi tarvis. Näiteks selleks, et esitada lõiget, 
mis kuvab osalt välispinda, osalt ruumi ning osalt teist ruumi, jaotad sa lõike joone 
segmentideks nii nagu näidatud piltidel. 
 

 
 

 (1) Segmendid plaanis 
 (2) Lõike vaade 

 
Viited lõike vaadetes 
Viitega lõiked on lõiked, mis viitavad mingile olemasolevale vaatele. Sa lisad viitega 
lõike plaani, vertikaali, lõikele, sketšile või viitteksti vaatele. Viitega lõiked võivad 
viidata lõike vaateid, viittekste lõike vaadetes ning sketši vaateid. Kui sa lisad viitega 
sketši oma ehitusmudelile, siis uut vaadet ei looda. 
 
Mitte mingit parameetrilist linki ei eksisteeri viitega lõike ning viitega vaate vahel. 
Seega, kui sa suurendad lõikepinda viitega lõike juures, siis ei muuda see viitega vaate 
kärpimist. 
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(1) Viitega lõige, mis on loodud olemasoleva lõike baasil 
 
Lõike tähise nähtavus lõike vaadetes 
Lõike tähised, mis sisaldavad endas lõike tähise pead, lõike saba ning murdjoont on 
sümbolid, mis on seotud lõike vaadetega. Sa näed lõike tähiseid plaanis, vertikaalis või 
teistes lõike vaadetes, kuniks kärpimise perimeeter lõike juures kattub vaate ulatusega. 
Näiteks, kui sa suurendad kärpimise ala lõike vaates nii, et see ei kattu plaanilise vaate 
ulatusega, siis ei kuvata ka sümbolit plaanilises vaates. 
Lõike tähise sümbolid on nähtaval vertikaali vaadetes isegi siis, kui kärpimise regioon 
on välja lülitatud. Lõike sümbolit kuvatakse vertikaali vaates juhul, kui lõike jooned 
kattuvad vertikaali ulatust esitava tasapinnaga. Kui sa suurendad selle tasapinna ulatust 
nii, et see enam ei lõika lõike joont, siis ei kuvata ka lõiget vertikaali vaates. 
 
Katkestusjooned lõike vaates 
Juhul, kui sa ei soovi, et lõike joont näidatakse joonise sees, saad selle lahti ühendada 
mitte seotud segmentideks. Lõhkumaks lõike jooni, kliki katkestuse (break) seadistuse 
nupul ning redigeeri  lõike joone segmentide pikkusi. Selleks, et lõhutud lõikejooni 
omavahel ühendada, kliki katkestuse (break) seadistuse nupul uuesti. 
 
Järgnev pilt esitab lõike joone katkestamist ning taasühendamist. 
 

 
 
Lõike katkestamine lõikejoone keskelt 
 

 
 
Taasühendatud lõikejoon 
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Märkus: Lõikejoone katkestus on vaatetundlik ning mõjutab lõike kuva vaid selles 
vaates, kus see katkestus tekitada. 
 
Lõike vaadete tüübi omadused 
Iga lõike vaade omab tüübi parameetreid, nagu lõike tähised, viitteksti tähised ning viite 
etiketid. Sa määrad nende tüüpide omadused dialoogis Type Properties. 
 
Viite etiketi parameeter Type Properties dialoogis määratleb teksti, mis kuvatakse lõike 
tähise kõrval vastaval viitega lõikel. Lõike tähis luuakse siis, kui ka lõike ise luuakse. 
See esitab suuna, milles ehitist vaadatakse antud lõikes. 
 
Näide 
Järgnevad pildid esitavad ehitise lõike vaadet. 
 

 
 
Lõike vaade 
 

 
 
Detaili lõike vaade 
 

Vertikaali vaadetest üldiselt 
 
Sa kasutad vertikaali vaateid, et esitada mudelist horisontaalne vaade mingis kindlast 
punktis. Vertikaali vaated esitavad korruseid, võrgustikke, uste ning akende paigutust 
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ning materjale. Sisemised vertikaali vaated kujutavad siseseinte detailseid vaateid. 
Need esitavad seinte erinevaid omadusi ning viimistlusmaterjale. 
 
Vertikaali vaadete definitsioon 
Vertikaali vaated on osa vaikimisi projekti mallist, mis pakuvad ehitusmudeli vaateid 
kindlatest suundadest. Kui sa lood projekti läbi projekti malli, luuakse automaatselt 
vertikaali vaated põhjast, lõunast, idast ja läänest. 
 
Vertikaali tähise nähtavus plaanilistes vaadetes 
Sa seod vertikaali vaated vertikaali tähistega plaanis. Tähis on vertikaali sümboli esitus, 
millel on nooleots, mis seob end seintega, kui sa selle lisad vaatele. Vertikaali vaate 
indikaator määrab kärpimise regiooni vertikaali vaatele, mis lõikab vaate ulatust 
plaanilises vaates. 
Vertikaali vaadete tüübi omadused 
Iga vertikaali vaade omab tüübi parameetreid nagu lõike tähis, viitteksti tähised ning 
viite tähised. Sa määrad need tüübi parameetrid dialoogis Type Properties. 
 
Vertikaali vaate sümbolid 
Vertikaalid plaanilises vaates määratakse vertikaali vaate sümbolitega. Need sümbolid 
avavad vertikaali vaate ehitusmudelist vastavalt sümboli asukohale. Järgnevad pildid 
esitavad vertikaali vaate sümboleid, mis kuvatakse, kui aktiveerid käsu: Riba: View > 
Elevation. 
 

  
Interior (sise-) vaate sümbol Exterior (välis-) vaate sümbol 

 
Vertikaali vaadete aktiveerimine 
Sa saad aktiveerida soovitud vertikaali vaadet, nagu näiteks vaade põhjast/lõunast/ 
läänest/idast, otse vertikaali tähiselt. Sa teed seda nii, et valid vertikaali tähise, misjärel 
kuvatakse valikukastikesed iga suuna tarvis ning seejärel valid kastikesed soovitud  
vertikaalide kohta, mida soovid projekti brauseris näha. 
 

 
 
Vertikaalide raamimine 
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Vertikaalide raamimine on kasulik vertikaalsete kinnituste lisamiseks mudelile või 
mõne muu ülesande tarvis, mis vajab kiiret töötasapinda, joondatuna võrgustikuga või 
nimega viittasapinnaga. Kui sa lisad raamitud vertikaali, Revit 
Architecture/MEP/Structure automaatselt määrab töötasapinna ning vaate ulatuse 
valitud võrgustikul või viite tasapinnal. 
 
Raamitud vertikaalid erinevad funktsionaalsuselt ehitise sise/välis vaadetest 
sellepoolest, et need seovad end automaatselt võrgujoontega. 
 
Järgnevad pildid esitavad erinevaid vertikaali vaateid. 
 

 
Välisvaade lõunast 
 

 
Sisevaade 
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Vertikaali vaade läänest 
 

Iseseisev töö - lõike ning vertikaali vaadete loomine ning 
redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes lood ning redigeerid lõikevaadet, et esitada ehitusmudeli 
sisevaadet. Samuti lood sa sisevaate, mille kaudu aktiveerid neli vertikaali vaadet. 
Seejärel redigeerid ühte vertikaali vaadet. 
 
Sa pead looma lõike ning vertikaali vaate pritsimaja projektile, et esitada ehitise 
sisevaadet. Samuti pead sa looma segmendid, et esitada ehitise lõikeid erinevatest 
asukohtadest. 
 
Sa teed järgmist: 

• Lood ning redigeerid lõike vaadet. 
• Lood ning redigeerid vertikaali vaadet. 

 

 

 

 
Lõike vaate loomine ning redigeerimine 
 

1. Ava projekt m_firestation_sections_elevations.rvt. Fail avaneb 3D vaatelt. 
2. Projekti brauseris, sektsioon Views (All), Floor Plans, tee topelt klikk Ground 

Floor peal, et teha see vaade aktiivseks. 
 

3. Riba: View > Create > Section. 
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4. Vaate aknas, paiguta kursor lõuna poolse seina vasakusse serva (alumisel 
hoonel), et paigutada lõike pea. 

 

  
 

5. Liiguta kursorit üles, ehitise põhjapoolsesse külge ning kliki, et paigutada 
 lõike saba. Uus lõike vaade saab nimetuse Section 4. 
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6. Projekti brauseris, Views (All), Sections (Building Section), tee topelt-klikk lõike 
Section 4 peal. 

 

   
 

7. Vaate aknas: 
 
 - Kliki kärpimise perimeetril, et see valida. 
 - Tiri sinistest nuppudest perimeetrid objektile lähemale. 
 

  
 

8. Riba: Home > Modify. 
9. Projekti brauseris, Views (All), Floor Plans, tee topelt-klikk Ground Floor peal, 

et teha sellest aktiivne vaade. 
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10. Vaate aknas: 
 

• Paiguta kursor lõike joone peale. Kliki, et see valida. 
• Tiri lõikejoont alumise hoone paremasse serva nii, et see lõpeb  vahetult 

enne trepikoja ruumi. 
 

  
 

11. Vaate aknas, lõikejoon, mida sa just tirisid, on endiselt valitud. Kliki 
ümbervahetuse noole nupul (flip), mida kuvatakse vahetult lõike pea juures. 
Lõike sümbol osutab nüüd paremale. 

 

  
 

12. Riba: Modify | Views > Section > Split Segment. Pane tähele, et kursor muutub 
noole ja noa kujuliseks. 
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13. Vaate aknas, liiguta kursor punkti, kus lõikejoon lõikab koridori põhjapoolset 
seina ning kliki lõikepunktist allpool. 

 

  
 

14. Tiri alumist vertikaali joone sektsiooni parempoolsete treppide poole. Kliki, et 
paigutada see alloleva joonise kohaselt. 

 

  
 

15. Riba: Home > Modify. 
16. Vaate aknas tee topelt klikk lõike peal, et teha aktiivseks lõike vaade. 
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Vertikaali vaate loomine ning redigeerimine 
 

1. Projekti brauseris, sektsioon Views (All), Floor Plans, tee topelt klikk Main 
Floor peal, et teha sellest aktiivne vaade. 

2. Suurenda joonist ülemisse vasakusse nurka (alumise hoone). 
 

  
 
 

3. Riba: View > Create > Elevation. Pane tähele, et kursor esitab vertikaali tähist. 
4. Vaate aknas: 

• Paiguta kursor ruumi Women's Toilet Room nii, et see osutab lõuna seinas 
olevale kraanikausile. 

• Kliki, et lisada vertikaal. 
 

  
 
 

5. Kliki Select > Modify. 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 86/193 
 

6. Vaate aknas: 
• Vali vertikaal. 
• Vali kõik vertikaali tähise ümber olevad kastikesed, et luua lisavertikaalid.

  

  
 
 Pane tähele, et vertikaalid lisatakse automaatselt projekti brauserisse. 
 

7. Projekti brauseris, Elevations (10mm Square), tee topelt-klikk Elevation 1 - a 
peal, et avada see vaade. 

8. Paanil View Control: 
• Vali View Scale = 1:50. 
• Vali Visual Style = Shaded with Edges. 

 
9. Vali vaate kärpimise perimeeter ning kasutades kolmnurki, tiri perimeetrit 

 täpselt ruumi välimiste seinte järgi. 
 

  
10. Application Menu > Close. Ära salvesta tehtud muudatusi. 
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Õppetund 4: 3D vaadete loomine ning redigeerimine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ning redigeerida 3D vaateid. Sa lood 3D vaate 
ehitusmudelist, et edasi anda oma disaini ideed meeskonnale või kliendile. Samuti saad 
kasutada 3D vaateid, et analüüsida alternatiivseid disainiskeeme. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada 3D vaate tüüpe, kaameraid, luua ning 
redigeerida kaamera vaateid, esitada näpunäiteid kaamera vaadete loomiseks ning 
redigeerimiseks; luua 3D perspektiivvaade mudelist. 
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3D vaadetest üldiselt 
 
Sa võid esitada ehitusmudelit läbi kahe erineva 3D vaate, perspektiivse ning 
ristprojektsiooni. Need vaated esitada sinu disaini kavatsust ning ehitusmudeli vormi 
ning funktsiooni. 
 
3D vaadete definitsioon 
3D vaade esitab ehitusmudelit läbi kaamera vaatepunktist. Sa saad paigutada kaamera 
mistahes kohta ning luua 3D vaade ehitusmudelist. Kaamera suund on määratud 
kaamera sihtpunkti valikuga. Sa saad tõsta või vähendada kaamera vaatenurka läbi 
vastavate vaate perimeetri ulatust defineerivate nupukeste. 
 
3D vaate tüübid 
Perspektiivses vaates paistavad kaamerast kaugemal olevad objektid väiksematena, 
võrreldes nendega, mis on samasugused, kuid asuvad kaamerale lähemal. Selles vaates 
koonduvad paralleelsete joonte kimbud mingisse ruumi punkti kokku. 
 

 
3D vaade ehitisest perspektiivina 
 
Ristprojektsioonvaates paistavad kaamerast kaugemal olevad objektid samasuurtena 
kui need, mis on samasuguse suurusega, kuid asuvad kaamerale lähemal. Selles vaates 
jäävad paralleelsed joonte kimbud paralleelseteks ning need ei koondu ruumi punkti 
kokku. 
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Ristprojektsioon-3D-vaade ehitisest 
 
3D vaadete näide 
Järgnevad pildid esitavad kaamera paigutust ning sellest avanevat vaadet perspektiivse 
3D vaatena. 
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Kaameratest üldiselt 
 
3D vaate loomiseks lisad sa kaamera projekti ning fokusseerid selle mudelile vaadetes 
nagu põranda vaade ning vertikaal. Peale kaamera lisamist projekti, saad kaamerat või 
selle sihtpunkti nihutada, et muutuks 3D vaade projektis. Samuti saad seada ning muuta 
3D vaate omadusi ning salvestada erinevaid vaateid. 
 
Kaamera definitsioon 
Kaamera esitab stseeni mingist kindlast vaatepunktist. Kaamera objekt simuleerib 
fikseeritud kaadrit, liikuvat pilti või videokaamerat pärismaailmast. 
 
Lisa 3D vaadete loomine 
Sa muudad kaamera vaadet läbi kaamera omaduste redigeerimise. Sa lisad kaameraid, 
et luua uusi 3D vaateid. Näiteks saad luua vaate ehitusmudeli seest nii, et lisad kaamera 
mudeli seinte vahele. 3D vaated erinevad üksteisest nendega läbiviidavate toimingute 
lõikes nagu kaamera või selle sihtpunkti asukoha muutmine. Sa saad vaadata vaate 
muutumist kaamera nihutamisel läbi dialoogi Dynamic View. Lisaks saad redigeerida 
kaamera vaate ulatust 3D vaates. 
 
3D vaadete pööramine 
Sihtpunkt määrab ühtlasi ka 3D vaate pöördepunkti. Sa saad pöörata 3D vaadet ümber 
selle telje kaamera redigeerimise läbi (kaamera tasapind ning fookus). Kui sa muudad 
ehitusmudelit 3D vaates, teostatakse muudatus ka teistes vaadetes. Sa saad ekraanile 
paigutada kõik olulised vaated, et näha muutusi samaaegselt. Plaanilises või vertikaali 
vaates saad kaamera enda esitust kuvada. Sa ei saa seda teha vaikimisi 3D vaates. 
Samuti saad redigeerida kaamera paigutust ning sihtpunkti. 
 
Vaadete nimetamine ning salvestamine 
Kui sa alguses kaamera lisad, avatakse 3D vaade aktiivses projektis, millele antakse 
nimetus 3D View 1. Lisakaamerad tekitavad sinna samasse uued kaamera nimetused, 
kusjuures viimane number kasvab. Vaikimisi 3D vaade, mille saad avada läbi Riba: 
View > Create > 3D View > Default 3D View, on vaikimisi nimetatud kui {3D}. 
Klikkides Default 3D View nupul uuesti, avatakse vaade uuesti. Sama tulemuseni jõuad 
ka läbi projekti brauseri, kui klikid vastaval nimel. Sa saad redigeerida vaikimisi 3D 
vaate orientatsiooni ning salvestada muudatused nii, et nimetad vastava vaate projekti 
brauseris ümber. Samuti saad avada teise vaikimisi 3D vaate. Sa saad vaateid ümber 
nimetada nende loomise käigus, et paremini neid projekti siduda. 
 
3D vaadete redigeerimine 
Sa saad redigeerida 3D vaateid läbi nende omaduste muutmise nagu kuva parameetrid, 
vaate skaalad ning kärpimise perimeeter. 
 
Sa saad muuta kärpimise perimeetrit, mis defineerib 3D vaate piirjooned, nihutades 
neid üles-alla, paremale-vasakule. 
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Kärpimise perimeetrit nihutatud 3D perspektiiv vaates 
 
Lisaks saad redigeerida kaamera ning sihtpunkti kõrgust (vaate kõrgus) 3D vaatele. 
 
Märkus: Muudatused, mis tehakse 3D vaikimisi vaate juures orientatsiooni ning 
paigutuse osas on ajutised seni, kuni sa need salvestad. 
 
Kaamerate ning kaamera vaadete näited 
Järgnevad pildid illustreerivad kaamera paigutusi plaanis ning vertikaalis ning seda, 
kuidas näeb välja 3D vaade plaanis ning vertikaalis paigutatud kaamerast. 
 

