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 خوش آمدید.Revit MEPاز آموزش جامع  دومبه قسمت 

در این بخش از آموزش غلط های تایپی و نوشتاری مطمئنا وجود دارد لطفا گزارش 

 دهید.

Ghasem.Ariyani@Gmail.Com 

 

 هر گونه سوال و نظر و انتقاد را فقط از طریق وب سایت و یا ایمیل در میان بگذاید

Www.Aryaahora.Com 

Ghasem.ariyani@Gmail.com 

 

قرار دادن این مطالب در هر سایتی با ذکر نام نویسنده و وب 

 سایت)کامال شفاف و قابل دید( بال مانع می باشد.
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 روشی که مبلغی بابت این فایل دریافت شود خودداری کنید.لطفا ازفروش و یا هر 

الزم به ذکر می دانم که این مطلب را یادآور شوم: بنده متاسفانه در برخی سایت های 

فروش نرم افزار و ... دیدم که در تبلیغات محصول خود اینگونه بیان می کنند: ) با 

)اتوکد( دریافت کنید.( در  خرید هر بسته )مثال اتوکد( یک آموزش رایگان و جامع

صورتی که آن آموزش را بنده به صورت رایگان در اینترنت برای تمام افراد بدون 

محدودیت گذاشتم نه اجبار یا شرط. لطفا برای دعای خیر خودتان که شده از این قبیل 

 کارها خودداری کنید.

 آریانیبا سپاس بی نهایت:

 

 

 

    Revitه ای نرم افزارهای حرفآموزش 

                                                      www.aryaahora.com 

 

 

          09372352247         آریانی                              09111452542
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Spaces)فضاها( 

تجزیه و تحلیل دقیق بارهای حرارتی گرمایش و سرمایش تنها در صورت انجام می گیرد که در تمام مناطق 

ها را در تمام مناطق محدوده بسته  spacesشما می توانید  قرار داده شود. Spacesمدل ساختمان  

(bounded (نیمه بسته ،)semi-bounded(و نا محدود )unbounded areas.قرار دهید ) 

* Bounded areas مناطق محدود یا بسته(، مناطقی می باشند که توسط از عناصری مانند، دیوار ها(

(walls (دیوارهای شیشه ای ، )curtain walls (سیستم دیوارهای شیشه ای ، )curtain systems  ، )

ها فضا خطوط جدا کننده ( و room(و اتاق) floors(، کف ها) roofs( ، سقف ها) columnsستون ها)

(space separation lines ) ایجاد شده باشد. 

* Semi-bounded areas منطق نیمه محدود، به مناطقی گفته می شوند که به طور کامل با ابزار(

room-bounding .محدود نشده باشد 

* Unbounded areasهای )منطق محدود(، به فضاهای باز و بدون هر گونه قرار داشتن ابزارroom-

bounding .گفته می شود 

Revit   از ابزارSpace .مقادیر  برای حفظ اطالعات در مورد آن منطقه ای که قرار دارد، استفاده می کند

 . مطمئن باشید کهها، بروی انواع پارامترهای آنالیز بارهای گرمایشی و سرمایشی تاثیر می گذاردSpaceطبقات 

( sliver spaces، و فضاهای زائد)Shaft ،Chases)اشغال شده( و plenumدر فایل معماری، فضاهای 

 shafts, chases, and)در مورد گزینه ها .اختصاص داده شود roomمعموال نمی توان توسط معمار با ابزار 

sliver spaces )در بخش بعدی کامال توضیح داده می شود چون دارای اهمیت زیادی می باشند 
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Rooms and Spaces*اق ها و فضاها()ات 

Rooms and Spaces .اجزاء مستقلی می باشند که برای اهداف متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند 

Rooms .جزء مولفه های معماری می باشد که اطالعات درباره فضاهای اشغالی را حفظ می کنند Spaces 

آنها شامل پارامترهایی می  گیرد.می باشد و  برای آنالیز حجم مورد استفاده قرار می  MEPمخصوص رشته 

باشند و اطالعات درباره مناطقی که در آن قرار دارند را حفظ می کنند. این اطالعات برای آنالیز بارهای 

 ( مورد استفاده قرار می گیرند.heating and cooling loadsسرمایش و گرمایش)

در یک پروژه ایجاد شده اند در  Revit MEPهایی که در ورژن های قبلی Spaceتحت شرایط معمین، 

Revit 2014 .به روز رسانی می شوند Space های ایجاد شده به صورت اتوماتیم بر اساس اتاق های موجود

 اتاق ها مطابقت داشته باشد. phaseفضاها می بایست با  Phase در پروژه به روز رسانی می شوند.

