
על הקורס:
גלה כיצד להשתמש ב- Revit, תוכנת BIM החזקה מבית Autodesk - ליצירת מדרגות ומעקות סטנדרטיים

ומותאמים אישית. הקורס מכסה תכונות, כלים וטכניקות שיכולים לעזור לך להוסיף מדרגות ומעקות אלגנטיים 
לעיצובים שלכם. נסביר כיצד להוסיף מדרגות ישרות, מדרגות לולייניות, מדרגות בצורת U ומדרגות רב-קומתיות. 

כמו כן נלמד להגדיר מעקות - כולל כיצד לערוך את נתיב המעקה, לייצר חלוקות אופקיות ואנכיות, נראה כיצד ליצור 
מאחז יד מעוצב , הגדרת חומרים ועוד.

מטרת הקורס:
 Revit - לימוד כלים למידול ופירוט מדרגות ומעקות בתוכנת ה

תוצרי הקורס:
 ) D2 ותוכניות D3 מדרגות ומעקות מסוגים שונים ) מודלי

תועלות הקורס:
לאחר סיום הקורס, ובאמצעות הכלים הנלמדים בקורס, יוכלו המשתמשים לייצר מדרגות, להגדירם, לשלב מעקות 

במדרגות ואף ליצור מעקה למרפסות ובנייה חופשית למקרה הצורך.

דרישות קדם:
•  נדרש ידע בהפעלת מחשב. 

REVIT נדרש ידע וניסיון קודם בתכנת  •
•  מתאים למשתמשים שלא התמקדו בתכנון ומידול מדרגות

קהל יעד:
הקורס מיועד למתכננים בתחום האדריכלות

היקף הקורס:
4 שעות , 2 מפגשים, שעתיים כל מפגש באופן מקוון

נושאי הלימוד:
•  שיעור 1 מדרגות ) שעתיים כולל תרגול (
•  שיעור 2  מעקות ) שעתיים כולל תרגול (

שיעור 1: מדרגות
• מידול סוגי מדרגות שונים ) Cast in Place / Assembled ( מדרגות יצוקות / מדרגות קלות 

• מהלכי מדרגות ופודסטים– Stair Run and Landings - מידול אוטומטי ומידול ידני 
  BOUNDARY / RISER / STAIR PATH -שימוש ב •

• הגדרות מהלכים )RUN( - רום ושלח / הגדרות חומרים / התחברויות שונות 
• הגדרות פודסטים )LANDING( - עובי / חומרים

 SUPPORTS - )הגדרות של קורות תמיכה )מדרגות קלות •
• הגדרת המעקה כחלק מהמדרגות

MULTISTORY STAIRS -עבודה עם ה •

שיעור 2: מעקות
)Place on Stair / Sketch Path( - מידול המעקה חלק מהמדרגות / באופן עצמאי •

• הגדרות כלליות של המעקה )Edit Type( - מיקום / התחברויות ועוד
)RAILINGS / BALUSTERS( הגדרות מפורטות של חלוקות אופקיות ואנכיות במעקה •

• הוספת חלוקה אופקית במקום או בנוסף ל - )RAILINGS )TOP RAIL - הגדרות ויישומים
• הוספת מאחזי יד כחלק מהמעקה )HAND RAIL( - הגדרות ויישומים

בונוס:
שימוש בפקודת המעקה כדי לבנות גדרות והצללות שונות

Revit Architecture 2020 - מדרגות ומעקות ב