 
Kaamera paigutatud plaanilises vaates 
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3D vaade, mis loodud plaanis paigutatud kaamerast 
 

 
Kaamera paigutatud vertikaali vaates 
 

 
3D vaade, mis loodud vertikaalis paigutatud kaamerast 
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Kaamera vaadete loomine ning redigeerimine 
 
Sa lood 3D perspektiiv- või ristprojektsioon vaate ehitusmudelist kaamera lisamise läbi. 
Sa redigeerid vaadet läbi kaamera asukoha, sihtpunkti või vaatenurga muutmise läbi. 
 
Protseduur: 3D perspektiivvaadete loomine 
 

1. Ava plaani, vertikaali või lõike vaade, milles soovid kaamerat paigutada. 
2. Riba: View > Create > 3D View > Camera. 
3. Options Bar, vali kastike Perspective. 
4. Paiguta kaamera ning tiri välja selle sihtpunkt. 
5. Sea kaamera sihtpunkt. 

 
  
Märkus: Projekti brauser sisaldab vaikimisi nimetusi nagu 3D View 1 või 3D View 2 
uute, vastloodud 3D perspektiivvaadetele. Sa saad neid vaateid ümber nimetada. 
 
Protseduur: 3D ristprojektsioonvaadete loomine 
 

1. Ava plaani, vertikaali või lõike vaade, milles soovid kaamerat paigutada. 
2. Riba: View > Create > 3D View > Camera. 
3. Options Bar: 

 
 - Tühista kastike Perspective. 
 - Määra vaate skaala. 
 

4. Vaate aknas: 
 
 - Paiguta kaamera. 
 - Tiri kaamera asukohta, kuhu soovid seda paigutada. 
 - Paiguta kaamera sihtpunkt. 
 
Märkus: Projekti brauser kuvab vaikimisi nimetust sektsioonis 3D Views. Sa saad selle 
ümber nimetada. 
 
Protseduur: Olemasolevate kaamerast vaadete redigeerimine 
 
Sa saad redigeerida vaateid läbi Navigation Wheel töövahendi abil. Sellel klikkides saad 
kasutada erinevaid suurenduse ning vaate pööramise töövahendeid. 
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Järgnev tabel kirjeldab Full Navigation Wheel (Basic Tour Building Wheel) erinevaid 
tegevusi. 
 

Valik Kirjeldus 
Center Määra vaate keskpunkt 
Forward Liigu edasi/tagasi (analoogne suurendamise/vähendamise 

töövahendile) 
Look Pööra vaadet vertikaalselt/horisontaalselt 
Orbit Pööra mudelit piirangute vabalt 360 kraadi ulatuses 
Pan Nihuta mudelit üles/alla 
Rewind Kuniks vaate aken on avatud, talletatakse eelmised vaated. Selle abil 

saad neid kuvada (ajas tagasi minna) 
Up/Down Nihuta vaate kõrgust (mudeli z-telje sihis) 
Walk Jaluta läbi mudeli 
Zoom Suurendamise/vähendamise töövahend 

 
Järgnevad sammud kirjeldavad protseduuri, kuidas redigeerida olemasoleva kaamera 
vaadet. 
 

1. Projekti brauseris, parem klikk 3D vaate nimel. Kliki Open. 
2. Kliki Full Navigation Wheel. 
3. Kasuta erinevaid valikuid, et teostada soovitud operatsioone. 
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3D vaadete loomise ning redigeerimise näpunäited 
 
Järgnevaid näpunäited on soovitav järgida, kui lood ning redigeerid 3D vaateid. 
 
Näpunäited 
 

• Paigutades kaamerat perspektiivvaate jaoks, paiguta see piisavalt kaugele 
ehitisest, et vaate ulatuse joone oleksid võimelised esitama seda, mida selle 
vaatega soovitakse näidata. 

• Kui paigutad kaamera plaanilises vaates, ole ettevaatlik tasapinnaga, milles sa 
hetkel asud, kuna see kõrgus määrab kaamera algse paigutuse vertikaalselt. Sa 
 saad seda hiljem soovi korral muuta. 

• Kasuta töövahendeid View Control Bar peal (vaate akna allosas), et redigeerida 
kuvaomadusi 3D vaate juures. 

• Kasuta Navigation Wheel nuppe , et paigutada kaamerat või selle sihtpunkti 
täpsemalt. 

• Parem klikk vaate nimel projekti brauseris ning kliki Show Camera, et kaamera 
oleks nähtav ka plaanis, vertikaalis või mõnes teises 3D vaates. Sa saad seejärel 
tirida kaamerat, sihtpunkti või selle vaateulatust määravaid tasapindu vaate 
muutmiseks. 

• Sa pead salvestada või ümber nimetama vaikimisi 3D vaate, et salvestada 
 kaamera asukoha muudatusi. 

 
Näide 
Järgnev pilt illustreerib kaamerat, mis on lisatud plaanilisele vaatele ühes vaate ulatuse 
joontega. Viimaste joonte järgi on hea kindlaks teha, et hetkel peaks terve hoone olema 
vaates nähtav. 

 
Kaamera vaate ulatus 
 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 96/193 
 

Iseseisev töö - 3D perspektiivvaate loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa 3D perspektiivvaate ehitusmudelist. Sa disainid pritsimaja. 
Sa pead looma 3D perspektiivvaate ehitusmudelist, et näidata kliendile lõpp-disainist 
välisvaadet. 
 

 
 
3D perspektiivvaate loomine 
 

1. Ava projekt m_firestation_3D_views.rvt. Fail avaneb vaikimisi 3D vaatest. 
2. Projekti brauseris, sektsioon Floor Plans, tee topelt klikk Ground Floor peal. 
3. Riba: View > Create > 3D View > Camera. 
4. Vaate aknas: 

 
 - Paiguta kursor lõunapoolse seina alumisse ossa. 
 - Kliki, et paigutada kaamera. 
 

  
 

5. Vaate aknas: 
 
 - Liiguta kursor kohta, kuhu soovid kaamerat suunata. 
 - Kliki, et paigutada kaamera sihtpunkt. 
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Uus 3D perspektiivvaade, vaikimisi nimetusega 3D View 1, luuakse ning sellest saab 
aktiivne vaade. 
 

6. Projekti brauseris, sektsioon Floor Plans, tee topelt klikk Ground Floor peal. 
7. Projekti brauseris, sektsioon 3D Views, parem klikk 3D View 1 peal. Vali Show 

Camera. 
 

  
 Pane tähele, et kaamera on valitud. 
 

8. Vaate aknas: 
 
 - Tiri kaamera uude asukohta. 
 - Tiri sihtpunkt uude asukohta. 
 - Redigeerid kolmnurkset kaamera vaadet. 
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9. Vali kaamera lõiketasapinna objektipunkt, mille leiad kolmnurga servast. 
Nihuta seda tasapinda kaamerast eemale. 

 

  
 
Märkus: Lõiketasapind võib välja näha veidi teistsugune, kuna see sõltub  kaamera 
asukohast. 
 

10. Projekti brauseris, sektsioonis 3D Views, tee topelt-klikk 3D View 1 peal. 
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11. Riba: Modify | Cameras > Crop > Size Crop. 
12. Dialoogis Crop Region Size, sisesta Width = 250 mm kliki OK. 

 

  
 
 Märkus: Pilt võib erineda pildil toodust, kuna see sõltub kaamera asukohast. 
 

13. Application Menu > Close, et sulgeda projekt. Ära salvesta muudatusi. 
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Moodul 4 

Detaili joonised 
 
Selles moodulis õpid sa tundma viitjooniste vaateid. Sa õpid, kuidas esitada läbi detaili 
vaadete infot ehitajatele ning tellijatele disaini ehituse kohta. Samuti õpid looma ning 
kasutama tehnilise joonestamise aspekte, et esitada spetsiifilist infot, mis on mõeldud 
mudeli täpsustamiseks. 
 
Eesmärgid: 

• Lood viitjoonise vaate 
• Lood ning kasutad detaili vaateid, et kuvada ehitusmudeli konstruktsiooni 

 detaile 
• Töötad tehniliste jooniste aspektidega 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 101/193 
 

Õppetund 1: Viitjooniste vaadete loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua viitjoonise vaadet. Viitjoonise vaade defineerib 
mingi osa vaatest, kui eraldiseisva vaate ja seda erinevatel skaaladel. Läbi viitjoonise 
vaadete saad pakkuda organiseeritud, tähistatud vaadete jada suurema detailsusastmega. 
 

 
Viitjoonise vaade 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada viitjooniseid, luua viitega viitjoonis, esitada 
põhilised näpunäited viitjooniste loomiseks ning lood viitjoonise vaate lõikena. 
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Viitjoonistest üldiselt 
 
Sa kasutad viitjooniseid selleks, et saad eraldi vaade olemasoleva joonise osast. Sa 
kasutad viitjoonise tähist ning kärpetasapindu, et viitjoonis suurust määrata. Samuti 
saad luua viitega viitjooniseid, mis viitavad olemasolevatele vaadetele vastupidiselt 
uute vaadete loomisele. 
 
Viitjooniste definitsioon 
Viitjoonis (callout) on vaade, mille sa lisad plaani, lõike, detaili või vertikaali vaatesse, 
et luua detailsem vaade ehitusmudeli osast, kui seda suudab esitada algne vaade. Ala, 
mida vaatejoonis defineerib vaatena, nimetatakse viitjoonise mull. Viitjoonise mull on 
seotud sümboliga, mida nimetatakse viitjoonise peaks, mis esitab detaili ning lehe 
numbri, kui vastava viitjoonis lisatakse lehele. Viitjoonise mull ning pea on omavahel 
ühendatud joonega. Üheskoos moodustavad viitjoonise mull, pea ning joon terviku, 
mida nimetatakse viitjoonise tähiseks. 
 
Viitjoonise vaated 
Kui sa lood viitjoonise, luuakse sellega ka uus vaade, mida nimetatakse viitjoonise 
vaateks. Viitjoonise vaade on eraldiseisev, suurendatud vaade peavaate mingist alast. 
Kui peavaade kustutatakse, kustutatakse ka viitjoonise vaade. 
 
Viitjoonise vaateid on kahte tüüpi: 
 

Tüüp Kirjeldus 
Callout in Parent View Kui sa soovid, et viitjoonis jagaks omadusi peajoonisega, lood sa 

viitjoonise vaate läbi sama vaate, kui seda esitab ka peajoonis. 
Näiteks, kui sa lood viitjoonise plaanilises vaates läbi Floor Plan 
vaate tüübi, siis viitjoonise vaade kuvatakse projekti brauseri 
sektsioonis Floor Plans. 

Callout in Detail View Kui sa lood viitjoonise mistahes plaanis, lõikes või vertikaali vaates 
läbi Detail View tüübi, siis kuvatakse viitjoonise vaade projekti 
brauseri sektsioonis Detail Views. Detail Views all olevad vaated 
omavad seadistusi, mis on peajoonistes teatud skaalade juures 
peidetud, ning neid saab lasta kuvada ka lõikuvate vaadete korral. 

 
Viitjoonise tähised 
Viitjoonise tähised on annotatsiooni objektid, mis esitavad viitjooniste asukohtasid. Sa 
määrad viitjoonise pea ning nurgaraadiuse parameetrid viitjoonise tähise juures, et 
määrata selle välimust. 
 
Viitjoonise tähised kuvatakse nii Parent View kui Detail View all sarnastena, kuid neil 
on mõningad erinevused, mis määravad, kuidas ning millal neid kuvatakse. 
 
Kärpe tasapinnad 
Viitjoonise mulli piirjooned defineerivad kärpe tasapinnad, mis määravad viitjoonise 
vaate ulatuse. Sa saad neid suurendada/vähendada, valides esmalt viitjoonise mulli ning 
tirides selle punktikujulistest seadistusnuppudest. Viitjoonise vaate kärpimisjoonte 
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muutmine muudab ka viitjoonise mulli suurust peavaates. 
Viitega viitjoonised 
Viitega viitjoonised refereerivad olemasolevale vaatele ning need ei loo uut vaadet. 
Näiteks olgu tegemist viitjoonisega, mis on lisatud Floor Plan: Level 2 peale ning 
kärpejooned Floor Plan : Level 3 on aktiveeritud. Sellisel juhul saad sa valida sellele 
viitjoonisele Floor Plan : Level 3 viite. Saad viitega viitjooniseid lisada plaani, 
vertikaali, lõike, viitjoonise ning detailijooniste vaadetes. Samas pead sa arvestama 
alljärgnevaga: 
 

• Viitega viitjoonised lõike, plaanilise, vertikaali või viitjoonise vaadetes võivad 
 viidata kärbitud vaadetele, mis on samatüübilised, kui see vaade, millele 
 viitega viitjoonis on lisatud. 

• Viitega viitjoonised detaili vaadetes võivad viidata mistahes plaani, lõiget, 
vertikaali või viitjoonist, kui nende vaadete tarvis on sisse lülitatud kärpejoon. 
Mitte mingit parameetrilist seost ei tunnistata viitega viitjoonise ning viitega 
vaate vahel. Seega, mistahes muudatus või suurendus viitega viitjoonisel ei oma 
efekti algselt viitega vaatel. Näiteks, kui sa suurendad kärpejooni viitega 
 viitjoonisel, siis see muudatus ei kajastu algsel, viitega vaatel. 

 
Viitjoonise näide 
Järgnev pilt esitab viitjoonise plaanilises vaates. 
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Viitega viitjoonise loomine 
 
Sa saad luua viitega viitjoonise, mis osutab viitjoonise vaatele olemasoleval vaatel. 
 
Protseduur: Viitega viitjoonise loomine 
 

1. Riba: View > Create > Callout. 
2. Options Bar, vali kastike Reference other view. 
3. Vali vaate nimi, millele soovid viidata nimekirjast Reference other view. Vali 

New Drafting View, et luua uus koostejoonise vaade, kui pole ühtegi 
olemasolevat vaadet, millele viidata. Viitega viitejoonis viitab siis sellele 
 uuele koostejoonise vaatele. 

 
Märkus: Juhul, kui vaade nimekirjast Reference other view on paberil, kuvatakse 
detaili number ning lehe number vaate ees. 
 

4. Kliki ülemises vasakus vaate nurga alas, mida soovid suurendada. Tiri 
kursoriga parema alanurga suunas ning tiri veelkord, et luua viitjoonise mull. 

 

  
 

5. Tee topelt-klikk viitjoonise pea peal, et teha see viitjoonise vaade aktiivseks 
vaateks. Kui sa teed topelt-kliki viitega viitjoonise pea peal, avatakse viidatud 
vaade. 

 
Märkus: Viitega viitjoonis sisaldab lipikut. Lipiku teksti muutmiseks, redigeerid sa 
viitjoonise perekonna tüübi parameetrit Reference Label. 

 

Näpunäiteid viitjooniste loomiseks 
 
Järgi alltoodud näpunäited, kui asud looma viitjoonised. 
 
Näpunäited 
 

• Viitjoonised on töövahendid, mis võimaldavad luua siduvaid dokumentide 
gruppe. Need on loodud selleks, et saata joonise lugeja ühest vaatest teisele. 
 Planeeri hoolikalt viitjooniste vaadete loomist, et need pakuks loogilist 
jada, mis viib kasutaja (ehitaja, tellija, lepingupartner) ühelt jooniselt, mis 
omab väiksemat detailsust (näiteks põrandaplaanid) teistele vaadetele, mis 
omavad suuremat detailsusastet. 

• Sul on võimalik panna viitjoonised samale lehele, kui ka peavaade, või 
paigutada detailid lehtedele kategooria kaupa (näiteks katuse räästas või 
aknalaud). Sinu jada peaks võimalusel kasutajat viima läbi lehegrupi ühes 
kindlas suunas. 
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• Sa saad kasutada standardseid detaile koostejooniste vaadetel kui viiteid 

mitmele viitjoonisele, mis esitavad sama detaili tingimuse. 
• Sa pead aktiveerima kärpejooned vaates, mida soovid kasutada viitega 

viitjoonise tekitamisel. 
 
 
Näide 
Järgnev pilt esitab viitjoonise tähistust ümarana. 
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Iseseisev töö - lõike viitjoonise vaate loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa viitjooniste vaate lõikest, et kuvada lõike osa suurema 
detailsusega. 
 
Sa disainid pritsimaja ning sul on vaja luua viitjoonise vaade, et näidata katust, katuse 
serva ning räästast ja seina otsa detailsemalt, kui ehitise lõige seda näitab. 
 

 
 

1. Ava projekt m_firestation_callouts.rvt. Fail avaneb 3D vaatelt. 
2. Projekti brauseris, Sections (Building Section), tee topelt-klikk Section 1 peal. 
3. Riba: View > Create > Callout. 
4. Vali Properties paletil: Type Selector > Detail View : Detail. 
5. Vali Scale = 1:50. 
6. Kohas, kus põhjasein liitub katusega: 

• Kliki, et alustada viitjoonise väljajoonestamist ülemisest vasakust nurgast. 
• Tiri kursorit diagonaalis allapoole, vaate alumisse paremasse serva. 
• Kliki, et märkida viitjoonise alumine parem nurk. 

 

  
 

7. Liigu kursoriga viitteksti mulli piiri lähedale, et see esile tõsta. Kliki 
viitjoonise mulli piirjoonel, et see valida. 
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8. Vaate aknas: 
• Tiri Move Clip Plane punktikestest, et redigeerida viitjoonise suurust. 
• Tiri Move Clip Plane punktikest, mis puudutab viitjoonise pead. 