Space شوند.ها می توانند اضافه شوند یا نشوند و یا حذف Space های اضافه نشده مانندSpace های حذف

)منطقه Default zoneبالفاصله به  ها هنگامی که در ابندا به پروژه اضافه می شوندSpace شده نیستند.

ها Spaceها را می توانید در دیدهای پالن و برش مشاهده کنید. Space پیش فرض( اختصاص داده می شوند.

ها می بایست در کل پروژه قرار داده Spaceابل قرار دادن و مشاهده نمی باشند. در دیدهای سه بعدی و نما ق

در مناطقی  . فضاهای ایجاد شده)دستی یا اتوماتیک(plenumشوند، از جمله مناطق اشغال نشده مانند مناطق 

 انتخاب می باشد. Occupiableکه به عنوان یک اتاق اشغال شده تعریف می شوند پارامتر 
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Room-bounding Components*اتاق(- مولفهbounding) 

-roomقرار گرفته می شود، محاسبه حجم یک فضا توسط سطوح مولفه  هنگامی که یک فضای بسته 

bounding .مانند، دیوارها، کف ها، سقف های کاذب، سقف ها، و خطوط جدا کننده فضاها صورت می گیرد 

وجود داشته باشند  room-boundingطح مولفه های حجم فضاها در راستای افقی و عمودی تا جایی که س

 گسترش می یابد.

 ( در یکی از دو دسته زیر قرار دارند:Surfacesسطوح ها)

Exterior  به جزء زمانی که پارامتری برای عملکرد مولفه :room-bounding  به عنوان داخلی

(Interior(یا هسته )Core/Shaft فقط مجاوربا یک )سطح دیوار و یا در آن فضاها سطح ( )مانند دیوارها

 مجاوری نباشد.

Interior هنگامی که مولفه :room-bounding  سطح مجاوردر دو (به عنوان داخلیInterior تعیین )

( )مانند دیوارها( برای آنها تعیین شده Core/Shaft( یا هسته)Interiorشده باشد و یا پارامتر عملکرد )

 باشد.

 

مام بخش های مدل قرار داده نشده باشند، دیوارهای داخلی می توانند به صورت اشتباه هنگامی که فضاها در ت

به عنوان دیوارهای خارجی شناخته شوند که این عمل باعث آنالیز نادرست بارهای گرمایش و سرمایش می 

برای ( Core/Shaftیا  Interiorو تنها زمانی این اشتباه صورت نمی گیرد که پارامتر عملکرد دیوار ) شوند.

 آن مشخص شده باشد.

برای دیوارهایی مشخص نشده باشد.  Interior or Core/Shaft برای مثال، فرض کنیم که پارامتر عملکرد 

. در هر حالت سطوح دیوارهای قرار داده نشده است را نشان می دهد spaceدر تصویر زیر مکان هایی که 

 نظر گرفته شده است ، حتی اگر آن دیوتر داخلی باشد.برای مناطق به صورت خارجی در  Officeمجاور 
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Place Spaces Automatically*)قرار دادن فضاها به صورت اتوماتیک( 

 MEP، فضاها را بروی مدل معماری باز شده در Create Automaticallyشما می توانید با استفاده از ابزار 

باشد، )فوت( متر مربع  52.0های بسته ای که بزرگتر از ها به صورت خودکار، در فضاSpaceایجاد  ایجاد کنید.

به عنوان  Spaceرا قرار می دهید آن فضا جزء یک اتاق باشد، این  Spaceاگر در هر جایی که ایجاد می شود. 

Occupiable  .اشغال شده( تنظیم می شود(Space ها با توجه به پارامترهایOption Bar  در طبقه جاری

 ها به صورت نام عددی بروی مدل اضافه می شوند. Spaceایجاد می شوند. 

1-Click Analyze tab Spaces & Zones panel  Space. 

 

 را انتخاب کنید، فضاهای بسته به صورت پر رنگ نمایان می شوند. Highlight Boundaries و اگر ابزار 

 

 

 را برای تمام فضاها مشخص کنید. Offset( و مقدار Upper Limi، ارتفاع حد باال)Options Barدر  -.
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 اکنون با کلیک کردن داخل محیط های بسته، می توانید فضاها را قرار دهید.-3

 

کلیک کنید، به صورت اتوماتیک داخل تمام  Place Spaces Automatically اگر بروی ابزار -4

های ایجاد شده را Spacesداد ایجاد می شود و پیغامی نمایان می گردد که تع Spacesمحدودهای بسته  

 نمایش می دهد.

