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יש  , לצורך פעולות במדריך זה❖

-להתקין את האפליקציה ל

Revit 2021המופיעה בתמונה

לפרטים נוספים אודות התקנת  ❖

והפעלת SOFiSTiKאפליקציות 

ניתן לקרוא את , רישיונות

המדריכים הייעודים לכך באתר  

:Tutorialsשלנו תחת דף 

www.sofistik.co.il/tutorials

SOFiSTiK Analysis & Design for Revit 2021התקנת 

http://www.sofistik.co.il/tutorials


Workflow-לאנליזה ב-Revit

Pre-Processing

Physical model

Analytical model

Geometry

Cross sections

Materials

Restraints

Loads

Combinations

Adjustment

Processing
Post Processing

Analyze

FEM parameters

Analysis parameters

Results

Show Results

Reports

Design & Code Checks

Column, Beam & Slab 

Design

Reinforcement 

Generation & Detailing

לחצו על הכותרות כדי לעבור לפרקים הרלוונטיים❖



SOFiSTiK Tutorial
Subject: Revit Pre-Processing



פתיחה

.Pre-processingלביצוע  Revitפרק זה יציג את הפלטפורמה המובנת ב❖

.יוגדר הקלט הדרוש עבור אנליזת אלמנטים סופיים, pre-processing-בשלב ה❖

.Pre-processingבפרק זה יוצג תהליך ה ❖

.כולל חתכי אלמנטים והגדרת חומרים, קליטת גאומטרית המודל1.

.התאמת מודל אנליטי2.

.הגדרת תנאי השענה3.

.הגדרת עומסים וקומבינציות4.



המודל אנליטי

מודל אנליטי המודל הפיסי

גיאומטריה מפושטת• לפי תכנית–גיאומטריה אמיתית •

(נקודה, משטח, קו)אלמנטים ללא נפח • אלמנטים עם נפח•

מיועד לחישוב ולמהנדס המבנים בלבד• משמש לתיאום בין בעלי התפקידים השונים•

מסד נתונים אחד

(עם התאמות ידניות)המודל האנליטי מקושר למודל הפיזי 

יחוסואלמנטיעם מישורים קווים פרמטריזציה



??למה נדרש המודל האנליטי

?כיצד עובדים וערוכים את המודל אנליטי לקראת אנליזת אלמנטים סופיים❖

❖SOFiSTiK structural property



Structural Settings-מודל אנליטי 

Tolerance-  עבור התאמת
המודל האנליטי

הקווים מופרדים → Tolerance <רווח בין הקורות



Reference Plane-יישור באמצעות 



באופן ידניכלים להתאמת המודל-מודל אנליטי  

התחשבות בפתחים  
תקרה/קיר

התאמת קיר אנליטי 
י הצמדה לאלמנטים "ע

אחרים

יצירת אלמנט 
אנליטי המחבר 

' בין שתי נק
אנליטיות



בדיקת מודל אנליטי

חיבור בין  , העברת כוחות וסמכים: אימות המודל❖

האלמנטים

הצגת אלמנטים❖

:בידוד אלמנטים עבור התאמה ידנית❖

•Isolate =בידוד האלמנט

•Isolate+ =  תוספת של כל האלמנטים

המחוברים



תנאי השענה

Analyzeשליטה במודל האנליטי באמצעות לשונית ❖

חסימת דרגות  –בחירת סמך נקודתי קווי או משטחי ❖

חופש



הגדרת מצבי העמסה❖

עומסים



(לפי אלמנט, משטחי, קוי, נקודתי)סוגי עומסים ❖

הגדרת עומסים בהתאם למצבי העמסה❖

מידול עומסים



,  קוי, נקודתי)סוגי עומסים ❖

(לפי אלמנט, משטחי

הגדרת עומסים בהתאם למצבי  ❖

העמסה

הקומבינציות נשמרות  : הערה❖

וניתן לכלול אותן  rvt.בקובץ 

בתבנית הכללית

הגדרת קומבינציות

הוספת קומבינציה חדשה

בחירת עומסים 
להוספה לקומבינציה

הגדרת מקדמי  
העומסים 

בקומבינציה



Structural Properties-כללי

SOFiSTiK-פרמטרים אנליטיים לשימוש ב❖

❖Structural ID =אלמנט עבור תהליך החישוב' מס

❖Group =סידורי של ' מסGroup

❖Name =שם מזהה לנוחות המשתמש

❖Design Group =שם מזהה עבור תכנון ב-Revit



❖Placement =הגדרת אקסצנטריות הקורה

❖Effective width = קורת < --קורה מלבניתT

❖Mesh density =צפיפות רישות מודל האלמנטים הסופיים

הגדרת פרקים לאורך הקורות= שחרורים ❖

Structural Properties– קורה\עמוד



❖Thickness = הגדרת עובי האלמנט(QUAD)  באופן
ידני או אוטומטי

❖Placement = הגדרת אקסצנטריות באלמנט(QUAD)