 
  

  
 

9. Liiguta kursor ühendusjoone keskmisele punktile. Kliki, et redigeerida selle 
paigutust. 

 

  
 

10. Parem klikk viitjoonise pea peal. Kliki Go to View, et avada viitjoonise vaade, 
mis esitab katuse ning seina ühenduskohta detailsemalt. 
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11. Application Menu > Close, et sulgeda projekt. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 2: Töötamine detaili vaadetega 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ning kasutada detaili vaateid, et kuvada 
konstruktsiooni kohta detailsusi. 
 
Konstruktsiooni detailsused pakuvad kindlat infot ehitajatele, tootjatele või 
paigaldajatele, kuidas mingit ehitusdisaini konstrueerida. Sa kuvad sedasorti infot läbi 
detaili vaadete. 
 

 
Detaili vaade aknalauast, ülaservast 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada detaili vaateid, luua detaili vaated; määrata 
sammud detaili vaadete salvestamiseks ning taaskasutamiseks, esitama soovituslikke 
nõudeid detaili vaadete salvestamiseks ning taaskasutamiseks; lood detaili vaate ning 
lisad konstruktsiooni detailsused. 
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Detaili vaadetest üldiselt 
 
Sa lood detaili vaated, et pakkuda lisainfot, kuidas ehitist tuleks konstrueerida. Detaili 
vaade esitab ehitusmudelit kõrgema detailsusastmega konstruktsiooni ning tootmise 
lõikes. Läbi detaili vaate, saad lisada oma ehitusmudeli kindlatele osadele rohkem infot 
just läbi annotatsioonide ning 2D joonte. 
 
Detaili vaadete definitsioon 
Detaili vaade on vaade, kas terve või teatud osa plaani, vertikaali või lõike vaate 
esitamiseks. See vaade pakub suuremat täpsust detailsuse mõttes, ning esitatakse 
põhivaatest erinevama skaalaga. 
 
Sa lood detaili vaate ning määratled neile Detail View perekonna tüübi. Seejärel pääsed 
neile ligi läbi projekti brauseri oleva alamsektsioonis Detail Views. Detaili vaated 
klassifitseeritakse ning eristatakse projekti brauseris nende tüübi alusel. Lisaks on 
Detail View tüübid kättesaadavad ka lõigete ning viitjooniste tarvis vaikimisi 
malljoonistes. 
 
Järgnev pilt esitab viitjoonise vaate leituna projekti brauseri aknast, sektsioonis Detail 
Views. 
 

 
 
Detailsuse astmed 
Sa saad vaadata oma ehitusmudelit kolmes detailsusastmes: coarse, medium ning fine. 
Need tasemed on leitavad paanilt View Control bar. 

 
Muutes detailsuse astet, mõjutatakse ehitusmudeli elementide vaadet. Vaatame 
alljärgnevat pilti. Sein vasakul pool on detailsuse tasemel coarse ning esitab vaid 
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välisperimeetreid. Sein paremal pool on detailsuse tasemel medium ning esitab ka 
sisemist struktuuri. 
 

 
 Coarse detailsuse aste  Medium detailsuse aste 

 
Detailsuse taseme säte 
Uute vaadete detailsuse astme määramiseks, mis luuakse vaate skaalal, kasutad sa sätet 
Riba: Manage > Settings > Additional Settings > Detail Level. 
 
Kui sa lood uue vaate projekti ning määrad selle vaate skaala, siis vaate detailsuse aste 
määratakse vastavalt andmestikule dialoogis View scale-to-detail level correspondence. 
Detailsuse astmete määratlemiseks sa saad muuta sama geomeetria esitust erinevates 
vaate skaalades. Lisaks saad üle kirjutada detailsuse astme määrates parameetri 
Properties paletil Graphics > Detail Level. 
 
Detailiseerimise töövahendid 
Sa saad kasutada detaili vaadet ehitusmudeli osast taustana, et määrata lisainfot. Seda 
protsessi nimetatakse ka kui detailiseerimiseks. Näiteks, olgu tegemist ehitise lõikega, 
kus on näidatud põranda-seina kokkpuutesõlm. Selles lõikes saad sa kasutada 
detailiseerimist lisades infot nagu tekstimärkmed, mõõdud ning sümbolid. 
 
Detaili vaates kasutad sa 2D detailiseerimise töövahendeid. Need töövahendid on 
kättesaadavad paanil Annotate. 
 
Järgnev tabel kirjeldab detailiseerimise töövahendeid. 
 

Töövahend Kirjeldus 
Callout Loob viitjoonise, et esitada vertikaalist või plaanist suurendatud vaade. 

Kõik detailsused lisatakse viitjoonise vaatele. 
Detail Line Lisab 2D jooned detaili vaatele. Need jooned võivad järgida mudeli 

komponente ning neid saab kasutada ka joonte lisamiseks, mida mudelis ei 
näidata. 

Dimension Rakendab spetsiifilised mõõdud detailile, et määrata kindlad vahemaad või 
paigutuse juhised. 

Text Määrab konstruktsiooni meetodi ning materjalid 
Detail 
Components 

Lood ning laeb kasutajapõhised detailikomponendid, et neid siis seejärel 
lisada. Detailikomponendid võivad olla tegelikud konstruktsiooni 
komponendid nagu konstruktsioonirauad, lengid ning poldid. 

Symbol Paigutab sümboli nagu suunanoole või katkendi tähise, et tähelepanu 
juhtida välja jäetud infole. 

Filled Regions Lood detaili regioonid ning rakendab neile täitevärvid, et esitada pindasid 
nagu betoon või tagasitäite pinnas. 

Insulation Lisab seina detailile soojustuse, mis esitab seina kõiki materjale. 
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Detail Line – Detaili jooned 
Sa kasutad mõningaid detailiseerimise töövahendeid tihedamini nagu Detail Line, 
Detail Components ning Filled Regions. Detail Lines töövahend omab samasid joone 
seadeid nagu ka töövahend Lines, kui sa lood näiteks põrandaid või katuseid, välja 
arvatud asjaolu, et detaili jooned on vaatest sõltuvad. Sa kasutad detaili jooni 
koostejooniste vaadetel, mis ei ole seotud ehitusmudeliga. 
 
Detail Components – Detaili komponendid 
Sa kasutad Detail Component töövahendit, et lisada 2D detaili komponente nagu 
kinnitusdetaile ning ühendusi oma detaili vaadetele. Detaili komponendid on sarnased 
annotatsiooni elementidele ning on nähtavad vaid vaates, milles sa need lisad. Sa laed 
detaili komponendid faili läbi Detail Component raamatukogude, mis installeeritakse 
tarkvara installeerimisega. 
 
Filled Regions – Täite regioonid 
Täite regioonid on detaili elemendid, mis koosnevad korduvatest joone mustritest ühes 
piirjoonega. Sa lisad täite regioone nii, et esmalt skitseerid välisperimeetri ning määrad 
seejärel sellele mustri. Täite regioonid võivad olla läbipaistmatud või läbipaistvad. 
Läbipaistmatud regioonid peidavad pinna, millele need on lisatud. 
 
Valgeid ning läbipaistmatuid täite regioone tuntakse ka kui peite regioonidena. Sa saad 
määrata serva jooned täite- ning peiteregioonidele, et peita serva jooned. 
 
Hidden Line 
Graafiline kuvaesitus, mida Revit kõige sagedamini kasutab on tuntud kui Hidden Line 
nime all (peitejoon). See režiim esitab vaid pinnad ning servad ning objektid nende taga 
jäävad peidetuks. Sa saad esitada servasid peidetud objektidest aga detaili vaates. Selle 
tegemiseks sa kas lisad detaili jooned või kirjutad üle servade kuva läbi töövahendi 
Linework. 
 
Standardne koostejoonise esitus hõlmab nii plaanis kui lõigetes joongraafikat, mis 
esitab objekti peidetud serva. Mõningatel juhtudel soovid sa aga esitada mõnda 
elementi, mis tegelikkuses pole nähtaval. Selle tarvis kasutad sa kriipsjoont nimetusega 
Hidden. Revit pakub ka joonetüüpi nimetusega Hidden Line, mis omab veidi erinevat 
mustrit ning värvitooni. 
 
Järgnevad pildid esitavad peitejoone vaate mudeli ning peidetud joone tüüpi mudeli 
lõike vaates. 
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Peidetud joonega mudeli vaade Detaili jooned mudeli lõike vaates, kasutades joone 
tüübi Hidden 

 
Elementide joonestamise järjekord 
Elementide joonestamise järjekord detaili või koostejoonise vaates määrab, millised 2D 
elemendid, nagu peite regioonid, peidavad teisi elemente. Sa saad määrata joonestamise 
järjekorda detaili tükkidele detaili vaates. Vaikimisi peidavad uuemad, lisatavad 
elemendid varasemalt lisatud elemendid. 
 
Sa saad detaili objekte nagu detaili jooned, täidetud regioonid ning tekstid grupeerida, 
et moodustuksid detaili grupid. Sa saad grupeerida nii mudeli kui detaili elementide 
andmestikku aga ka mõlemaid. Luues detaili grupid, vähendatakse elementide 
korduvust. Sa saad paigutada detaili gruppe mitmetes vaadetes, salvestada need kui 
raamatukogu failid ning hiljem naasta nende juurde läbi projekti brauseri. 
 
Joonestamise järjekord detaili gruppidele 
Joonestamise järjekord detaili gruppidele on teatud jada, mille alusel detaili elemente 
grupeeritakse. Detaili elemendid detaili grupis ei muuda oma joonestamise järjekorda, 
kui neid nihutatakse, kopeeritakse või sisestatakse. 
 
Sa saad muuta joonestamise järjekorda üksikutel grupi liikmetel. Selle tegemiseks pead 
sa redigeerima gruppi. Peale joonestamise järjekorra redigeerimist detaili grupi liikmete 
lõikes, uuendatakse selle detaili grupi kõiki elemente uue joonestamise korra alusel. 
 
Detaili elementide kuva sügavuse sorteerimine 
Sa saad detaili elementide kuva sügavust vaates sorteerida järgmiste sätetega Options 
Bar pealt. Need sätted on kättesaadavad siis, kui sa lisad või oled valinud detaili 
elemendi vaates. 
 
Järgnev tabel kirjeldab kuva sügavuse sorteerimise sätteid. 
 

Säte Kirjeldus 
Bring to Front Paigutab vaates oleva detaili elemendi kõikide teiste detailielementide ette. 
Send to Back Paigutab vaates oleva detaili elemendi kõikide teiste detailielementide taha. 
Bring Forward Nihutab vaates oleva detaili elementi järk-järgult ettepoole teistest 

detailielementidest. 
Send Backward Nihutab vaates oleva detaili elementi järk-järgult tahapoole teistest 

detailielementidest. 
 
Detaili vaadete näited 
Järgnev pilt esitab detaili enne detailiseerimist. 
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Järgnev pilt esitab detaili vaate ühes kooste- ning mudeli komponentidega. Põrand ning 
seinad on mudeli komponendid, millele on lisatud tekstiviited. Soojustus, vooderdis, 
põrandaliist, vineer, tala (joist), laud, seina plaat ning ankurduse poldid on detaili 
jooned või komponendid, mis on lisatud sellesse vaatesse. 
 

 
 
Järgnev pilt esitab detaili vaate ühes täidetud regiooni, detaili joonte ning detaili 
komponentidega. 
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Detaili vaadete loomine 
 
Sa saad luua detaili vaate, kas uuest või olemasolevast lõike või viitjoonise vaatest. 
 
Protseduur: Uue detaili vaate loomine 
 

1. Loo uus lõike või viitjoonise vaade. 
2. Ava peavaade. 
3. Vali lõike või viitjoonise sümbol. 
4. Vali Properties palette: Type Selector > Detail View: Detail. 
5. Properties paletil vali vaate skaala nimekirjast View Scale. 
6. Riba: kliki Modify. 
7. Suurenda kärpimise jooni vastavalt vajadusele. Selle tegemiseks kliki 

viitjoonise mullil ning tiri sinistest kontrollnuppudest. See muudab vastavalt 
 detaili vaate sügavus. 

8. Projekti brauseris, sektsioonis Detail Views: 
• Parem klikk detaili vaate nimel. 
• Kliki Rename. 

 
9. Dialoogis Rename View, sisesta detaili vaatele uus nimetus. 

 
 
Protseduur: Uue detaili vaate loomine olemasolevast vaatest 
 

1. Projekti brauseris, ava olemasolev lõike või viitjoonise vaade. 
2. Riba: View > Create > Callout. 
3. Properties palett: Type Selector > Detail View : Detail. 
4. Vali skaala, nimekirjast Scale. 
5. Kliki uue detaili vaate alguspunktis ning tiri üle mudeli. Kliki, kui jõuad detaili 

lõpp-punkti. 
6. Riba: kliki Modify. 
7. Vali viitjoonise vaade. 
8. Tiri sinisest kontrollpunktist, et vajadusel suurendada kärpimise ala. Detaili 

vaate sügavus muutub vastavalt. 
9. Projekti brauseris, Detail Views, parem klikk detaili vaatel. Hüpikmenüüst vali 

Rename, et vaade ümber nimetada. 
 
Märkus: Sa saad muuta iga lõike vaate, mis pole loodud Detail View tüübi alusel, 
detaili vaateks, kui valid peavaates lõike sümboli ning seejärel valid Type Selector > 
Detail View. Vaade nihutatakse seejärel vastavasse Detail View kategooriasse projekti 
brauseris. Sa saad muuta viitjoonise vaate tüüpi ka lõigete puhul. Sa ei saa muuta 
viitjoonise vaate tüüpi, mis on lisatud plaanilistele vaadetele. 
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Detaili vaate salvestamine ning taaskasutamine 
 
Detaili vaate salvestamine tõstab selle kasumlikkust üle terve projekti. Sa saad 
salvestada 2D elemente, mille oled loonud kui raamatukogu sisuelemendid ning 
kasutada neid erinevates projektides. 
 
2D perekonnad esitavad detailikomponentide 2D geomeetriat. Mitmed 2D detaili 
komponendid on Revit tarkvaras eeldefineeritud ning asuvad eraldiseisvates perekonna 
failides. Need detailikomponendid hoitakse alal vastavalt Construction Specification 
Standard (CSI) alustel, mida on kasutatud komponentide loomisel. 
 
Sa kasutad neid detaili komponente või lood oma enda omad, kui asud konstruktsiooni 
dokumente detailiseerima. 
Järgnev pilt esitab 2D detaili komponendi perekonnad topelt- ning ühepoolselt seotud 
tala lõiked. 
 

  
2D perekond topelt seotud tala lõikele 2D perekond ühepoolselt seotud tala lõikele 

 
Protsess: Detaili vaate salvestamine ning taaskasutamine 
 
Järgneval pildil on esitatud detaili vaate salvestamine ning taaskasutamine. 
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Järgnevad sammud kirjeldavad detaili vaate salvestamise ning taaskasutamise protsessi 
lähemalt. 
 

1. Vaatele navigeerimine. 
Projektis, navigeeri detaili vaatele, mida soovid salvestada projekti brauseri läbi. 
 

2. Vaate valimine. 
Vali vaade, mida soovid salvestada eraldi failina. Dialoogis Save Views olev Views 
nimekiri kuvab vaadete tüübid. Sa võid valida, et kuvatakse kõiki  vaateid ning lehti; 
ainult koostejoonise vaateid; ainult mudeli vaateid; spetse  ning raporteid või vaid 
lehti. 
 

3. Vaate salvestamine. 
Salvesta vaade sinu valitud raamatukogu kataloogi. Sa määrad loodavale  projekti 
failile ise nime. 
 

4. Vaate avamine. 
Ava vaade, et seda taaskasutada. Sa pead veenduma, et kui sa avad vaate 
taaskasutamiseks, siis peavad ka selle omadused üle kanduma projekti. Sa saad valida 
vaate skaala vaatele, mida soovid taaskasutada. 
 

5. Elemendi sisestamine. 
Sisesta element valitud vaatesse vaate aknas. 
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Juhtnööre detaili vaate salvestamiseks ning taaskasutamiseks 
 
Sõltuvalt sinu ehitusmudelile seatud nõuetest, pead sa määratlema need vaated, mida 
sa soovid salvestada oma projekti, et neid hiljem taaskasutada. Järgi alltoodu 
näpunäiteid, et detaili vaateid salvestada ning taaskasutada. 
 
Näpunäited 
 

• Sa saad eksportida detaili vaate üksikult või paigutada selle lehele ning 
eksportida seejärel seda terve lehena. 

• Kui sa ekspordid lehe, siis jäetakse meelde detaili vaate paigutus sellel lehel. 
See võimaldab sul luua ning taaskasutada standardseid detaili lehti. Kui sa 
impordid lehe, siis uuendatakse kirjanurk vastavalt uue projekti infole ning lehe 
nimetus saadakse vastavalt lehe nimetuste määratlusele. 

• Selleks, et importida 2D elemente salvestatud mudeli detaili vaatest, pead sa 
esmalt aktiveerida koostejoonise vaate. See võimaldab tulemuslikult 2D 
elemente importida. Mudeli elemente ei impordita. 