 

 ( از مدل انجام دهید.Levelاین مراحل را برای هر طبقه)-0
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Space Creation During Project Upgrade* بروز رسانی فضاها در پروژه()ایجاد 

( می شود، upgradeتحت شرایط خاصی، فضاهای ساخته شده به صورت خودکار در پروژه به روز رسانی)

ساخته شده باشد و در ورژن های جدید باز شود این اتفاق به  Revitنگامی که یک پروژه در ورژن های قبلی ه

داده شده بودند را  Roomفضاهای بروز شده در پروژه اطالعاتی که قبال به مولفه  صورت خودکار رخ می دهد.

به تگ  Roomل تگ های های موجود ، تبدیRoomساختن این فضاها بر اساس  حفظ می کند. MEPدر 

این فقط در زمانی می باشد که  صورت می گیرد. Spaceبه فهرست  room، و تبدیل فهرست  Spaceهای 

 ساخته شوند. automatically( به صورت Spacesفضاها)

 ایجاد فضاهای خودکار در زمان به روزرسانی در هر یک از شرایط زیر نیز ممکن می باشد:

 روی آنها استفاده شده اند. copy/monitoreمی باشد که ابزار  هاییRoom*پروژه شامل 

 اصالح شده اند. MEPهایی می باشند که با استفاده از پارامترهای Room*پروژه شامل 

 به روز رسانی شده است. Revit 2014*پروژه شامل مدل لینک باز شده و توسط 

نمایش داده می  MEPکه در پارامترهای  ( می باشدTags( و تگ هایی)schedules*پروژه شامل فهرست)

 شود.

Spaces )فضاها( 

فضاهایی که به صورت اتوماتیک در هنگام به روزرسانی پروژه ساخته می شوند به عنوان سطح اشغال شده 

(occupied (تعیین می گردند.)پارامترOccupiable )انتخاب شده است 

Rooms)اتاق ها( 

حذف شده با  copy/monitoreبا فضاهای جدید یا  copy/monitoreتمام اتاق ها، به غیر از اتاق های 

 مشخصات یکی در پروژه باقی می مانند.

Tags)برچسب ها( 

Tag های اتاق که در مشخصاتMEP  نمایش می دهند دوباره به عنوانtag.های فضاها ایجاد می شوند 
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Schedules)فهرست ها( 

Schedulesی های اتاق که شامل مشخصات پارامترهاMEP  می باشد دوباره به عنوانSchedules های

های فضا شامل اطالعات اتاق می باشند و  ممکن است با داده Schedulesتعیین می شوند.  MEP  فضاهای

 های نسخه های قبلی مطابقت داده شوند.

Color Schemes()طرح های رنگ 

Room color schemes  پارامتری برای نگاشت رنگ درMEP ه به عنوان نگاشت رنگ برای می باشد ک

 معادا می شود. Spaceپارامتر 

Volume Computations)محاسبات حجم( 

Space ها برای محاسبه حجم سرمایش و گرمایش مورد نیاز می باشند. محاسبه حجم برای یک فضا بر اساس

د. در و منطقه ای که بر اساس مضرب توسط ارتفاع فضا است صورت می گیر room-boundingمولفه 

Revit  )محاسبه حجم و مساحت توسط سطوح دیوار انجام می گیرد. ارتفاع مبنا محاسبه ، بر اساس )مرجع

Level  وBase Offset .5255در حالت پیش فرض محاسبه ارتفاع  مبنا  مشخص شده تعیین می شوند 

و  Upper Limitسط ( توSpaceمیزان حد عمودی برای یک فضا) میلی متر باالتر از سطح باال می باشد.

Limit Offset .میلی  055.فضاهای پیش فرض برای حد عمودی در حالت پیش فرض  مشخص می شوند

 متر باالتر از سطح مبنا می باشند.

Areas and Volumes Option)انتخاب مساحت ها و حجم ها( 

برای  Areas and Volumes Computations هنگامی که گزینه مساحت ها و حجم ها در پنجره 

محاسبات حجم انتخاب شده باشد، محدوده اتاق های اضافه شده ممکن است تا حدی در حالت عمودی ادامه 

 پیدا کند و بر محاسبات حجم تاثیر بگذارد.

