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Naujos ypatybės ir patobulinimai 

Revit patobulinimai architektams 
Gylio vaizdavimas (Depth cueing) 

Patobulintas turėklų pririšimas prie paviršių 

(Railing hosts) 

Autodesk® FormIt® 360 konverteris 

Autodesk® Insight 360* 

Globaliniai parametrai (Global parameters) 

Greitesnis programinės įrangos veikimas 

Autodesk® Raytracer vizualizavimo ypatybė 

Teksto redagavimo ir išdėstymo ypatybė  

(Text Editor) 

Skaičiavimas anotacinėse žymose  

(Annotation Tags) 

Dynamo grafinio programavimo priedėlis 

Liestinės užrakinimas (Tangency locks) 

Elementų kiekių žiniaraščių patobulinimai 

 

 

Autodesk Revit 2017 
Revit patobulinimai konstruktoriams 
 Detalės armatūrų sujungimui 

 Patobulintas kintamos formos elementų 

armatūros modeliavimo ir dokumentacijos 

valdymas 

 Greitesnis, grafinis, armatūros pririšimo 

valdymas 

 Gamykliniai armatūros tinklai dabar gali būti ir 

išlankstyti 

 Konstrukcinėms jungtims priskiriama informacija 

 Autodesk® Revit® plieninių konstrukcijų 

sujungimų automatinis modeliavimas ir 

skaičiavimas pagal EN ir U.S. normas  

 Galimybė padalinti kolonas nurodytame taške 

 Nauji plieno profilių katalogai pagal EN 

duomenų bazę 

 Kolonų prikabinimas prie pamatų 

 

 

Revit patobulinimai inžinieriams 

Projekto bei gamybos optimizavimas 

MEP dalių modeliavimas 

Detalių modeliavimas 

Gamybinių elementų išdėstymas 

Pakabų patobulinimas 

Elektros apkrovų skaičiavimo variantai 

Skaičiavimų atnaujinimas 

Greitesnis darbas dideliuose projektuose 

 

Autodesk® Revit ® 2017 programinė įranga turi visas Autodesk Revit  2016 R2  

ypatybes bei patobulinimus  

*Energijos analizė debesyse galima turintiems Autodesk®  prenumeratą 

(Maintenance Subscription) ir Desktop prenumeratą  Autodesk Revit Architecture, 

Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit MEP klientams, arba rinkinių į kuriuos 

įeina  Autodesk Revit programinė įranga klientams, jų prenumeravimo metu. 
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Revit architektams & bendri 

įrankiai 
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Gylio vaizdavimas  
(Depth cueing) 

Suteikite gylio fasadams bei 

pjūviams 

Veikia su paslėptomis linijomis 

(hidden lines), eskizinėmis 

linijomis (sketchy lines), aplinkos 

šešėliais (ambient shadows), 

lygiomis linijomis (anti-aliasing),  

ir t.t. 

Kontroliuokite gylį 

Patobulinimai architektūros projektavimui 

Sukurkite stulbinančius vaizdus pridėdami gylio fasadams bei pjūviams. 

Autodesk Revit 2017 
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Patobulintas turėklų 

pririšimas prie paviršių 
(Railing hosts) 

Modeliuokite turėklus kurie 

prisitaiko prie nuolydžio, 

išlinkimų, ar elementų aukščio 

 Sienų viršaus 

 Grindų 

 Stogų 

Patobulinimai architektūros projektavimui 

Modeliuokite turėklus taip, kaip numatoma juos statyti. 

Autodesk Revit 2017 
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FormIt 360 konverteris 
Konvertuokite SketchUp®, RFA, 

ir FormIt failus  

Paleiskite FormIt 360 iš Revit 

aplinkos 

Patobulinimai architektūros projektavimui 

Dalinkitės informacija tarp FormIt 360 ir Revit. 

Autodesk Revit 2017 



© 2016 Autodesk 

Autodesk Insight 360* 
Įtrauktas į Revit 2017 nuomą 

Greitas, intuityvus, rezultatais 

pagrįstas vadovas 

Integruoja daug egzistuojančių 

darbo eigų 

Priėjimas prie EnergyPlus 

šildymo ir vėsinimo galios 

informacijos 

Patobulinimai architektūros projektavimui 

Optimizuokite pastato eksploatacijos rezultatus. 

Autodesk Revit 2017 

*Energijos analizė per Cloud galima turintiems Autodesk®  prenumeratą 

(Maintenance Subscription) ir Desktop prenumeratą  Autodesk Revit Architecture, 

Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit MEP klientams, arba rinkinių į kuriuos 

įeina  Autodesk Revit programinė įranga klientams, jų prenumeravimo metu. 
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Globaliniai parametrai 
Susiekite matmenų ir elementų 

atskirus parametrus su projekto 

parametrais 

Užfiksuokite pastovius santykius 

tiesiogiai modelyje 

Automatizuokite elemento 

pozicionavimą pagal kito 

elemento dydį 

Patobulinimai architektūros projektavimui 

Geresnis projekto lūkesčių fiksavimas su projekto parametrais. 