• Kui sa impordid koostejoonise vaate, luuakse automaatselt uus koostejoonise 
vaade, et seda hoida. See võimaldab sul kiirelt luua detaili lehekülgi, mis 
 sisaldavad standard detaile, kuid nende kujundus on teine. 

• Detailiseerimine Revit tarkvaras võimaldab eeljoonestatud detailikomponentide 
efektiivset ärakasutamist. Peale detailide loomist, eriti standardsete detailide, 
mis ei viita konkreetsele mudelile, salvesta need, et koostada oma enda 
detailikomponentide raamatukogu Revit faili vormingus. 
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Iseseisev töö - detaili vaate loomine ning konstruktsiooni detailide 
lisamine 
 
Selles näiteülesandes lood sa detaili vaate seinast, et esitada selle konstruktsioonilist 
eripära (detaile). 
 
Sa disainid pritsimaja, mis omab seadmestiku hoonet. Sa pead esitama konstruktsiooni 
detailid ehitusmudeli seadmestiku hoone kohta. Samuti on sul vaja lisada detaili 
komponendid, korduvad detailid ning detaili jooned vastavale ehitusmudelile. 
 
Sa teed järgmist: 

• Lood detaili vaate. 
• Lisad detailikomponendid, korduvad detailid ning detaili jooned detaili vaatele. 

 
 
Detaili vaate loomine 
 

1. Ava projekt m_firestation_detailing.rvt. Fail avaneb 3D vaatelt. 
2. Projekti brauseris, Floor Plans sektsioonis, tee topelt klikk Main Roof peal. 

Vastav vaade avatakse. 
3. Tee topelt klikk lõike peal, mis asub ülemise hoone vasakul seinal, et avada 

lõige Section 2. 
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4. Tee topelt-klikk viitjoonise mullil, mis asub detaili lõike vaate ülaosas, et see 
avada. 
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5. Vaate aknas: 

• Vali kärpimise piirjooned (lõigatud vaate servad). 
• Tiri nende servasid nii, et vaates oleks näha tervet katuse ülaserva. Vaata 

pilti. 
 

  
 

6. Projekti brauseris, Sections (Detail), tee parem klikk Callout of Section 2 peal. 
Vali Rename. 

 
7. Dialoogis Rename View: 

 
• Sisesta Name = Parapet Detail. 
• Kliki OK. 

 
8. Ava Properties palett. 
9. Properties paletil, sektsioonis Extents: 

 
 - Vali rea Far Clip Settings nimekirjast > Independent. 
 

10. Vali katus nii nagu näidatud joonisel. 
 

  
 

11. Properties paletil muuda ära katuse tüüp > Basic Roof : Concrete – Insulated. 
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Detaili komponentide, korduvate detailide ning detaili joonte lisamine 
 

1. Riba: Annotate > Detail > Component > Detail Component. 
2. Properties paletil veendu, et oleks valitud: m_Mortar Joint. 
3. Vaate aknas: 

 
 - Suurenda joonist kivi ning CMU väliseina eenduvale osale. 
 - Paiguta see eenduvast osast ülesse poole. 
 

  
 
 - Kliki, et lisada mördi liitekoht. 
 

4. Riba: Modify 
5. Vaate aknas vali sammul 3 lisatud detailikomponent. 
6. Kui liitmik pole korrektselt lisatud, vali Riba: Modify > Modify > Move, et 

paigutada see täpsemalt. 
7. Riba: Modify. 
8. Vali liitekoht. 
9. Riba: Modify > Modify >  Array. 
10. Options Bar: 

 
 - Tühista kastike Group And Associate. 
 - Vali Move To > 2nd. 
 - Vali kastike Constrain. 
 - Sisesta Number = 14. 
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11. Kliki liitekohal, et valida alguspunkt. 
12. Nihuta kursorit ülesse poole, katuseservale ligemale. 
13. Kui kursor on 75 mm esimesest liitekohast üleval pool, kliki, et lisada koopiad. 

 
 Märkus: Sisesta mõõt 75 mm klaviatuurilt. 

 
  

14. Korda samme 1 – 13, et lisada mördi vahe ka allapoole väljaulatuvat osa. 
 Seekord paljunda seda 7 korda (kasutades taas Array käsku). 

 

  
 

15. Suurenda joonist katuse ning seina ühenduskohta. 
16. Riba: Annotate > Detail > Component > Detail Component. 
17. Vali Properties paletil: Cant Strip : 75mm x 75mm. 
18. Paiguta kaldliist nii nagu näidatud pildil. 
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19. Riba: Annotate > Detail > Detail Line. 
20. Properties palett: Medium Lines. 
21. Options Bar: 

• Vali kastike Chain. 
• Sisesta Offset = 6 mm. 

 
22. Skitseeri kaks joont, vasakult paremale, mis järgivad kaldliistu ning katuse 

ülaserva. See lisab kaks joont, mis esitavad katust katva kile. Kliki Riba: Modify. 
 

 
23. Application Menu > Close, et väljuda projektist. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 3: Töötamine koostejooniste vaadetega 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas töötada koostejooniste vaadetega. 
 
Kui sa lood ehitusmudelit, siis võib juhtuda, et soovid teha detaili vaate, mis pole seotud 
ehitusmudeliga. Selle asemel, et luua viitjoonis ning asuda seda detailiseerima, saad 
kasutada koostejoonise vaateid, et esitada neid detailsusi. 
 

 
Koostejoonise vaade alumiinium lükandukse lengi kinnitusest 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada koostejoonise vaateid; määrata peamised 
etapid koostejooniste vaadete taaskasutamiseks; lood koostejoonise vaated. 
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Koostejoonise vaadetest üldiselt 
 
Koostejooniste vaate pakuvad 2D detaili joonist mingile kindlale ehitusmudeli osale. 
Sa lood koostejoonise vaated, kui projekt sisaldab standardseid detaile ning mitte 
parameetrilisi detaile. Standardsed detailid ei muutu, kui sa redigeerid ehitusmudelit. 
Seega ei pea sa neid ka uuendama. Mõned näited standard detailidest on soojustuse 
detailid ning ilmasikukindluse detailid. Vastupidiselt standardsetele detailidele, saavad 
parameetrilised detailid nagu uksed, akad ning spetsid muutuda, kui sa redigeerid 
ehitusmudelit. 
 
Koostejoonise vaadete definitsioon 
Koostejoonise vaadete (drafting views) sisaldavad detaili jooni, detaili gruppe, detaili 
komponente, isolatsioonikihte, võrdlustasapindu, mõõte, sümboleid ning tekste. 
Koostejoonise vaated esitavad detaile ehitusmudeli teataval osal, samas pole need 
otseselt seotud ehitusmudeliga ning need ei esita mitte mingeid mudeli elemente. 
Näiteks koostejoonise vaade kahe põranda lõikumises ei sisalda seina ning põranda 
elemente. 
 
Koostejoonise vaadetes lisad sa need elemendid, mille sa lood 2D detailiseerimise 
töövahenditega või impordid standardsest CAD detailide raamatukogust. Sa saad luua 
koostejoonise vaateid erinevates skaalades ning detailsusastmetes. 
 
Koostejoonise vaadete vaatamine 
Sa saad paigutada koostejoonise vaate lehele, tirides selle lihtsalt lehe joonisele. 
Koostejoonise vaated salvestatakse projektiga ning need kuvatakse projekti brauseris. 
Koostejoonise vaadete nimekirja nägemiseks laiendad sa Drafting Views sektsiooni 
projekti brauseris. 
 
Koostejoonise vaadete näide 
Järgnev pilt esitab detaili komponendid ühes mõõtudega ning tekstikirjetega 
koostejoonise vaatel. 
 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 128/193 
 

 

Koostejoonise vaadete taaskasutamise protsess 
 
Sa saad salvestada koostejoonise vaateid, mille oled loonud ehitusmudelis, ka eraldi 
failidena detailjooniste raamatukokku. Saad seejärel neid koostejoonise vaateid 
taaskasutada mõnes teises ehitusmudelis. 
 
Järgneval plokkskeemil on toodud koostejoonise vaadete taaskasutamise skeem. 
 

 
 
Protsess: Koostejoonise vaate taaskasutamine 
 

1. Koostejoonise vaate loomine. 
Koostejoonise vaate loomiseks kasutad sa erinevaid detailiseerimise töövahendeid nagu 
Detail Lines, Detail Components, Repeating Details, Insulation ning Filled Region, mis 
on leitavad Design Bar paanilt Drafting. 
 

2. Koostejoonise vaate salvestamine 
Sa salvestad koostejoonise vaate hetke projektist väljapoole käsuga  File > Save to 
Library > Save Views. Sa saad samuti salvestada koostejoonise vaate välisfaili läbi käsu 
Save to New File, kui teed parema kliki vaate nimel  projekti brauseri aknas. 
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3. Koostejoonise vaate taaskasutamine 

Sa saad taaskasutada koostejoonise vaadet läbi hetke projekti importides. Sa teed seda 
käsuga File > Insert from File > Views. 
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Iseseisev töö - koostejoonise vaate loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa koostejoonise vaate, et esitada detailset joonist katuse 
vihmaveekogumise süsteemist pritsimajas. 
 
Sa disainid pritsimaja ehitusmudelit. Sa pead esitama detailsed joonised katuse 
sadeveetorustike äravooluavadest. Selle tegemiseks lood sa koostejoonise vaated. 
 
Sa teed järgmist: 

• Lisad detailikomponendid esitamaks äravooluavasid. 
• Lisad täidetud regioonid ning detaili jooned, et esitada katuse konstruktsiooni. 
• Peegeldad detailikomponente vaates. 
• Redigeerid katuse äravooluava komponendi instantsi, et esitada ülevooluvõru. 
• Lisad mõõdud ning tekstid, et tähistada äravoolutorusid. 

 
Detailikomponendi paigutamine katuse äravoolutoru esitamiseks 
 

1. Ava projekt m_firestation_draftingviews.rvt. Fail avaneb 3D vaatelt. 
2. Riba: View > Create > Drafting View. 
3. Dialoogis New Drafting View: 

• Sisesta Name = Roof & Overflow Drain. 
• Vali Scale nimekirjast 1:10. 
• Kliki OK, et avada tühi koostejoonise vaade. Pane tähele, et koostejoonise 

vaade Drafting View lisati projekti brauserisse. 
 

4. Riba: Home > Work Plane > Ref Plane. 
5. Joonesta vertikaalne joon vaate akna keskele. 
6. Riba: Annotate > Detail > Component > Detail Component. 
7. Vali paletil Properties: m_Roof Drain. 
8. Lisa katuse äravoolutoru instants 380 mm võrdlustasapinnast vasakule. 

Kliki Riba: Modify. Ära lisa mõõtusid, need on vaid abistamiseks. 
 

  
 
 
 
Täidetud regioonide ning detaili joonte lisamine katuse konstruktsiooni 
esitamiseks 
 

1. Riba: Annotate > Detail > Region > Filled Region. 
Pane tähele, et Ribale tekib uus Create Filled Region Boundary paan. 
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2. Vaate aknas, suurenda joonist katuse äravoolutoruni. 
3. Vaate aknas joonesta katuse isolatsioon: 

• Skitseeri visandjoon, mis on 50mm paksune. See esitab isolatsiooni kihi. 
 

  
 
 Märkus: Suurenda joonisesse, et ettevaatlikult joonestada alumist serva. 
 

4. Vaate aknas: 
• Vali ülemine horisontaalne joon, mille tegi sammul 3. 
• Properties paletil vali: Invisible Lines (või riba peal, tahvlil Line Style), et 

teha see joon nähtamatuks, kui täidetud regioon lõpetatakse. 
 

5. Vali regioon. 
6. Properties, kliki Edit Type nupul: 

• Vali Type > Ortho Crosshatch – Small. 
• Kliki OK. 

 
7. Riba: kliki Finish Edit Mode. 
8. Riba: Annotate > Detail > Region > Filled Region. 
9. Vaate aknas, loo katuse membraankiht: 

• Suurenda joonist ülemisele horisontaalsele joonele, mille sa peitsid 
sammul 4. 

• Joonesta nelinurk joon, mis jääb soojustusest ülesse poole, ümber 
peidetud seina, et esitada membraanikiht paksusega 7 mm. Nelinurk 
pikeneb võrdlustasapinnast äravooluavani. 

 

  
 

• Riba: Modify. 
 

10. Vaate aknas: 
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 - Vali parempoolne vertikaalne joon nelinurgast, mille tegid sammul 9. 
 - Vali Riba: Create Filled Region Boundary > Line Style > Invisible Lines. 
 
 Märkus: Suurenda joonist, et joon oleks paremini valitav. 
 

11. Properties palett > Edit Type. 
12. Dialoogis Type Properties: 

 
 - Vali Type Selector > Sand – Very Dense. 
 - Kliki OK. 
 

13. Riba: Finish Edit Mode. Pane tähele, kuidas nelinurk muutub eelnevalt täidetud 
regioonist üleval pool. 

 
14. Riba: Annotate > Detail > Detail Line. 
15. Vali Line Style > Thin Lines. 
16. Vaate aknas suurenda joonist äravooluava ääriku juurde. 

 

  
 

17. Joonesta katuse pind äärikust võrdlustasapinnani kahe paralleelse joonena. 
Katuse pind on valitud ning näidatud alloleval joonisel. 

 

  
 
Märkus: Suurenda joonist viimati joonestatud regiooni peale. Esialgu lisa alumine 
katuse joon, kliki Modify ning uuesti Detail Lines ja joonesta seejärel ülemine katuse 
joon. 
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18. Riba: Modify. 
19. Vali detaili jooned ning täidetud regioonid, mis sa eelnevalt oled teinud. 

 

  
 
Detaili komponentide peegeldamine vaates 
 

1. Riba: Modify > Modify > Mirror – Pick Axis. 
2. Vali sinu poolt joonistatud objektid (jooned, regioonid). Kliki ENTER. Seejärel 

vali renni keskjoon. 
 

  
 
Märkus: Äravoolutoru keskjoon tõstetakse esile, kui liigutad kursori äravoolutoru 
peale. 

3. Riba: Annotate > Detail > Component > Detail Component. 
4. Vali Properties paletil: m_Break Line : Break Line. 
5. Vaate aknas: 

• Paiguta kursor äravoolutorust vasakule. 
• Vajuta SPACEBAR klahvi, et pöörata murdejoone tähist 90 kraadi. 
• Kliki, et lisada murdejoone tähis äravoolutorust vasakule, kattes  

 nähtavaid jooni. Kliki Riba: Modify. 
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6. Vaate aknas, vali elemendid, välja arvatud võrdlustasapind. 
 

  
 

7. Riba: Modify > Modify > Mirror – Pick Axis. 
8. Vaate aknas: 

• Vali objektid (välja arvatud võrdlustasapind). Seejärel vali 
peegeldusteljena võrdlustasapinna joon. 

• Kliki Riba: Modify. 
 

  
 
Katuse äravoolu komponendi redigeerimine näitamaks ülevoolu kaelust 
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1. Parem klikk parempoolsel äravoolutorul. Kliki Element Properties. 
2. Dialoogis Element Properties, selleks et muuta rõnga kõrgust: 

• Sektsioonis Instant Parameters, kasti Ring Height sisesta 50 mm. 
• Kliki OK. 
• Kliki Design Bar, Modify. 

 

  
 
 Märkus: Vaid parempoolset äravoolutoru redigeeritakse. 
 
 
Mõõtude ning tekstide lisamine äravoolutorude annoteerimiseks 
 

1. Vaate aknas suurenda joonist parempoolse äravoolutoru peale, nii et terve 
äravoolutoru oleks näha. 

 
2. Vaate aknas, mõõdista rõnga element parempoolsel äravoolutorul: 

 
• Riba:  Dimension > Aligned. 
• Paiguta mõõtkett vertikaalsele rõnga osale. 

 

  
 
 - Kliki rõnga elemendi kõrval, et lisada mõõt. 
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3. Vali nelinurkne Drag Handle objektipunkt mõõtketil, et mõõtu ennast nihutada 

veidi ülesse poole. 
 

  
 

4. Vaate aknas, paiguta horisontaalne mõõt kahe äravoolutoru vahele: 
• Riba:  Dimension > Linear. 
• Vali mõlema äravoolutoru keskjoon. 
• Kliki äravoolutorude ülemises servas, et lisada mõõt. 

 

  
 

5. Riba: Modify. 
6. Vali kahe äravoolutoru vaheline mõõt. 
7. Paletil Properties kliki Edit Type. 
8. Dialoogis Type Properties: 

• Sektsioonis Type Parameters, vali Centerline Symbol > M_Centerline. 
• Kliki OK. 

 
9. Mõõdu kuva uuendatakse. 
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10. Riba: Annotate >  Text > Text. 
11. Paletil Properties vali Text 2.5mm Arial 
12. Riba: Modify | Place Text > Format > Two Segments. 
13. Vaate aknas, lisa tekstid nii nagu näidatud alloleval  pildil. Tühista valik, kui 

oled teksti lisanud. 
14. Riba: Modify 

  
 

15. Application Menu > Close, et väljuda projektist. Ära salvesta muudatusi.  
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Moodul 5 

Konstruktsiooni dokumendid 
 
Üks ehitusinfomudeli eeliseid on automaatne spetsifikatsioonide loomise võime. Selles 
moodulis õpid sa tundma spetsifikatsioone, kuidas luua lihtsaid spetse, ruumi spetse 
ning kuidas redigeerida spetsifikatsioonide välimust ning neid eksportida. Samuti õpid 
lisama märketekste ning legende. 
 