Architect tab Room & Area panel drop-down Area and Volume 

Computations 
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را انتخاب کنید،  Area and Volumeینه اگر گز Area and Volume Computationsدر پنجره 

 Areasچسبیدن  ( می چسبد.ceilings(و سقف های کاذب) roofsبه سقف ها ) Spaceمحدوده های 

and Volumes  هنگامی اتفاق می افتد که گزینهAreas and Volumes  انتخاب شده باشد و دنباله

Space (با یکی از مولفه های محدوده اتاقroom-bounding ).تداخل داشته باشد 

 در تصویر زیر می توانید توضیحات باال را مشاهده کنید:

 

Placing Spaces)قرار دادن فضاها( 

 باز کنید. Spaceدید مورد نظر را برای قرار دادن -1

2- Click Analyze tab Spaces and Zones panel  Space. 
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 مشخص کنید. Space، پارامترهای درست را برای Options Barدر -3

 

 در فضاهای مورد نظر کلیک کنید. Spaceموس را در فضای ترسیمی جابجا کنید و برای قرار دادن -4

 

 کلیک کنید. Modifyرا ادامه دهید و یا بروی  Spaceقرار دادن -0

 ( :room-boundingجهت مشاهده محدوده اتاق)-0

 click Modify | Place Space tab  Space panel Highlight Boundaries. 

 

Revit MEP .تمام محدوده اتاق ها را با یک رنگ طالیی پر رنگ همراه با یک اخطاری نمایش می دهد 
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برای مشاهده تمام لیست محدوده اتاق ها در مدل، شامل آنهایی که در دید طبقه جاری قابل مشاهده نیستند، 

 نمایش داده شود. کلیک کنید تا لیست Expandدر پنجره اخطار بروی دکمه 

 

 کلیک کنید. Closeبرای بستن پنجره اخطار و حذف قسمت های پررنگ شده بروی 

* Placing Spaces up to the Ceiling سقف کاذب( تا)قرار دادن فضاها 

می )پر شده( محدود شده است plenumسقف کاذب و یا  تااین روش قرار دادن فضا هنگامی که  حجم فضا 

 ید. را می آموزرسد 

 ، بروی طبقه مورد نظر دابا کلیک کنید تا باز شود.Project Browserدر -1

 بعد،به منظور بررسی عمودی  فضاهایی که قرار می دهید یک دید برش ایجاد کنید .

* Create section views)ایجاد دید برش( 

 ا را در دید برش مشاهده کنید.شما با استفاده از برش در بخش هایی که فضاها را قرار دادید، می توانید آنه
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2 Click View tab Create panel  Section. 

 

 پس از انتخاب این ابزار، می توانید با کلیک کردن در امتداد دو نقطه دید برش ایجاد کنید.

مطمئن باشید که برشی که ایجاد می کنید، فضا را قطع می کند، در غیر اینصورت فضا در دید برش نمایش 

 می شود.داده ن

 

 کلیک کنید تا دید برش باز شود.-بروی برش دابل-3

* Create plenum levels)ایجاد سطح پر شده( 

استفاده  plenum( Levelهنگامی که می خواهید فضاها را در ناحیه هایی سقف کاذب قرار دهید از سطح)

فضاها در ناحیه های  ، سطوح ویژه ای می باشد که به شما اجازه قرار دادنPlenumسطوح می کنید. 

Plenum  بروی سقف کاذب با استفاده از دید پالن طبقات مبنی بر سطحPlenum  را می دهد. شما می

به منظور انجام تحلیل بارهای سرمایش و گرمایش دقیق قرار  plenumبایست فضاها را در تمام ناحیه های 

 دهید. 

های سقف کاذب را انتخاب کنید و Levelاده شده باشد، ها در ارتفاع سقف کاذب قرار دLevelاگر در پروژه -4

 را انتخاب کنید. Plenumگزینه  Type Selectorسپس در 
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 تغییر می دهد. plenum levelsهای استاندارد را به Levelبا این عمل 

 

 می باشد از این قسمت صرفنظر کنید.  Plenumاگر پروژه شامل سطوح -0

 روی سقف کاذب وجود ندارد،ب plenumاگر در پروژه سطوح -0

 Architect tab Datum panel  Level. 