Autodesk Revit 2017 
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Greitesnis programinės 

įrangos veikimas 
Ekrane rodo tik tame vaizde 

matomus elementus, nebraižo 

paslėptų elementų  

Apdoroja spalvų užpildus fone 

Valdykite modelius sklandžiau 

esant mažiau trukdžių 

Bendri patobulinimai 

Dirbkite efektyviau su greitesne programine įranga. 

Autodesk Revit 2017 
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Autodesk Raytracer 

vizualizavimo ypatybė  
Numatytoji vizualizacijų kūrimo 

ypatybė 

Pastebimai greitesnė 

Pagrįsta realistiškesniu 

apšvietimu, medžiagomis ir 

atspindžiais 

Bendri patobulinimai 

Kurkite vizualizacijas greičiau ir realistiškiau. 

Autodesk Revit 2017 
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Teksto redagavimo ir 

išdėstymo ypatybė 
Redaguokite tekstą tiesiogiai 

vaizde 

Visam tekstui nustatykite 

didžiąsias arba mažąsias raides 

Pridėkite tarpus tarp punktų 

Sukurkite kelių aukščių sąrašus 

su pastraipomis ir numeriais 

Lengvai importuokite ir 

eksportuokite į Autodesk® 

AutoCAD® programinę įrangą 

Bendri patobulinimai 

Patobulinkite dokumentaciją turėdami didesnes teksto redagavimo galimybes.  

Autodesk Revit 2017 
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Skaičiavimas anotacinėse 

žymose 
Galimybė įtraukti apskaičiuotas 

reikšmes (calculated values) 

Atsižvelgia į prisegimo 

apribojimus 

Patobulinimai galimi bet kokiam 

žymos tipui 

Prisegta žymė nepakeičia 

pozicijos 

Prisegta žymė nepakeičia 

formos 

Bendri patobulinimai 

Sukurkite anotacinę žymą su apskaičiuota reikšme.  

Autodesk Revit 2017 
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Dynamo grafinio 

programavimo priedėlis 
Pilnai integruotas 

Prieinamas ne programuotojams 

bei programuotojams  

Vizualiai surežisuotas elementų 

elgesys 

Logikos dalių apibrėžimas 

Bendri patobulinimai 

Naudokite pilnai integruotą vizualinio programavimo priedėlį. 

Autodesk Revit 2017 
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Bendri patobulinimai 

Įgaukite daugiau galios redaguodami elementą (Famiy Editor). 

Autodesk Revit 2017 

Liestinės užrakinimas 
Užrakinkite eskizines (sketch) 

linijas dirbdami eskizo (Sketch) 

arba elemento redagavimo 

(Family Editor) režime (grindys, 

lubos ir t.t.) 

Neveikia su modelio (model) ar 

pagalbinėmis (reference) linijomis 
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Elementų kiekių 

žiniaraščių (schedule) 

patobulinimai 
Sukurkite kiekių žiniaraščio 

šabloną 

Šablonams galimi parametrai 

žiniaraščio laukeliams ir t.t. 

Įtraukite minimalias ir 

maksimalias skaičiavimų 

reikšmes (calculated values) 

Bendri patobulinimai 

Racionalizuokite dokumentaciją ir padidinkite jos efektyvumą. 

Autodesk Revit 2017 
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Revit statinių konstruktoriams 
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Armatūros sujungimo movos 
 Nurodykite reikalavimus armatūrų movoms 

 Visapusiškas ir detalus modelis  

 Simbolinis armatūros priedų vaizdavimas  

 Movų numeracija 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Patobulinkite detalumo lygį (LOD) 

armatūros modeliavimui ir dokumentacijai. 
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Kintamo ilgio armatūros išdėstymas 
 Nestandartinių g/b elementų formos 

 Kelių armatūrų žymų naudojimas 

 Tikslesni kiekių žiniaraščiai, kintamo 

ilgio armatūroms 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Padidintas 3D armatūros 

modeliavimo lankstumas. 
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Grafinis armatūros pririšimo valdymas 
 Dialogo langelio įrankiai 

 Armatūra įterpiama tiksliau 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Leidžia greitesnį modeliavimą. 
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Armavimas lenktais gamykliniais armatūros 

tinklais 
 Pritaikoma įvairių formų g/b elementams 

 Braižomi lenkti tinklai 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Sukuriamas tikslesnis ir išbaigtas konstrukcinių 

elementų detalumas ir dokumentacija.  
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Konstrukcijų sujungimai 
 Bendrinė jungtis 

 Elementų ryšiai 

 Reikalavimai  

 Patvirtinimo būsenos informacija 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Pagerina ryšį tarp projektavimo ir 

detalizavimo BIM aplinkoje. 
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Autodesk plieninių konstrukcijų 

mazgai Revit‘ui 
 Detalesni modeliai 

 Padeda užfiksuoti mazgo tipą 

panaudojant standartinius mazgus. 