Eesmärgid: 

• Lood ning redigeerid spetsifikatsiooni. 
• Lood ruumid, ruumi spetsid ning materjalide väljavõtted. 
• Lood legendid ning märketekstid ja lisad need lehtedele. 

 
 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 139/193 
 

Õppetund 1: Spetsifikatsioonide loomine ning redigeerimine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ning redigeerida spetsifikatsioone. 
 
Sa kasutad spetsifikatsioone, et kuvada ehitusmudeli valitud elementide omadusi tabeli 
kujul. Spetsid pakuvad infot ehituselementide kohta, mida saab eksportida teistesse 
tarkvaradesse, et teostada maksumuse arvutusi ning teisi mahul põhinevaid võrdlusi. 
Revit Architecture/MEP/Structure tarkvaras uuendavad spetsid end automaatselt ning 
seega elimineerib see vead, mis võivad ilmneda käsitsi nimekirja loomisel. 
 

 
Akna spets 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada spetsitabelite tüüpe ning karakteristikuid; 
kirjeldada spetside omadusi; eksportida spetsifikatsioone; redigeerida spetsitabelite 
väljasid; esitada soovituslikke nõuandeid spetsitabelite loomiseks ning redigeerimiseks; 
luua märgil ning komponendid põhinevaid spetse: redigeerida spetsitabeli välimust. 
 

 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 140/193 
 

Spetsifikatsioonidest üldiselt 
 
Sa saad vaadata ehitusmudelit erinevates vaadetes. Üks võimalikke viise ehitusmudeli 
vaatamiseks on spetsitabeli vaade, mis kuvab elementide kohta infot tabeli kujul. 
Spetsifikatsioon uuendab end ehitusmudeli arenedes automaatselt. Sa saad muuta selle 
vormi, vaadet ning eksportida neid tabeleid. Samuti saad lisada spetse joonise lehtedele 
vaate aknas. 
 
Spetsifikatsioonide definitsioon 
Spets on ehitusmudeli vaade, mis on vormindatud kasutaja poolt seatud kriteeriumite 
alusel. See on tabeli põhine info esitus, mis on võetud ehitusmudeli elementide 
omadustest. Iga elemendi omadus täidab tabelis ühe välja. Spetsid võivad kuvada igat 
üksikut instantsi erinevates ridades või koondada infot ühetaoliste instantside kohta 
ühes reas. 
 
Spetside tüübid 
Sa saad luua kolme põhitüüpi spetse läbi töövahendi Schedule/Quantities, mis on leitav 
Design Bar paanilt View. Need sisaldavad komponentide spetse, erikategooriate spetse 
ning märkide spetse. Sa saad luua veel lisaspetse nagu Material Takeoffs, View Lists, 
Drawing Lists, Note Blocks, Keynote Legends ning Revision Schedules läbi paani View > 
Schedules. 
 
Järgnev tabel kirjeldab erinevaid spetsi tüüpe. 
 

Spetsi tüüp Kirjeldus 
Component Component (komponent-) spetsid kuvavad valitud komponentide infot tabeli 

kujul. Näiteks saad sa luua ukse spetsi, mis kuvad uste omadused nagu 
mõõdud, materjal, tulepüsivusklass ning maksumus. Komponent-spetsid 
võivad olla instantsi põhised või tüübi põhised. Instantsil põhinevad kuvavad 
iga komponendi eraldi reale, samas kui tüübil põhinevad kuvavad sama tüübi 
komponentide grupi ühele reale. 

Multi-Category Multi-Category (erikategooriate-) spetsid on komponentide spetsi tüüp. Sa 
lood erikategooriate spetsi, kui projekt sisaldab komponente, mis jagavad 
omavahel parameetreid. Jagatud parameetrid on parameetri tüübid, mis 
võivad hõlmata mitut erinevat projekti. Selle spetsitabeli tüübi tarvis on 
jagatud parameetrite väljad. 

Key Key (märgi-) spetsid kuvavad märke, mida oled elementide tarvis 
defineerinud ning mis sisaldavad mitmeid, samade karakteristikutega 
elemente. Märgid töötavad ka grupeerijatena, nii nagu stiili definitsioonid. 
Märgi spetsid paljundavad infot automaatselt elementide omaduste kohta 
vastavas spetsis. Näiteks, ukse spets võib omada 100 ust, mis on sama laiuse 
ning kõrgusega. Selle asemel, et lisada iga uks kohta käiv info spetsi, saad 
määrata märgid, mis täidavad selle info sinu eest. 
 
Sa defineerid märgi spetsid vastavalt sinu spetsifikatsioonile. Kui sa 
defineerid märgi, saab sellest elemendi instantsi omadus. Kui sa kuvad 
elemendi omadusi, näed sa uut märgi nimetust. Kui sa rakendad märgile 
väärtuse, siis märgi atribuudid rakendatakse elemendile. 
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Material Takeoffs 
Materjali kuluarvestus (material takeoff) on komponentspetsi eritüüp. See kuvab 
alamkomponendid või materjalid mistahes Revit Architecture/MEP/Structure 
perekonna (family) kohta. Materjali kuluarvestus omab kõiki funktsionaalsusi ning 
karakteristikuid, mis teisedki spetsid. Need aitavad kuvada detailsusi komponentide 
seotavuse kohta. Mistahes materjali, mida element endas sisaldab, saab Revit 
Architecture/MEP/Structure tarkvaras spetsifitseerida. 
 
View Lists 
Vaate nimekirjade (View Lists) spets koondab endasse kõik vaated, et esitada vaate 
parameetreid. Sa kasutad vaate parameetreid, et grupeerida ning filtreerida projekti 
brauseris olevat infot. Sa saad vaadata ning redigeerida erinevaid vaate parameetreid 
kas mitmele vaatele korraga või vaid ühele. 
 
Drawing Lists 
Jooniste nimekirjade (drawing lists) spets koondab endasse projekti jooniste lehed. See 
töötab ka kui projekti sisukord ning seetõttu paigutatakse tavaliselt dokumentatsiooni 
esimesele lehele. 
 
 
Keynote Legends 
Märketekstide (keynote) parameeter on kättesaadav kõikide mudeli elementidele, 
detaili komponentidele ning materjalidele. Sa saad tähistada neist iga elemendi läbi 
märketeksti tähise perekonna. Märketeksti väärtus saadakse eraldiseisvast tekstifailist, 
mis sisaldab märketekstide nimekirja. 
 
Kui sa lood Keynote Schedule spetsi, siis spetsitabeli väljadel eksisteerivad kaks 
eeldefineeritud parameetrit: Key Value ning Keynote Text. Ülejäänud paanid, Filter, 
Sorting/Grouping, Formatting ning Appearance on kättesaadavad nii nagu ka teiste 
spetside juures. 
 
Märketekstide legendid (keynote legends) grupeerivad ühetaolised märketekstid kokku. 
Märketekstide legendid võivad asuda mitmel erineval lehe vaatel. 
 
Annoation Schedules (Note Blocks) 
Teksti plokid (note blocks) on spetsid, mis reastavad annotatsioonide instantsid, mille 
oled lisanud läbi Symbol käsu abil (Riba paanilt Annotate). Teksti plokid on kasulikud 
just teksti nimekirjade koostamiseks, mis lisatakse projekti elementidele. Näiteks võid 
soovida lisada teksti mitmele seinale, mis esitaks ehituslikku infot iga seina kohta. 
 
Revision Schedules 
Paranduse spetsid on lisatud enamike Revit Architecture/MEP/Structure kirjanurkadega. 
Peale joonise lehe loomist Revit Architecture/MEP/Structure kirjanurgaga, saad 
alustada paranduste info kogumist sellele lehele. Sa saad lisada paranduste spetsi ka 
kasutajapõhisele kirjanurgale. 
 
Spetside haldus 
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Sa saad spetse luua läbi Schedule/Quantities töövahendi, mille leiad Design Bar paanilt 
View. Peale spetsi loomist saad läbi viia erinevaid operatsioone nagu spetsi vaatamine 
ning uuendamine. 
 
Kui sa lood spetsi, siis lisatakse see koheselt ka projekti brauseri nimistusse. Sa saad 
spetsi kuvada vaateaknas, kui teed spetsi nimel topelt-kliki. Samuti saad lisada spetsi 
joonise lehele, tirides selle lihtsalt vastavale joonise lehe vaate aknasse. 
 
Spetsi uuendatakse automaatselt, kui oled teinud mingeid muudatusi nendele projekti 
osadele, mis mõjutavad spetsi. Näiteks, kui sa nihutad seina, siis põrandapind selles 
ruumis uueneb vastavas spetsis automaatselt. Spetsid on seotud terve projektiga, 
sealhulgas ka ehitusinfomudel. Seega muutes ehituskomponentide omadusi projektis, 
uuendatakse vastavat spetsi. Näiteks, kui sa valid projektis oleva ukse ning muudad 
selle tootja infot, siis kajastab ukse spets samuti vastavat muudatust. Sa saad redigeerida 
ehitusmudeli omadust ka läbi spetsitabeli omaduse, sisestades või valides uue 
parameetrid vastavasse lahtrisse. Vastavalt muudetakse nii spetsi kui ka elementi ennast. 
 
Spetsi näide 
Järgnev pilt esitab seinte spetsi. 
 

 
 

Spetsi parameetritest üldiselt 
 
Spetsid võivad sisaldada teatud nimekirja mingitest komponentide omadustest nagu 
ruumi pindalad või korruse kõik uksed. Spetsi omadused sisaldavad teatud gruppi 
väljasid, mida soovitakse kuvada, väljade järjekord ning väljade esitus ning formaat. 
 
Sa defineerid spetside parameetrid läbi Schedule Properties dialoogi paanide. Vastavalt 
sinu vajadustele, saad lisada, filtreerida, sorteerida, vormindada ning muuta väljade 
esitust spetsi omaduste lõikes. 
 
Spetsi parameetrite definitsioon 
Spetsi parameetrid defineerivad spetsi struktuuri ning esituse. Need parameetrid aitavad 
sul informatsiooni tüüpe redigeerida, mida spetsi koondada soovid ning muuta ka selle 
esituse formaati. 
 
Dialoogi Schedule Properties paanid 
Sa kasutad dialoogi Schedule Properties viite paani, et seadistada spetsi vaateid ning 
selles olevat sisu. 
 
Järgnev pilt esitab dialoogi Schedule Properties viis paani. 
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Järgnev tabel esitab paanide funktsioonide dialoogist Schedule Properties. 
 

Paan Funktsioonid 
Fields Paigutab parameetrid kui väljad spetsi ning määrab nende järjekorra, mille 

alusel neid spetsis kuvatakse. Kasuta, et lisada kasutajapõhiseid ning 
arvutuslikke väljasid. Materjal, viimistlus ning ukse mark on mõned näited 
kasutajapõhistest väljadest. Pindala ning maksumus aga näited arvutuslikest 
väljadest. 

Filter Määrab elementide kuva instantsi- ning erikategooriate spetsides, vaate 
nimekirjades, jooniste nimekirjades ning teksti plokkides läbi kasutaja poolt 
seatud filtrite. 

Sorting/Grouping Sorteerib ning grupeerib spetsi ridasid. Kasutatakse tühjade ridade 
lisamiseks gruppide vahele ning grupi summa esitamiseks. Sorteerimist 
saab kasutada näiteks siis, kuis soovid sorteerida spetsi läbi uste maksumuse 
(kasvavas järjekorras). Grupeerimist saab kasutada, kui soovid grupeerida 
ridasid läbi elemendi tüübi. Näiteks esitamaks kogu maksumust puitustele 
ning klaasustele eraldi. 

Formatting Määrab spetsitabeli vormi nagu pealkirjad, teksti joondumine ning 
orientatsioon ja arvväärtuste kuvaesituse. 

Appearance Määrab spetsi välimuse joonise lehel nagu fondi tüüp, suurus ning asjaolu, 
kas spetsi pealkirja ning veergude päiseid kuvatakse. 

 
Spetsi parameetrite näide 
Järgnev pilt esitab seina spetsi, mis näitab seina tüüpi ning mõõte. 
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Spetsitabeli eksport 
 
Sa saad eksportida spetsitabeli mõnda tabelarvutuse programmi. Kui sa ekspordid 
spetsi, salvestad sa selle kui eraldustega teksti faili nii, et saaksid seda avada teiste 
tarkvaradega. 
 
Protseduur: Spetsifikatsiooni eksport 
 

1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, tee topelt klikk spetsil, et 
teha sellest aktiivne vaade. 

 
2. Application Menu > Export > Reports > Schedule. 

 
3. Dialoogis Export Schedule: 

 
 - Määra nimetus ning kataloog spetsile. 
 - Kliki Save. 
 

4. Dialoogis Export Schedule, sektsioonis Schedule appearance, selleks et 
määrata kuva seaded spetsile tabelarvutusprogrammis: 

 
• Vali kastike Export column headers, et ka veergude päised eksporditakse 

väljundfaili. 
• Kliki, kas One row või Multiple Rows, as formatted. 
• Vali Export group headers, footers, and blank lines kastike, et  eksportida 

ka grupi päised, jalused ning tühjad read. 
 

  
 

5. Dialoogis Export Schedule, sektsioonis Output options, määra parameetrid 
teksti failile: 

 
• Vali säte nimekirjast Field Delimiter. 
• Vali säte nimekirjast Text Qualifier. 

 
 Luuakse teksti fail. Saad selle avada tabelarvutuse programmiga. 
 
Märkus: Kui sa ekspordid spetsiinfot sama faili nimega, mis ka projekti nimetus, siis 
saad uuendada tabelarvutuslehte nii tihti kui vaja. 
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Spetsiväljade redigeerimine 
 
Sa saad redigeerida spetside väljasid. Näiteks võid sa soovida muuta spetsi esitust 
instantsi põhiselt tüübi põhisele esitusele või lisada kogumaksumust esitav info. 
 
Protseduur: Väljade redigeerimine spetsifikatsioonis 
 

1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, vali spets. 
2. Paletil Properties, real Fields, kliki Edit. 
3. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields: 

• Vali väli nimekirjast Available Fields. 
• Kliki nupul Add, et lisada väli Scheduled fields (in order) nimekirja. 
• Vali väli nimekirjast Scheduled fields (in order). 
• Kliki nupul Move Up või Move Down, et muuta väljade järjestust spetsis.

  
• Vali Calculate Value, et luua väli, mille väärtust arvutatakse mingi valemi 

alusel,võttes aluseks teised väljad spetsis. 
 

4. Dialoogis Calculate Value: 
• Sisesta reale Name, välja nimetus. 
• Kliki vastavalt, kas Formula või Percentage seadel. 
• Kliki nimekirjast Discipline sobiv distsipliin. 
• Vali nimekirjast Type sobiv andmestiku tüüp. 
• Percentage valiku korral vali väärtused Of: ja By: nimekirjadest ning kliki 

OK. 
 

5. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields, kliki Add Parameter, et luua uus 
kasutajapõhine väli elemendile spetsis. 

 
6. Dialoogis Parameter Properties, sektsioon Parameter Data: 

 
• Sisesta Name reale välja nimetus. 
• Kliki nimekirjast Discipline sobiv distsipliin. 
• Vali nimekirjast Type sobiv andmestiku tüüp. 
• Kliki vastavalt vajadusele kas Instance või Type. 
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Juhtnööre spetside loomiseks ning redigeerimiseks 
 
Järgnevad juhtnöörid aitavad sul spetsitabeleid luua ning redigeerida efektiivsemalt. 
 
Näpunäited 
 

• Spetse, mis sisaldavad ekstra infot, on raske lugeda. Seega peaksid sa looma 
spetsid, mis kuvavad vaid olulisi ning kriitilisi välju. Kasuta sätet Hidden 
Field paanilt Formatting, et peita need väljad, mida soovid küll alles jätta, 
kuid mida ei soovid kuvad spetsi vaates. 

• Sa peaksid kasutama päiseid, jaluseid ning tühjasid ridasid, et määratleda ning 
eraldada sarnast infot gruppidena spetsis. Sa saad luua need päised, jalused 
 ning tühjad read paanilt Sorting/Grouping, dialoogis Schedule 
Properties. 

• Komponendi spets on ehitusmudeli elus vaade. Sa valid elemendi instantsi 
spetsis läbi lahtri valimise. Kuvamaks elementi mudeli vaates, kliki ribal 
Highlight in Model. Dialoogis Show Elements in View dialoogis jätka 
klikkimist nupul Show, et avada teisi vaateid, kus see element veel figureerib. 
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Iseseisev töö - ukse raudvara märgi spets ning ukse spets 
 
Selles näiteülesandes lood sa ukse raudvara spetsi ning lisad ukse raudvara ustele. 
Seejärel lood ukse spetsi ning lisad väärtused spetsile. 
 
Sa pead looma ukse spetsi, mis peaks esitama ka raudvara tüübid. Selle tegemiseks lood 
sa esmalt märgi spetsi, et lisada raudvara väärtused tüübi alusel ning mitte 
individuaalselt ja seejärel seod raudvara tüübid ustele. Seejärel lood sa ukse spetsi, mis 
kuvab nii ukse kui raudvara infot. 
 
Sa teed järgmist: 

• Lood ukse raudvara märgi spetsi. 
• Seod ukse raudvara ustele. 
• Lood ukse spetsi ning lisad sellele väärtused. 