❖Stiffness =קשיחות האלמנט:

+Bending

+Membrane

+Bending+Membrane

Structural Properties– קיר\תקרה



התאמות פרטניות–שחרורים 

עריכת תנאי הסמיכה של השפה

בחירת שפת האלמנט



בחירת שפות אלמנטים2)

הגדרת תנאי שפה (3

ייצוא המערכת ושליטה4)
animatorבאמצעות 

ריבוי התאמות–שחרורים 

1) SOFiSTiK – Edge 

Release tool



Subsystemsהגדרת תנאי סמיכה עבור 

הגדרת קשיחות האלמנטים כאשר  ❖

Subsystem-מתפקדים כתמיכה ב

סמכים/ באמצעות קפיצים 

קשיחות הקפיץ מחושבת בהתאם  +

תנאי ההשענה והחומר של  , לגאומטריה

רכיבי המודל הראשי

 Rigid: ניתן גם להגדיר במקום הקפיץ+

support ,ו–Free–ללא קשיחות



SOFiSTiK  Training
Subject: Revit Processing



פתיחה

לביצוע   Revitפרק זה יציג את הפלטפורמה המובנת ב❖

processing 

מבוצעת אנליזת אלמנטים סופיים על , processing-בשלב ה❖

.Pre-processingבסיס המודל האנליטי שהורכב בשלב ה 

:הכוללprocessingבפרק זה יוצג תהליך ה ❖

.1Mapping–עדכון חתכים וחומרים.

.יצירת מודל אלמנטים סופיים מתוך מודל אנליטי2.

.פתרון מודל האלמנטים הסופיים3.