 Mazgų analizė pagal EN ir U. S. normas. 

 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Geriau išnaudojamas projektavimo ir 

dokumentacijos paruošimas 

perduodant informaciją gamybai. 
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Kolonos padalinimas 
 Detalesni modeliai 

 Plieno mazgų įterpimas 

 Detalesni kiekių žiniaraščiai  

 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Gaunamas detalesnis modelis su sujungimo mazgais. 
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Tikslenis ir išsamesnis plieninių elementų turinys 
 Nauji plieno profilių katalogai  

 Tikslus plieno konstrukcijų kiekių žiniaraštis 

 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Patobulinta konstrukcinių sprendimų 

integracija BIM procesuose. 
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Patobulinti konstrukciniai pamatai  
 Galimybė prikabinti konstrukcines kolonas prie 

pamatų  

 Automatinis kolonos ilgio atnaujinimas 

Patobulinimai konstrukcijų projektavimui 

 Autodesk Revit 2017 

Pagerina naudojo produktyvumą. 
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Revit vidaus tinklų inžinieriams 

(MEP) ir MEP gaminiai 
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Projekto bei gamybos optimizavimas 
Projektas į gamybą 

 Tinklų konvertavimas į gamybinius 

elementus 

Ilgių optimizavimas 

 Tiesinių elementų optimizavimas pagal 

gamybinius elementus 

Atraižų optimizavimas 

 Nepilnai panaudotų tiesinių elementų 

kombinavimas 

 

 

MEP gaminiai 
Autodesk Revit 2017 

Greitesnis elementų konvertavimas iš mažo detalumo 

lygio elementų iki tikrų gamybinių elementų. 
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MEP dalių modeliavimas 
 Tiesinių elementų kelio nustatymai 

 Automatizuotas gamybinių 

elementų išdėstymas 

 Dviejų atvirų sistemos galų 

sujungimas į vieną sistemą 

 Fasoninių dalių parinktys 

 

 

MEP gaminiai 

Nuo pavienių elementų rankinio dėliojimo iki automatizuoto proceso. 

Autodesk Revit 2017 
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Detalių modeliavimas 
 Detalių prailginimo galimybė 

 Sujungimo taisyklių 

nusakymas 

 Greitas prijungimas 

 Fasoninių dalių prailginimas 

 

 

MEP gaminiai 

Ortakių bei vamzdynų gamybinių elementų paprastesnis modifikavimas. 

Autodesk Revit 2017 
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Gamybinių elementų išdėstymas 
Tipo keitimas 

 Armatūros keitimas 

Nuolydžio kontrolė 

Gamybinio modelio dokumentacija 

 Aukščio žymenys, trumpiniai, lygio 

perkryčio žymuo, nematomos linijos 

 

 

MEP gaminiai 

Geresnė gamybinių elementų dokumentacija. 

Autodesk Revit 2017 
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Pakabų patobulinimas 
Trapecinės pakabos 

 Pakopinis modeliavimas 

Padėklo bei strypo modifikacijos 

 Padėklo prailginimas ir strypo 

vietos keitimas 

Pritaikyta ir armatūrai 

 

MEP gaminiai 

Detalių elementų planavimas su 

patogiomis MEP elementų pakabomis. 

Autodesk Revit 2017 
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Elektros apkrovų skaičiavimo 

variantai 
Skirtingi krūvio skaičiavimo modeliai 

 

 

MEP projektavimas 
Autodesk Revit 2017 

True and 

Reactive 
Apparent 

Projektuok greičiau pasirinkdamas skaičiavimo metodiką. 
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Skaičiavimų atnaujinimas 
Temperatūros skirtumo parameteras 

 Delta T skaičiavimas 

Slėgio nuostoliai 

 Slėgio nuostolių lentelių  

priskyrimas 

MEP projektavimas 

Patogesnis inžinerinės informacijos perdavimas į BIM modelį. 

Autodesk Revit 2017 
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Greitesnis darbas dideliuose 

projektuose 
Žymenys 

 Nedubliuojami žymenys 

Vamzdinių sistemų tūrio skaičiavimai 

 Apskaičiuojama fone 

Išmanus ortakių atvaizdavimas 

 

 

MEP projektavimas 
Autodesk Revit 2017 

Padidink programos veikimo greitį dideliuose projektuose.  
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