 

 
 
Ukse raudvara märgi spetsi loomine 
 

1. Ava projekt m_firestation_basicschedule.rvt. Fail avaneb Ground Floor 
plaaniliselt vaatelt. 

2. Riba: View > Create > Schedules > Schedule/Quantities, et luua uus spets. 
3. Dialoogis New Schedule: 

• Vali nimekirjast Category > Doors. 
• Kliki Schedule Keys. 
• Sisesta Name reale Door Hardware Schedule. 
• Sisesta Key Name reale Door Hardware. 
• Kliki OK. See avab dialoogi Schedule Properties. 

 
4. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields, kliki Add Parameter. See avab 

dialoogi Parameter Properties. 
 
 

5. Dialoogis Parameter Properties: 
• Sisesta reale Name = Hardware Type. 
• Nimekirjast Type of Parameter, vali Text. 
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• Kliki OK. 

 
6. Korda samme 4 kuni 5, et lisada veel kaks parameetrit nimetustega Lockset 

ning Hinges. 
7. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields, kliki Add Parameter, et avada 

dialoog Parameter Properties. 
 

8. Dialoogis Parameter Properties: 
 

• Sisesta Name reale Closer. 
• Sektsioonis Type of Parameter, vali Yes/No. 

 

  
• Kliki OK. 

 
9. Korda samme 7 – 8, et lisada parameetrid Frame Silencer ning Kickplate. 
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10. Kliki OK, et sulgeda Schedule Properties dialoog. See kuvab spetsi vaate 

 aknas. 
11. Riba peal, kliki New, et lisada uus rida spetsile. 

 
12. Lisa vaateaknas kuvatud spetsile järgmised spetsi väljad: 

• Hardware Type = Passage. 
• Lockset =  A-Series. 
• Hinges = 1 1/2 pr – BB 5 knuckle. 
• Tühista kastikesed Closer ning Kickplate. 
• Vali kastme Sike Frailencer. 

 
13. Riba peal kliki New. 
14. Lisa järgmised väärtused reale 2: 

 
• Hardware Type = Locking Office. 
• Lockset =  Lockset ANSI F8. 
• Hinges = 1 1/2 pr – BB 5 knuckle. 
• Tühista kastikesed Closer ning Kickplate. 
• Vali kastike Frame Silencer. 

 
15. Korda samme 11 kuni 12, et lisada neli lisarida spetsile. 
16. Väärtuse sisestamiseks uutele ridadele vaata Hardware Type ning Lockset 

väljade osas järgmist pilti. 
 

  
 

17. Redigeerimaks ridasid väljade Hinges, Closer, Frame Silencer ning Kickplate 
osas vaata allolevat pilti. 
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Ukse raudvara sidumine ustele 
 

1. Projekti brauseris, Floor Plans, tee topelt-klikk Ground Floor peal. 
2. Suurenda joonist ehitusmudeli alumisse sektsiooni. 

 

  
 

3. CTRL+ ning vali uksed 9 ja 10. 
 

  
 
 

4. Properites paletil muudad sa valitud uste parameetreid. 
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• Sektsioonis Instance Parameters, sisesta Door Hardware = 5. Pane tähele, 
et kõik ukse raudvara parameetrid uuenevad. 

 
• Kliki OK. 

 
5. Ground Floor plaanil vali uks nr 6. 
6. Properties paletil muuda järgmisi parameetreid: 

• Sektsioonis Instance Parameters, sisesta Door Hardware = 3. 
 
Ukse spetsi loomine ning väärtuste lisamine 
 

1. Riba: View  > Create > Schedules > Schedule/Quantities. 
2. Dialoogis New Schedule: 

• Vali nimekirjast Category > Doors. 
• Kliki Schedule Building Components. 

 

  
 

• Kliki OK. 
 

3. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields: 
• Nimekirjast Available Fields, vali Mark. 
• Valitud välja lisamiseks nimekirja Scheduled fields (in order), kliki 

 Add. 
 

4. Korda sammu 3, et lisada veel järgmised väljad Scheduled fields (in order) 
nimekirja: 

 
• Family and Type. 
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• Width. 
• Height. 
• Cost. 
• Level. 
• Door Hardware. 

 

  
 
Märkus: Sa võid lisada väljasid nii, et teed vastaval nimel topelt-kliki. Sa  saad 
Scheduled fields (id order) välju ümber reastada nuppude Move Up ning Move Down 
abil. 
 

5. Dialoogis Schedule Properties, paan Sorting/Grouping: 
• Nimekirjast Sort By, vali Mark. 
• Kliki OK, et luua ukse spets. 

 

  
 

6. Vaate aknas: 
 

• Sisesta ukse Family and Type = Curtain Wall Dbl Glass rea veergu Cost = 
2250. 

• Vajuta ENTER. 
• Revit dialoogis, kliki OK, et rakendada see muudatus kõikidele elementidele, 

mis omavad tüüpi Curtain Wall Dbl Glass. Väli Cost uueneb ustele 1A ning 
1B. 

 
7. Vaate aknas: 

• Uksele 1A vali Door Hardware = 4. 
• Uksele 1B vali Door Hardware = 4. 
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8. Application Menu > Close, et sulgeda projekt. Ära salvesta muudatusi. 
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Iseseisev töö - spetside esituse redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes vaatad sa spetsi ning muudad selle omadusi. Seejärel lood koopia 
spetsist ning lisad selle uuele joonise lehele. 
 
Spets on juba sinu projekti ustele olemas. Sa soovid luua spetsi ustele, mis asuvad 
alumisel korrusel. Seejärel soovid seda alumise korruse uste spetsi lisada uuele joonise 
lehele. 
 
Sa teed järgmist: 

• Vaatad spetsi ning muudad selle parameetreid. 
• Lood spetsi duplikaadi ning redigeerid selle parameetreid. 
• Lood uue lehe joonise ning lisad sellele spetsi. 

 

 
 
Spetsi vaatamine ning selle parameetrite muutmine 
 

1. Ava projekt m_schedule_appearance.rvt. Fail avaneb Main Floor vaatega. 
2. Projekti brauseris, tee topelt klikk Door Schedule peal, et kuvada spets vaate 

aknas. 
3. Ava Properties palett. 
4. Paletil Properties, kliki real Sorting/Grouping > Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties, paanil Sorting/Grouping, sorteeri spetsi väljad: 

• Vali Sort by > Level. 
• Vali kastike Header. 
• Vali Then by > Mark. 
• Tühista kastike Header, mis asub Then by nimekirjast allpool. 
• Vali kastike Grand Totals. 

 
6. Dialoogis Schedule Properties, kliki paanil Formatting, et määrata järgmise 

parameetrid: 
 

• Vali Fields > Cost. 
• Vali Alignment > Right. 
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• Vali kastike Calculate Totals. 
 

  
 

7. Paanil Formatting, selleks et peita väli Level : 
• Valinimekirjast Fields > Level. 
• Vali kastike Hidden field. 

 
8. Paanil Formatting, spetsi vormindamiseks: 

• Vali nimekirjast Fields > Family and Type. 
• Sisesta Heading = Door Type. 
• Kliki OK, et sulgeda kõik avatud dialoogid. 

 

  
 
 
Spetsist koopia tegemine ning selle parameetrite muutmine 
 

1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities: 
• Parem klikk Door Schedule peal. Kliki Duplicate View > Duplicate. 
• Parem klikk Copy of Door Schedule peal. Kliki Rename. 

 
2. Dialoogis Rename View: 

 
• Sisesta Name = Ground Floor Door Schedule. 
• Kliki OK. 

 
 Pane tähele, et Ground Floor Door Schedule vaatest saab aktiivne vaade. 
 

3. Vaate aknas: 
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• Parem klikk alumise korruse ukse spetsil. 
• Kliki View Properties. 

 
4. Dialoogis Element Properties, real Sorting/Grouping, kliki Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties, paanil Sorting/Grouping, vali Sort By > None. 
6. Kliki paanil Filter ning sea järgmised parameetrid: 

• Vali Filter by > Level. 
• Vali Filter by nimekirjast paremale poole jäävast nimekirjast equals. 
• Vali Filter by nimekirjast allapoole jäävast nimekirjast Ground Floor. 

 

  
 

7. Kliki OK, et sulgeda kõik avatud dialoogid. Redigeeritud spets kuvatakse 
 vaate aknas. 

 

  
 
 
Uue joonise lehe loomine ning spetsi lisamine sellele 
 

1. Projekti brauseris, parem klikk Sheets (all) peal. Vali New Sheet. 
2. Dialoogis New Sheet, kliki OK. 
3. Spetsi lisamiseks joonise lehele: 

• Vali Ground Floor Door Schedule projekti brauserist. 
• Tiri valitud spets vaate aknasse. 
• Kliki, et spets paigutada. 

 
4. Suurenda joonist spetsile, mis asub joonise lehel. 
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5. Projekti brauseris, parem klikk Ground Floor Door Schedule ning kliki Edit 
Schedule, et avada vastav spets. 

6. Paletil Properties, real Appearance, kliki Edit. 
7. Dialoogis Schedule Properties, paanil Appearance, muuda printimise tüüpi 

Ground Floor Door spetsi osas: 
• Muuda päise teksti suurust Header text = 5 mm. 
• Vali kastike Bold. 
• Tühista kastike Blank row before data. 

 
8. Dialoogis Schedule Properties, kliki paanil Formatting ning sea järgmised 

parameetrid: 
 

• Vali Fields nimekirjast Mark. 
• Vali kastike Hidden Field. 

 
9. Kliki OK, et sulgeda kõik avatud dialoogid. 
10. Spetsi veergude suurendamiseks joonise lehel: 

• Tee topelt klikk joonise lehel oleval spetsil. 
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• Tiri kolmnurksetest objektipunktidest, et suurenda veergude laiusi nii, 
  et tekst mahuks sisse ära. 

 

  
 

11. Kliki lehe joonise tühjas kohas (spetsi kõrval), et tühistada valik. 
 

  
 

12. Application Menu > Close, et väljuda projektist. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 2: Ruumide ning ruumi spetside loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ruume, ruumi spetse ning materjalide väljavõtteid. 
 
Sa saad luua ruume ning ruumi komponente ning ruumi spetse, et kuvada ruumi 
komponentide parameetreid tabelite kujul. 
 
Sa kasutad materjali väljavõtteid, et kuvada ruumi komponentide materjalide omadusi. 
Materjalide väljavõtted võimaldavad ka ehitusmudelis kasutatava materjali maksumuse 
ning hulga arvutusi. 
 

 
Ruumi spets       Materjali väljavõte 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada ruume ja ruumi spetse; lisada ruumi tähiseid 
ning arvutada ruumi mahtusid; redigeerida ruumi pindala ning ruumala; kirjeldada 
materjali väljavõtteid; lisad ruumi ning materjali väljavõtte spetsi. 
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Ruumidest üldiselt 
 
Sa lisad ruume, et määrata infot kasutaja poolt defineeritud või automaatselt arvutatud 
ruumide kohta ehitusmudelis. Sa saad luua ruume läbi käsu Riba: Room. Sa saad samuti 
paigutada projekti mitteseotud ruume läbi ruumi spetsi. 
 
Ruumide definitsioon 
Ruumid on ehituselemendi tüübid nagu ka seinad, uksed ning aknad. Sa saad siduda 
ruumi elemendi piiratud alale plaanilises või lae plaani vaates. Ruum toas on piiratud, 
kui ruum koosneb kas kolmest või enamast seinast või eraldusjoontest. 
 
Ruumi piiravad elemendid 
Järgnevad elemendid ning nende tüübid on määratud kui piiravad elemendid ruumide 
pindade ning mahtude arvutamiseks: 
 
- Seinad (fassaad-, standard-, kohapealsed-, pinnal põhinevad) 
- Katused (standard-, kohapealsed-, pinnal põhinevad) 
- Põrandad (standard-, kohapealsed-, pinnal põhinevad) 
- Laed (standard-, kohapealsed-, pinnal põhinevad) 
- Postid (standard-, kohapealsed-, pinnal põhinevad) 
- Fassaadseina süsteemid 
- Ruumi eraldusjooned 
 
Ruumi eraldavad seinad 
Sa saad määrata ruumi seinad, kas piiravatena või mitte-piiravatena muutes seinte 
omadusi. Näiteks võid sa soovida defineerida WC eraldusseinu kui mitte-piiravatena, 
kuna neid tavaliselt ei lisata ruumi arvutustesse. Kui sa määrad selle seina kui mitte-
piirav, siis seda ei kasutata tarkvara poolt läbiviidatavates ruumi ning mahu 
arvutamistes või mistahes külgnevad ruumide juures, mis jagavad mitte-piiravat seina. 
 
Sa muudad seina mitte-piiravaks läbi dialoogi Element Properties parameetri Room 
Bounding. 
 
Ruumi eraldavad jooned 
Ruumi eraldavad jooned on jooned, mis defineerivad ruumide ala plaanis, 3D või 
kaamera vaates. Defineeritud ala omab kogu funktsionaalsust, mis seotud ruumidega. 
Näiteks saad rakendada ruumi värvi või luua ruumi spetse, mis kajastavad pindaalasid 
eraldusjoonte poolt defineerituna. Ruumide defineerimiseks eraldusjoontega, kasutad 
sa sätet: Room and Area > Room Separation Line. 
 
Näide 
Järgnev pilt esitab ruumi plaanilises vaates, mis on esile tõstetud, kui hiirega liikuda 
selle peale. Lisaks on näidatud ruumid lõikes ning ruumi tähised plaanilises vaates. 
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Ruumid plaanilises vaates, eraldatud eraldusjoonega ning hiirega esile tõstetud ruum 
number 2 
 

 
Ruumid nähtuna lõikes, kui lisad tähiseid 
 

 
Ruumi tähised plaanilises vaates 
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Ruumi spetsidest üldiselt 
 
Juhindumaks varases disainis, sa saad lisada ruume spetsidesse enne, kui defineerid 
seinad või lisad ruume plaanilises vaates. Seejärel saad eeldefineeritud ruumid ruumi 
spetsist lisada hilisemas staadiumis projekti. 
 
Ruumi spetside definitsioon 
Ruumi spets on komponent-spetsi tüüp. See tabelikujuline vorm esitab andmestikku, 
mis on spetsiifiline erinevatele ruumi elementidele ehitusmudelis. Sa teed väljavõtteid 
ehitusmudeli andmestiku kohta ruumi elementide omadustelt. 
 
Ruumi spets ning ruumid on seotud; seega, kõik väljad, mis ilmuvad ruumi spetsis on 
osa ruumi omaduste nimekirjast. Kui sa redigeerid spetsis mõnda välja, siis vastav 
omadus uuendatakse ka ruumi juures automaatselt. 
 
Ruumi tähised 
Ruumi tähised on vaate-põhised komponendid, mis on seotud ruumi elementidega. Sa 
saad kuvada ruumi tähised põranda ning lae plaani vaadetel. Standardne ruumi tähis 
sisaldab ruumi nimetust ning ruumi numbri tähist. Sa saad samuti kuvada pindala, 
mahtu ning teisigi parmeetreid ruumi tähises. Järgnev pilt esitab ruume ühes ruumi 
tähistega. 
 

 
 
Ruumid ning ruumi tähised 
Ruumi element võib eksisteerida ka ilma seotud ruumi tähiseta. Samas peab ruumi tähis 
alati omama seotud ruumi. Ruumi tähise ning ruumi vahel eksisteerib üks-ühene seos. 
 
Kui ruumi tähis juba eksisteerib mingil vaate osal, siis uus tähis sellel samal osal 
seotakse sama ruumiga. Kui sa kustutad ruumi tähise, siis sellega seotud ruum jääb alles. 
Andmestik, mis on ruumiga seotud, jääb ka alles, kuna see on endiselt projektis. 
 
Ruumi spetsid ning ruumi tähised 
Kui sa kustutad ruumi spetsist ühe ruumi, siis uuendatakse ka vastavaid väljasid seotud 
ruumi tähistel. Näiteks, kui sa muudad ruumi nimetust spetsis, siis kuvab ruumi tähis 
ka redigeeritud, uut nimetust. 
 
Ruumide loomine 
Sa lood ruume, kas lisades rea ruumi spetsi või paigutades ruumi objekti hoone mahtu 
ühes kindlate perimeetritega. Kui sa lood uue rea ruumi spetsi, siis ruum luuakse ilma 
seotud ruumi tähiseta. sa pead lisama ruumi tähise piiratud alale, et täita väljad nagu 
pindala, perimeeter ning korrus vastavas ruumi spetsis. Kui ruumi poolt defineeritud 
ala on piiratud seintega, arvutatakse ruumi pindala seinte sisemistest pindadest. 
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Järgnev pilt esitab võrdlustasapinna jooned ruumil, mis määrab ligikaudse ruumi 
ulatuse ning ruumi sisemise pindala, mida kasutatakse pindala arvutamistes. 
 

  
Võrdlustasapinna jooned Ruumi ala valituna 

 
Näide 
Järgnev pilt esitab ruumi spetsi ühes ruumi omadustega. 
 

 
 

Ruumi tähiste lisamine ning ruumi mahu arvutamine 
 
Sa saad lisada ruumidele ruumi tähiseid ning arvutada lisatud ruumide mahtusid. 
 