עריכת החומר 

(Mapping)עדכון חומרים

בהתאם לתקן הנבחרPre-processingבשלב ה Revitעדכון חומרים אשר הוגדרו במודל ❖

הוספת חומר  
חומר חדש :  הגדרת חוק חומר

מאמץ-עיבור 



(Mapping)עדכון חתכים 

בשלב Revitעדכון חתכים אשר הוגדרו במודל ❖

Pre-processingה 

עריכת חתך

הגדרת חתך חדש



חתכים פוליגונים

עריכת חתכים פוליגונים כלליים עבור  ❖

אלמנטים בעלי חתכים לא סטנדרטיים

עריכת זיון

הגדרת זיון  
חדש

הגדרות  
גבולות זיון



SOFiSTiK-אלמנטים סופיים 

ניצור מודל אלמנטים סופיים המבוסס על המודל  pre-processingלאחר סיום ה ❖

SOFiSTiK Analysis.הנמצא תחת לשונית Analyzeהאנליטי באמצעות פקודות 

שנפתח יוגדרו פרמטרים נוספים הדרושים להפיכת SOFiSTiK Analysisבחלון ❖

.המודל אנליטי למודל אלמנטים סופיים



SOFiSTiK-אלמנטים סופיים 

שנפתח יוגדרו פרמטרים נוספים הדרושים להפיכת SOFiSTiK Analysisבחלון ❖

המודל אנליטי למודל אלמנטים סופיים

יצירת רישות  
עבור כל  

המודל או רק 
עבור תת מודל

משימות 
יצירת : לביצוע

השמת  , רשת
הטרחות  

וניתוח מקרי  
העמסה

הגדרת משקל 
עצמי עבור  

מקרה העמסה 
ספציפי



SOFiSTiK-אלמנטים סופיים 

שנפתח יוגדרו פרמטרים נוספים הדרושים להפיכת SOFiSTiK Analysisבחלון ❖

המודל אנליטי למודל אלמנטים סופיים

טולרנס בבניית  
mesh-ה

הזנחת פתחים  
בגאומטריה

שליטה 
במספור  
אלמנטים



SOFiSTiK-אלמנטים סופיים 

שנפתח יוגדרו פרמטרים נוספים הדרושים להפיכת SOFiSTiK Analysisבחלון ❖

המודל אנליטי למודל אלמנטים סופיים

בחירת סוג אלמנט  
משולש או –לרישות 

מרובע

הגדרת גודל מקסימלי  
לאלמנט

בפינות  meshעידון 
ובשפות המודל



SOFiSTiK-אלמנטים סופיים 

שנפתח יוגדרו פרמטרים נוספים הדרושים להפיכת SOFiSTiK Analysisבחלון ❖

המודל אנליטי למודל אלמנטים סופיים

ביצוע אנליזה לינארית  
למקרי ההעמסה  

המוגדרים

התחשבות בשלבי  
ביצוע

חישוב מרכז כובד  
וגזירה קומתי

חישוב הקומבינציות  
שהוגדרו לפני כן



SOFiSTiK-אלמנטים סופיים 

יציג  , System Visualizationשימוש ב ❖

את מודל האלמנטים הסופיים שנוצר  



SOFiSTiK  Training
Subject: Revit Post-Processing



פתיחה

-Postלביצוע  Revitפרק זה יציג את הפלטפורמה המובנת ב❖

Processing

:בפרק זה יוצגו ❖

Revit-בShow Resultsהצגת תוצאות באמצעות 1.

System Visualizationהדמיית המודל באמצעות 2.

עמודים וקורות, תקרותאלמנטיתכן 3.

הפקת דוחות4.



Revit-הצגת תוצאות ב

Show Resultsשימוש בפקודה ❖

Structural Properties-בחירת תוצאות רצויות ב❖

ולהדליק את  SOFiSTiK-חובה לבצע אנליזה ב: שימו לב❖

המודל האנליטי במבט כדי לצפות בתוצאות



Revit-הצגת תוצאות ב

בחירת מצבי העמסה❖

בחירת תוצאות רצויות להצגה❖



Revit-הצגת תוצאות ב

לדוגמהmain model-כוחות ציריים בעמודים ב❖



Revit-הצגת תוצאות ב

לדוגמהsub-system-בתקרה בxכפיפה בכיוון מומנטי❖



הדמיית המודל



תכן אלמנטים

נוצרת  , בעת בחירת האלמנטים לצורך תכן❖

(Design Group)קבוצת תכן 

ניתן לצפות בכל קבוצות התכן שיצרנו בפרויקט  ❖

SOFiSTiK: Design Browserתחת 

,  לבצע תכן מחדש, כאן ניתן לערוך את הקבוצה❖

לצפות בדוח מפורט ועוד



תכן אלמנט עמוד

ניתן להגדיר את פרמטרי התכן ❖

השונים בלשוניות המתאימות



תכן אלמנט עמוד

נסמן אפשרות זו  
כדי ליצור 
פרמטרים 

במשפחת העמוד

ליצור פילטרים  : ניתן בין היתרפרמטרים אלה בעזרת 
ליצור כתבי כמויות ולייצא נתונים לאקסל, לתצוגה



תכן אלמנט קורה

ניתן להגדיר את ❖

פרמטרי התכן 

השונים בלשוניות  

המתאימות



תכן אלמנט תקרה

ניתן להגדיר את פרמטרי ❖

התכן השונים בלשוניות  

המתאימות



הפקת דוחות



!SOFiSTiKתודה שבחרתם 

וובינרים, באתר שלנו וצפו בעוד הרבה מדריכיםTutorialsהיכנסו לדף ? רוצים ללמוד עוד❖

.www.sofistik.co.il/tutorials: וסרטוני הדרכה מובילים

:  והירשמו לניוזלטר החודשי שלנוSOFiSTiK-הישארו מעודכנים בכל מה שחדש ב❖

https://www.sofistik.co.il/subscribeוקבלו היישר למייל את כל עדכוני התוכנה  ,

!קורסים ועוד, מדריכים

.  https://www.sofistik.co.il/newsletters: הקודמים שלנוהניוזלטריםלצפייה בכל ❖

ניתן , Autodesk-וSOFiSTiKלפניה בכל נושא אחר וכדי לקבל הצעת מחיר על מוצרי ❖

. info@sofistik.co.il: ל"או בדואwww.sofistik.co.il: להשאיר פרטים באתר

http://www.sofistik.co.il/tutorials
https://www.sofistik.co.il/subscribe
https://www.sofistik.co.il/newsletters
http://www.sofistik.co.il/
mailto:info@sofistik.co.il