Protseduur: Ruumi tähise lisamine 
 

1. Ava plaaniline vaade. 
2. Riba, Architect > Room and Area > Tag > Room Tag. Tähistamata ruumid 

muutuvad nähtavaks juhul, kui need on juba lisatud. 
3. Options Bar, vali Leader kastike, et lisada vajadusel juhtjoon ruumi tähisega. 
4. Kliki piiratud alal plaanis, et lisada ruumi tähis. 

 
Protseduur: Ruumi mahu arvutamine 
 

1. Projekti brauseris, ava Schedule/Quantities > Room Schedule. 
  
 Märkus: Ruumi spetsis, ruumi mahtu ei arvutata. 
 

2. Riba: Analyze > Reports & Schedules > kliki tahvli nime lõpus oleval 
noolekesel. 

3. Dialoogis Area and Volume Computations, vali kastike Areas and Volumes. 
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Ruumi pindala ning mahu redigeerimine 
 
Sa saad redigeerida ruumi pindala ning mahtu ruumi perimeetri asukoha 
redigeerimisega ning ruumi piirete parameetrite muutmisega. Samuti saad määrata 
ruumile ülemise piirväärtuse ning nihke väärtuse. 
 
Protseduur: Ruumi pindala ning mahu redigeerimine 
 

1. Ava plaaniline vaade. 
2. Nihuta ruumi piiravat seina või eraldusjoont. Seotud ruum või ruumid 

uuendavad oma pindala väärtusi vastavalt. 
3. Vali ruumi komponent. 
4. Ava Properties palett. 
5. Muuda ruumi Upper Limit või Limit Offset väärtuseid sektsioonis Constraints. 
6. Ruumala väärtust uuendatakse kui kastike Areas and Volumes on valitud (vt 

eelnevat protseduuri). 
 

Materjalide väljavõttest 
 
Materjali väljavõte on ehitusmudeli andmestiku vaade ühe materjali mahtudega tabeli 
kujul. 
 
Materjali väljavõtete definitsioon 
Materjali definitsioon on komponent-spetsi tüüp. See esitab ehitusmudeli andmestikku 
tabeli kujul. Sa teed väljavõtteid ehitusmudeli materjali omadustest, mis on rakendatud 
erinevatele ehituselementidele. 
 
Materjali väljavõtete kasutatakse üldjoontes materjalide mahtude ning 
hinnakalkulatsioonide tegemiseks. Sa kasutad töövahendit Material Takeoff, et 
arvutada materjalide mahtusid. 
 
Materjali väljavõtted on ruumi spetsi tüübid. Kõik töövahendid ning meetodid, mida 
komponent-spetsides on kasutatavad, rakenduvad ka materjali väljavõtetele. Sa saad 
materjalide väljavõtteid eksportida välisesse andmebaasi. 
 
Materjali väljavõte ning ehituselemendid 
Materjali väljavõtet uuendatakse automaatselt, kui sa muudad materjali omadusi 
ehituselementidel. Sa saad redigeerida ehituselemente ka peale materjali väljavõtete 
tegemist. 
 
Projekt arenedes uuendatakse materjalide väljavõtteid kogu aeg. 
 
Näide 
Järgnev pilt esitab materjali väljavõtte materjali nime ning seinte maksumuse alusel. 
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Iseseisev töö - ruumi ning materjali väljavõtte spetsi lisamine 
 
Selles näiteülesandes lood sa ruumi, ruumi spetsi ning lisad ruumi tähised 
ehitusmudelile. Sa lood samuti materjali väljavõtte spetsi. 
 
Sa disainid pritsimaja ning vajad ruumi spetse ehitusmudelile. Samuti pead lisama 
kahele korrusele ruumi tähised. Lisaks pead sa looma materjali väljavõtte spetsi. 
 
Sa teed järgmist: 

• Lood ruumi spetsi ning defineerid ruumid. 
• Lisad ruumi tähised ruumidele. 
• Lood materjali väljavõtte spetsi. 

 

 

 
 
Ruumi spetsi loomine ning ruumide defineerimine 
 

1. Ava projekt m_firestation_roomschedules.rvt. Fail avaneb alumise korruse 
plaani vaatega. 

2. Riba: View > Create > View > Schedules > Schedule/Quantities. 
3. Dialoogis New Schedule: 

• Vali nimekirjast Category > Rooms. 
• Kliki OK, et avada Schedule Properties dialoog. 

 
 Märkus: Vaikimisi on valitud Schedule Building Components. 
 

4. Dialoogis Schedule Properties, paanil Fields: 
• Sektsioonis Available Fields, vali Number. 
• Kliki Add. 

 
5. Korda sammu 4, et lisada Name, Level, Area ning Comments väljad 

spetsitabelile. 
6. Dialoogis Schedule Properties, paanil Sorting/Grouping, vali Sort by > Number. 
7. Dialoogis Schedule Properties, paanil Formatting: 

• Vali Fields nimekirjast Area. 
• Vali Alignment nimekirjast Right. 
• Vali kastike Calculate Totals. 
• Kliki OK. 

 
8. Projekti brauseris, sektsioonis Schedules/Quantities, tee topelt-klikk Room 

Schedule peal. 
9. Vaate aknas, kliki ruumi spetsil. 
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10. Riba: Rows, > New, et lisada uus rida ruumi spetsi. 
11. Vaate aknas: 

• Sisesta Name = Lobby. 
• Sisesta Number = 101. 

 
12. Riba: Rows, > New nupul veel viis korda. Redigeeri ruumide nimetusi ruumi 

spetsis alloleva pildi kohaselt. 
 

  
 
Ruumi tähiste lisamine ruumidele 
 

1. Projekti brauseris, sektsioonis Views (all), Floor Plans, tee topelt klikk Ground 
Floor peal, et avada see vaade. 

 
2. Vaate aknas, suurenda joonist administratiivhoone sissepääsu juurde. 

 

  
 
 

3. Riba: Architect > , Room & Area paan > Room > Room. 
 
Märkus: Võimalik, et sul tuleb esmalt teha Design Bar peal parem klikk ning valida 
Room & Area paan, et see muutuks nähtavaks. 
 

4. Options Bar, vali Room nimekirjast 101 Lobby. 
5. Vaate aknas: 

 
• Liigu kursoriga fuajee alale administratiivhoones. 
• Kliki, et lisada ruumi tähis. 
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6. Korda samme 4 ja 5, et lisada ka teised ruumi tähised. 
 

  
 

7. Riba: Modify. 
8. Vaate aknas: 

• Vali Lobby ruumi komponent. Ära vali ruumi tähist. 
• Ava Properties palett. 

 
9. Properties paletil: 

 
• Sektsioonis Instance Properties, Identity Data, sisesta Comments = Public 

Entrance. 
• Kliki OK. 

 
10. Projekti brauseris, Schedule/Quantities, tee topelt klikk Room Schedule peal, et 

avada see ruumi spets. Pane tähele Comment tulpa Lobby ruumi real. 
 

11. Projekti brauseris, sektsioonis Views (all), Floor Plans, tee topelt-klikk Ground 
Floor peal, et avada see vaade. 

 
12. Riba: Architect > , Room & Area paan > Room > Room. 
13. Vaate aknas, lisa tähis WC-sse, mis asub kohe treppide kõrval. 
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14. Riba: Modify. 
15. Vaate aknas: 

• Vali tähis. 
• Kliki selle nimel ning sisesta Men's Toilet Room. 

 

  
 

16. Projekti brauseris, sektsioonis Views (all), Floor Plans, tee topelt-klikk Main 
Floor peal, et avada see vaade. 

 
17. Ruumi tähiste lisamiseks ruumile, mis on WC-de kõrval: 

 
 - Riba: Annotate > Tag > Room Tag. 
 - Vaate aknas, lisa ruumi tähis. 
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18. Riba: Modify. 
19. Korda sammu 15, et muuta ruumi tähise nimetus kui Sleeping Quarters ning 

number kui 201. 
 

  
 
 

20. Vaate aknas: 
• Lisa ruumi tähis ruumi 201 kõrvale. 
• Nimeta see ruum kui Sleeping Quarters ning number kui 202. 

 
21. Vaate aknas, CTRL+ vali ruumi objekt ning ruumi tähis ruumi 202 osas. 
22. Riba: Modify > Modify > Copy. 
23. Options Bar, vali Multiple kastike. 
24. Vaate aknas: 

• Kliki esimesel ruumil. 
• Nihuta kursorit kõrvalolevasse ruumi. 
• Kliki, et lisada uus ruum ühes ruumi tähisega. 
• Korda samme ka järgmise ruumi tarvis. 

 

  
 

25. Projekti brauseris, sektsioonis Schedules/Quantities, tee topelt klikk Room 
 Schedule peal, et avada see ruumi spets. 

 
26. Ruumi spetsis, tulbas Name vali Lobby. 
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27. Riba: kliki Highlight in Model. Vaate aknas kuvatakse vastav Lobby ruum. 
 

  
 
28. Kliki Close dialoogis Show Element(s) In View. 
 
 
Materjalide väljavõtte spetsi loomine 
 

1. Riba: View > Create > Schedules > Material Takeoff. 
2. Dialoogis New Material Takeoff: 

• Vali Category nimekirjast Doors. 
• Sisesta Name reale Ground Floor Door Material Takeoff. 
• Kliki OK, et avada Material Takeoff Properties dialoog. 

 
3. Dialoogis Material Takeoff Properties, paan Fields: 

 
• Lisa järgmised väljad Scheduled fields (in order) saadaolevatest väljadest: 

Material: Name, Material: Area, Material : Volume, Material : Mark. 
• Kliki OK. 

 
4. Määra nimetus ukse materjali margi väärtusele kui: 

• Glass: G 
• Door Frame: DF 
• Door Panel: DP 

 
Märkus: Sisesta esimese rea vastavale väljale toodud väärtus ning vajuta ENTER. 
Kõik sama tüübilised väljad uuendatakse. 
 

5. Application Menu > Export > Reports > Schedule, et avada Export dialoog. 
6. Dialoogis Export Schedule: 

• Määra kataloog, kuhu soovid spetsi salvestada. 
• Kliki Save, et avada Export Schedule dialoog. 

 
7. Dialoogis Export Schedule: 

• Vali Field delimiter: (,) (koma) 
• Kliki OK. 

 
8. Application Menu > Close, et väljuda projektist. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 3: Legendide ning märketekstide loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua legende ning märketekste ja kuidas neid lisada 
lehtedele. 
 
Sa kasutad legende, et lihtsalt määratleda oma projekti komponendid ning täpselt 
väljendada oma ehitusdisaini. Sa kasutad märketekste, et vähendada käsitsi tehtavat 
konstruktsiooni dokumentide annoteerimist projektis. 
 

 
Legend, mis esitab erinevaid akna sümbolite tüüpe 
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Ehitusdisain ühes märketekstidega 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada legende, kontrollide legendide nähtavust; 
kirjeldada märketekste; linkida märketeksti failid ning lisada märketekste; esitama 
üldiseid juhtnööre legendide loomiseks ning märketekstide lisamiseks; lood legende 
ning märketekste. 
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Legendidest üldiselt 
 
Sa kasutad legende kui viiteid, et mõista ehituskomponentide või annotatsioonide 
graafilist kuva. 
 
Legendide definitsioon 
Legend on tabeli põhine esitus, mis sisaldab ehituskomponentide või annotatsioonide 
sümboleid ühes infoga, mis on nende sümbolitega seotud. Igat elementi, mida saab 
lisada koostejoonisele nagu detaili jooned, tekst, mõõdud ning täidetud regioonid 
võivad olla ka legendis. 
 
Legendide lisamine joonise lehtedele või vaadetele aitab mõista abstraktsiooni või 
kokkusurutud infot, mis kuvatakse vaadetes nagu plaanid, lõiked. Sa saad kasutada 
samasid legende mitmel erineval vaatel. 
 
Märkus: Joonise leht on vaade, millele lisad mudeli vaateid. 
 
Legendi tüübid 
Legendide juures saab eristada väga mitmeid tüüpe, mida saab luua ning kasutada. 
Allolev tabel kirjeldab enamlevinumad legendid, mida kasutada. 
 

 Tüüp Kirjeldus 
1. Annotation Symbol Kuvab 2D komponentide sümbolid nagu lõike pead, korruse 

pead, punkti kõrgusmärgid ning tähised. Annotatsiooni 
sümboli legendid võivad sisaldada 2D komponente elektri või 
torustike sümboli legendide näol ning teisigi sümboleid, mis ei 
esita 3D komponente. Iga sümbol omab seda sümbolit 
kirjeldavat teksti. 

2. Model Symbol Kuvab 3D komponentide sümbolid nagu elektri lülitid, 
kraanikausid, mehaanika seadmed, maastiku objektid, uksed, 
aknad ning lae tüübid. Iga sümbol omab seda sümbolit 
kirjeldavat teksti. 

3. Line Styles Kuvab valitud joonte stiilide vaate või tabeli ühes tekstiga, mis 
kirjeldab neid joone stiile. Tulepüsivusklassi jooned, omaduse 
jooned, taandumise-jooned, elektri kaablid, torustikud, 
seadmed ning telgjooned on vaid mõned näited joone stiilid 
legendide kohta. 

4. Material Kuvab näidist või mingit osa pinna mustrist ühes seda 
kirjeldava tekstiga, mis esitab mustriga seotud materjali. 

5. Phasing Kuvab seina lõiked ühes valitud graafilise ülekirjutusega ning 
vastava tekstiga. 

6. 2D Kuvab ehituskomponentide sümbolid, mille sa lisad 
koostejooniste vaadetele. Sa lood 2D legendid läbi detaili 
joonte, teksti ning täidetud regioonide. 

 
Legendi komponendid 
 
Erinevaid ehituskomponendi sümboleid, mida sa saad lisada legendi vaatele, 
nimetatakse legendi komponentideks. Näiteid legendi komponentidest on seina tüübid, 
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laed, uksed, põrandad ning mööbel. Sa lisad need komponendid legendi vaatele läbi 
käsu Legend Component. 
 
Legendi töövahendid 
Sa kasutad legendi töövahendeid, et lisada infot legendi vaatel olevatele legendi 
komponentidele. Text ning Dimension on kaks enamlevinud legendi töövahendit. Läbi 
Text töövahendi määrad sa nimetuse või mistahes muu info legendi komponendile. Läbi 
töövahendi Dimension lisad sa mõõte legendi komponendile, et määrata selle suurus 
ning kaugust komponendi kahe punkti vahel. 
 
Sa ei saa lisada mõõte süsteemi perekondadele või peremees-komponentidele nagu 
seinad, laed ning põrandad. 
 
Legendide näide 
Järgnev pilt esitab ühe legendi ning legendi, mis on lisatud lehele. 
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Legendi nähtavuse redigeerimine 
 
Sa saad seadistada legendi komponentide alamkategooriate nähtavust, et esile tõsta 
teatud infot, mida legendi vaates on oluline näidata. 
 
Sa saad luua legendi vaate kindla eesmärgiga, muutes selle esitust ning välimust 
legendi komponentide lõikes ühes vaates. Sa saad seadistada komponentide 
kategooriate nähtavust läbi kinni/lahti lülituste dialoogis Visibility/Graphics Overrides 
for Legend. 
 
Samuti saad redigeerida joone paksuseid, joone värvitoone, joone mustreid ning 
materjale komponentide sümbolitel läbi dialoogi Visibility/Graphics Overrides for 
Legend seade Object Styles. 
 
Järgnevad pildid esitavad, kuidas sa saad seadistada legendi komponentide esitust 
legendi vaates. Pane tähele akna komponentide välimust, kui sa lülitad välja kõik akna 
alamkategooriate nähtavuse, välja arvatud Glass (klaas). 
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Enne väljalülitamist Peale väljalülitamist 

 
Protseduur: Legendide nähtavuse seadistus 
 

1. Ava vaade, mida soovid redigeerida. 
2. Riba: View > Graphics > Visibility/Graphics, et avada dialoog 

Visibility/Graphics Overrides. 
 
Märkus: Sa võid vajuta ka V+V või V+G klaviatuurilt, et avada dialoogi 
Visibility/Graphics Overrides 
 

3. Dialoogis Visibility/Graphics  Overrides for Legend,  paan Model Categories, 
sektsioonis Visibility, laienda komponentide kategooriat, mille nähtavust 
soovid seadistada. 

 
Märkus: Kliki Expand All, et laiendada kõiki kategooriaid korraga. 
 

4. Tühista kastikesed vastavate kategooriate alamkategooriate ees, mille 
nähtavust soovid välja lülitada. 

 
Märkus: Kui soovid välja lülitada ühe kategooria kõik alamkategooriad, siis tühista 
kastike vastava kategooria ees. 
 

Märketekstist üldiselt 
 
Märketekst aitab lisada ekstra infot või spetsiaalseid juhiseid ehituskomponendi kohta. 
Märketeksti lisamine aitab sul kokku hoida aega, mida kulutad dokumenteerimisele 
ning komponentide koordineerimisele, mida ehitusprojektis kasutad. 
 
Märketeksti definitsioon 
Märketekstide lisamine on ehitusprojekti elementide, materjalide ning kasutajapõhiste 
komponentide teatud annoteerimise viis. Sa kasutad märketeksti lisamise meetodit 
ehitusdisaini plaanilises vaates. 
 
Tekstid, mida märketekst kasutab, on standardiseeritud ning neid hoitakse välises failis. 
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Märketeksti tüübid 
Järgnev tabel seletab märketeksti kolme tüüpi. 
 

 Tüüp Kirjeldus 
1. Element Annoteerib ehituselemente. Kui sa lisad Element tüüpi märketeksti 

plaanilisse vaatesse, siis seotakse see ehituselemendiga. Märketekst lingib 
välisesse faili, mis hoiab elemendi kategooria põhist infot vastavalt 
tööstusstandardi koodidele. 

2. Material Annoteerib ehitusmaterjale. Kui sa lisad Material tüüpi märketeksti 
plaanilisse vaatesse, seotakse see ehitusmaterjalidega. Sa määrad materjali 
nimetuse, mis seejärel ilmub kõikidel märketekstidel, mis sama materjali 
refereerivad ka teistel komponentidel. 

3. User Annoteerib kasutajapõhiseid komponente. Kui sa lisad User tüüpi 
märketeksti plaanilisse vaatesse, siis lisatakse see sinu poolt määratud 
komponendile. 

 
Märketeksti legendid 
Sa lood märketeksti legendi, et selgitada märketekstide olemust, mille oled plaanilisse 
vaatesse lisanud. Märketeksti legendi kasutamine aitab sul lihtsalt leida kõik soovitud 
märketeksti instantsid projektist. 
 
Märketekstid märketeksti legendis peavad kuuluma samasse märketeksti andmebaasi. 
See kindlustab selle, et kui sa redigeerid märketeksti projektis, siis kõik teised sama 
märketeksti instantsid uuendatakse üle terve projekti. 
 
Märkus: Kui sa lisad või kustutad märketekstid, siis pead käsitsi lisama või kustutama 
märketeksti viited märketeksti legendist või looma uue legendi. 
 
Märketekstide näide 
Järgnevad pildid esitavad erinevaid märketekstide instantse, mida projektis on 
kasutatud. 
 



Autodesk Revit | Projektijuhile | Raido Puust | 2021 179/193 
 

 
Märketekstid liidetud ehituselementidele 
 

 
Märketeksti väärtust muudetud, et kuvada betoonseina infot 
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Märketekst lisatud betoonseinale Märketekstid lisatud kahele sama tüübilisele 

seinale 
 

Märketeksti failide linkimine ning märketekstide lisamine 
 
Enne, kui sa saad lisada märketekste plaanilisele vaatele, pead sa talletama 
märketekstide infot märketekstide lähtefailis. Läbi märketeksti töövahendite lingid sa 
märketeksti lähtefaili oma projekti failiga ning seejärel lisad sa märketekstid 
plaanilisele vaatele. Märketekstid, mis lisatakse, nummerdatakse vastavalt ühel kahest 
võimalikust märketeksti nummerdamise viisidest. 
 
Märketeksti lähtefailid 
Märketeksti lähtefailid hoiavad endas märketeksti andmestikku välises, eraldatud 
väljadega teksti failis. Sa redigeerid neid faile läbi teksti redaktori ning mitte läbi 
tarkvara enda. Järgnev pilt esitab märketeksti lähtefaili. 
 

 
 
Märkus: Eraldatud väljadega teksti fail on fail, milles teksti väljad eraldatakse tab 
tüüpi kirjavahemärkidega. 
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Märketeksti nummerdamise meetodid 
Sa saad nummerdada märketekstid kahel erineval meetodil: märketeksti ning lehe 
nimekirja põhiselt. Nummerdades märketekste, ilmuvad need märketekstide nimekirjas 
järjestatuna vastavalt sellele, kuidas need lisati projekti. Lehe nimekirja põhine 
nummerdamine tähendab seda, et märketekstid nummerdatakse selle järgi, kuidas need 
lisati lehtedele. 
 
Märkus: Lehe märketeksti sisene atribuut ei määrata selle sisestamise hetkel. Atribuut 
määratakse siis, kui vaade lisatakse lehele. 
 
Protseduur: Märketeksti failide linkimine ning laadimine 
 
Järgnevad sammud kirjeldavad, kuidas linkida märketeksti lähtefaili ning laadida 
Keynote Tag.rfa faili. 
 

1. Ava plaaniline vaade, kas olemasolevast või uuest projektist. 
2. Riba: Annotate > Tag > Keynoting Settings dialoog. 
3. Dialoogis Keynote Settings: 

• Määra märketeksti lähtefaili asukoht. 
• Sektsioonis Path Type, vali Absolute, Relative või At Library Location 

vastavalt vajadusele. 
• Sektsioonis Numbering Method, vali sobiv märketeksti nummerdamise 

meetod. 
 
 Märkus: Klikkides Absolute, määrad sa võrguaadressi, kus märketeksti 
lähtefail asub. 
 

4. Riba: Annotate > Tag: 
• Kliki Keynote. 
• Vali Element, Material või User. Sul palutakse laadida märketeksti tähise 

perekonnad. 
 

5. Lae Keynote Tag.rfa fail kataloogist Metric Library > Annotation. 
 
Protseduur: Märketekstide lisamine 
 

1. Riba: Annotate > Tag ning vali Element, Material või User. 
2. Vali märketeksti tüüp, kuvamaks märketeksti numbrit või tekstilist osa. 
3. Määra paigutamise sätted paanilt Options Bar nagu Leader ning Orientation. 
4. Vali märketeksti väärtus märketeksti lähtefailist. 
5. Vaate aknas lisa märketeksti tähis plaanilisse vaatesse. 

 

Juhtnööre legendide loomiseks ning märketekstide lisamiseks 
 
Sa kasutad legende ning märketekste, et aidata sul paremini mõista ehitusmudeliga 
seotud infot. Järgmised näpunäited aitavad sul paremini legende ning märketekste luua. 
 
Näpunäited 
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• Kasuta legende mistahes kombinatsioonid sümbolitega ning tekstiga, mis 
 kuvatakse kas ühel või rohkemal dokumendil või samal lehel mitme 
projekti tarvis. Näiteks tüüptingimused nagu lühendite nimistud võiksid 
lehtedel  asutada legendidena ning mitte tekstiobjektidena. Legendi 
redigeerimine uuendab kõik legendi instantsid. 

• Märketeksti süsteem, mis on märketeksti failina Revit 
Architecture/MEP/Structure tarkvaras, on üsna üksikasjalik ning sobiv suurtele 
projektidele. Kui sa kasutad lihtsam ülesehitust, saad luua oma enda märketeksti 
faili. 

• Kui sa kasutad tekstilisi märketekste, siis pole vaja kasutada märketeksti 
 legendi. Samas, kui sa kasutatud nummerdatud märketekste, veendu, et 
lood ka märketeksti legendi ning lisad selle sobivale lehele. 
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Iseseisev töö - legendide ning märketekstide loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa legendi, luues legendi vaate ning lisad sellele legendi 
komponendid, teksti ning mõõdud. Samuti lingid ning laed märketeksti failid ja lisad 
märketekstid plaanilisele vaatele ja märketeksti legendi omakorda lehele. 
 
Sa töötad ehitusprojektiga. Oled lisanud sümbolid erinevatele akna komponentidele. 
Nüüd soovid luua legendi vaate uste komponentidest. Samuti soovid lisada sa infot 
elementidele, materjalidele ning teistele komponentidele, mida ehitusmudelis on 
kasutatud. Kasutad selleks elemendi, materjali- ning kasutajapõhiseid märketekste. 
Seejärel soovid luua legendi märketekstidele ning lisada plaanilise vaate ja märketeksti 
legendi paberilehele. 
 
Sa teed järgmist: 

• Lood akna legendi vaate ning lisad legendi komponendid. 
• Lisad legendi vaatele teksti. 
• Lisad legendi komponentidele mõõdud. 
• Lingid ning laed märketekstide failid. 
• Lisad märketekstid plaanilisele vaatele. 
• Lisad märketeksti legendi paberilehele. 

 

 
 
 
 
 
Akna legendi vaate loomine ning legendi komponentide lisamine 
 

1. Ava projekt m_legends.rvt. Fail avaneb 3D vaatelt. 
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2. Riba: View > Create > Legends > Legend, et avada New Legend View dialoog. 
3. Dialoogis New Legend View: 

• Sisesta Name = Window Legend. 
• Kliki OK. 

 
4. Riba: Annotate > Detail > Detail Line, et luua tabel komponentide tarvis. 

Kursor muudab oma kuju pliiatsiks. 
5. Vaate aknas joonesta tabel alloleval pildil esitatud mõõtude kohaselt. Ära lisa 

mõõte. 
 
 

 
 
 Märkus: Tabeli joonestamine kindla pikkusega segmentidena on lihtsam, kui 
 joonestada tabel ning seejärel hakata määrama ridasid ning veergusid. 
 

6. Riba: Annotate > Detail > Component > kliki Legend Component. 
7. Options Bar, vali Family list > Windows : M_Archtop with Trim: 1220 x 

 1525mm. 
8. Options Bar: 

• Vali View type = Floor Plan. 
• Host Length =  1500.0 mm, et määrata seina pikkus, mis hoiab endas aknaid. 

Märkus: Peaobjekti pikkus peaks olema natukese suurem, kui komponendi enda 
pikkus, nii et peaobjekt oleks veidi ka näha. 
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9. Kliki vaate aknal, et lisada akna sümbol kolmanda rea kolmandasse veergu. 

 

  
 

10. Akna sümboli lisamiseks: 
• Options Bar, View List vali Elevation: Front. 
• Kliki kolmanda rea neljandas veerus, et lisada akna sümbol. 

 
11. Options Bar, View list, vali Elevation: Back ning kliki akna sümboli kõrval, et 

lisada ka akna sümbol tagantvaates. 
 

  
 
 Märkus: Kasuta mõõtjooni, et paigutada akna sümbolid joonele. 
 

12. Korda samme 7 – 11, et lisada akna sümbolid neljandasse ritta; Windows : 
 M_Casement with Trim : 915 x 1220 mm, ühes peaobjekti laiusega (host 
 length) = 1200 mm. 

 
13. Korda samme 7 – 11, et lisada akna sümbolid viiendasse ritta; Windows : 

 M_Double Hung with Trim : 915 x 1220 mm, ühes peaobjekti laiusega 
(host  length) = 1200 mm. 
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14. Korda samme 7 – 11, et lisada akna sümbolid kuuendasse ritta; Windows : 
 M_Casement Dbl with Trim : 1830 x 0915 mm, ühes peaobjekti laiusega 
(host  length) = 2100 mm. Sinu tabel võib olla veidi erinev, sõltuvalt akende 
 paigutamisest. 

  
 

15. Riba: Modify, et lõpetada legendi loomine. 
 
Teksti lisamine legendi vaatesse 
 

1. Riba: Annotate > Text. 
2. Properties palett: 

• Vali Type Selector > Text : 6mm. 
• Vali Riba: Format > Align Center. 

 
3. Vaate aknas: 

• Kliki tabeli esimeses reas. 
• Teksti kasti sisesta Window Legend. 

 
4. Kliki vaate aknas, et kuvada tirimise sümbol vasakus ning pööramise sümbol 

paremas sisestatud teksti servas. 

  
 
 Märkus: Suurenda joonist ülemisse ritta, et paigutada teksti kergemini. 
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5. Kasuta tirimise sümbolit või pööramise sümbolit, et paigutada tekst esimese rea 
keskele. 

6. Korda samme 3 – 5, et sisestada No., Name, Plan, Elevation: Front and 
 Back, teise rea tulpadesse. 

 
 Märkus: Kasuta järgimisjooni, et joondada tekstid omavahel. 
 

7. Riba: Annotate > Detail > Detail Line. 
8. Riba peal vali Draw > Polygon. 
9. Options Bar: 

• Vali kastike Radius. 
• Sisesta Radius = 300 mm. 

 
10. Vaate aknas, joonesta kuusnurgad veergu No. Korda samme 1 – 5, ning sisesta 

kuusnurkade sisse W1, W2, W3 ning W4. 
 

11. Veergu Name sisesta iga akna tüübi nimetus, mille tabelisse lisasid. 
 

  
 
 
Mõõtude lisamine legendi komponentidele 
 

1. Riba: Annotate > Dimension > Aligned. 
2. Sa alustada mõõtude paigutamist esimesest komponendist, kolmandas tabeli 

veerus. Mõõdu lisamiseks komponendile: 
• Suurenda joonist komponendile. 
• Kliki komponendi ühes punktis, et määrata esimese viitepunkt mõõdule. 
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3. Kliki, et lisada teine viitepunkt. 
 

  
 

4. Kliki komponendi sümbolist väljapool, et mõõtjoon oleks selgelt näha. 
 

  
 
 

5. Korda samme 3 – 5, et lisada mõõdud tabeli ülejäänud legendi komponentidele. 
 
 
Märketeksti failide linkimine ning laadimine 
 

1. Projekti brauseris, Views (all), Floor Plans, tee topelt-klikk Level 1 peal, et 
avada see vaade. 

 
2. Riba: Annotate > Tag > Keynoting Settings. 
3. Dialoogis Keynoting Settings: 

• Sektsioonis Keynote Table, kliki Browse. Navigeeri kataloogi, kuhu 
kopeerisid koolitusfailid, vali keynote_library.txt ning kliki Open. 

• Sektsioonis Path Type > Absolute. 
• Sektsioonis Numbering Method > By Sheet. 
• Kliki OK. 

 
4. Riba: Annotate > Tag > Keynote > Element Keynote. 

• Revit dialoogis kliki Yes. 
• Dialoogis Open. 
• Navigeeri ning vali M_Keynote Tag.rfa fail Metric Library > Annotations 

kataloogist. 
• Kliki Open. M_Keynote Tag.rfa fail laetakse projekti. 

 
 
Märketekstide lisamine plaanilisele vaatele 
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1. Vali Type Selector > M_Keynote Tag : Keynote Number – Boxed. 
2. Vaate aknas: 

• Kliki ülemisel seina välimisel sektsioonil. 
• Kliki seinast väljaspool, et määra märketeksti kõrgus. 
• Kliki uuesti, et lisada elemendi põhine märketeksti tähis ning avada Keynote 

dialoog. 
 

  
 

3. Dialoogis Keynotes: 
• Sektsioonis Key Value, laienda 1. Vali 105 WATERPROOF MEMBRANE. 
• Kliki OK. 

 
4. Riba: Modify. 
5. Riba: Annotate > Tag > Keynote > Material Keynote. 
6. Vaate aknas, paiguta Material märketekst parempoolse, vertikaalse seina 

keskele. 
 

  
 

7. Dialoogis Keynotes: 
• Sektsioonis Key Value, laienda 2. Vali 210 REINFORCED CONCRETE. 
• Kliki OK. 
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8. Vaate aknas, paiguta teine Material märketekst. Sedakorda alumisele 

horisontaalsele seinale. 
 

  
 

9. Riba: Modify. 
10. Riba: Annotate > Tag > Keynote > User Keynote. 
11. Vaate aknas paiguta üks märketeksti tähis vasakpoolsele vertikaalsele seinale. 

 

  
 

12. Dialoogis Keynotes: 
• Sektsioonis Key Value, laienda 3. Vali 302 SEE STRUCTURAL FOR 

REINFORCING AND ADDITIONAL DETAILS. 
• Kliki OK. 

 
 
Märketeksti legendi lisamine lehele 
 

1. Riba: View > Sheet Compositsion > Sheet, et avada dialoog New Sheet. 
2. Dialoogis New Sheet: 

• Vali kirjanurk A0 metric. 
• Kliki OK. 
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Uus leht lisatakse projekti brauserisse, sektsioonis Sheets (all). Leht kuvatakse vaate 
aknas. 
 

3. Projekti brauseris: 
• Laienda sektsioonis Sheets (all). 
• Parem klikk A101 – Unnamed ning kliki Rename, et avada dialoog Sheet 

Title. 
 

4. Dialoogis Sheet Title: 
• Sisesta Name = Keynote Sheet. 
• Kliki OK. Pane tähele, et lehe number kuvatakse kui A101. 

 
5. Projekti brauserist, tiri Level 1 vaate aknasse ning paiguta see plaaniline vaade 

lehele. 
6. Projekti brauseris, sektsioonis Views (all), Floor Plans, tee topelt klikk Level 1 

peal. 
 
Pane tähele, et peale plaanilise vaate lisamist lehele, on märketeksti numbrid kuvatud 
ka märketeksti tähise kastides. 
 

  
 

7. Riba: View > Create > Legends > Keynote Legend, et avada dialoog New 
Keynote Legend. 

8. Dialoogis New Keynote Legend: 
• Sisesta Name = New Keynote Legend. 
• Kliki OK, et avada Keynote Legend Properties dialoog. 

 
9. Dialoogis Keynote Legend Properties: 

• Pane tähele, et Scheduled fields (in order) tulp sisaldab juba Key Value ning 
Keynote Text. 

• Kliki OK. Uus märketeksti legend lisatakse projekti brauserisse, 
alasektsioonis Schedules/Quantities. 

 
10. Projekti brauseris, laienda Sheets (all). Tee topelt-klikk  A101 – Keynote Sheet 

peal, et avada see vaade. 
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11. Projekti brauserist tiri New Keynote Legend (sektsioonist Schedules/Quantities) 

vaate aknasse ning paiguta see endale meelepärasse kohta. Tiri veerge vastavalt 
vajadusele läbi kolmnurksete objektipunktide. 

 
12. Application Menu > Close. Ära salvesta muudatusi. 
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