 

 را انتخاب کنید. Plenumگزینه  Type Selectorدر -7

 

 ، مراحل زیر را انجام دهید: Option Barبروی -8

 فعال می باشد. Make Plan viewمطمئن شوید که گزینه -

 

را  Floor Plane، تنها Plan View Typesره کلیک کنید، و در پنج Plan View Typesبروی دکمه -

 کلیک کنید. Okانتخاب کرده و بروی 
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می شود. برای قرار دادن فضاها در  plenumبر اساس سطح  این باعث به وجود آمدن یک طبقه پالن جدید

 به دید پالن نیاز دارید که با این روش این دید پالن ایجاد می شود. plenumسطح 

 وارد شده باشد. 5255، مقدار Offsetدر فیلد -

 را در ارتفاع های سقف کاذب اضافه کنید. plenumسطوح -9
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 کلیک کنید. Modifyبروی آیکن -15

، بروی ؟؟؟ کلیک کنید تا باز شود و سپس بروی یکی از discipline، در زیر Project Browserدر  -11

Level.ها کلیک کنید 

 

 مشخص کنید. Sub-Disciplineین دید ، برای اPropertiesبروی پالت -.1

 

، سطوح اضافه شده از Project Browserهمین مراحل را برای آن سطح دیگر انجام دهید، با این روش در 

 قرار می گیرند. plenumبا نام  sub-disciplineزیر ؟؟؟ به قسمت 

ت کنید و در لیست باز ، بروی هریک کلیک راسProject Browserنکته: برای راحتی خود می توانید در 

 را انتخاب نموده و نامی مرتبط با آن وارد کنید. Renameشده گزینه 
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را در کیبرد فشار دهید تا دو دید در کنار یکدیگر  WTبه غیر از دید برش و دید پالن، مابقی را ببندید و -13

 قرار گرفته شود.

 را تایپ کنید. VGمی شود( و سپس دید برش را فعال کنید)با کلیک درون هر دید آن فعال -14

، اسکرول را به سمت پایین  Visibility Graphicsاز پنجره  Model Categoriesبروی سربرگ -10

 را مشاهده کنید. Spaceحرکت دهید تا 

10-Space  را باز کنید، و گزینه هایInterior  وRefrence  را تیکدار کرده و سپس برویOk  کلیک

 کنید.

 حل را برای دید پالن طبقه تکرار کنید.همین مرا-17

click Analyze tab، هطبق النبا فعال کردن دید پ-18 Spaces and Zones panel  Space 

 ، تنظیمات زیر را انجام دهید:Options Barبروی -19

 ، سطح باال را برای سطح فضا تعیین کنید.Upper Limitبرای -

 نید.را وارد ک 5255، مقادیر Offsetبرای -

 این دو پارامتر ارتفاع یا اندازه عمودی فضا را مشخص می کند.

 و ... . Tagsمابقی تنظیمات را در صورت لزوم انجام دهید برای مثال، قرار دادن -

 در دید پالن، مکان نمای موس را بروی ناحیه مدل جابجا کنید و سپس برای قرار دادن فضا کلیک کنید.-5.
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 یک کنید.کل Modifyبروی آیکن -1.

..-Space.فضا( قرار داده شده را انتخاب کنید( 

 ، یکی از دو مورد زیر را انجام دهید:Energy Analysis، زیر Propertiesبروی پالت -3.

 را انتخاب کنید. Occupiableاگر فضا به عنوان، فضای اشغال شده می باشد، گزینه -

 غیر فعال کنید.را  Occupiableاگر به عنوان فضای خالی می باشد، -

 کلیک کنید. Applyروی -4.

در دید برش ، فضای قرار داده شده را بررسی کنید و مطمئن شوید که تا سقف کاذب رسیده است، در غیر -0.

 اینصورت هنگام محاسبه تحلیل بارهای گرمایش و سرمایش دقیق نمی باشد.
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 برای مابقی طبقات همین مراحل را تکرار کنید.-0.

* Placing Spaces for Plenums قرار دادن فضاها در(Plenum) 

 مورد نظر شوید. Plenumبروی سطح -7.

کلیک  View Rangeاز فیلد  Edit، بروی دکمه Extents، در زیر بخش Propertiesبروی پالت -8.

 کنید.

 

 موارد زیر را مشخص یا تنظیم کنید: View Rangeدر پنجره -9.

 را وارد کنید. 5255مقدار  Offsetنتخاب کنید و در فیلد را ا Top ،Level Aboveبرای -

مقدار  Offsetانتخاب می باشد، و در فیلد  Associated Level، مطمئن شوید که Cut Planeبرای -

 میلی متر را وارد کنید. 105

را بروی  Offsetانتخاب شده است، و مقدار  Associated Level، مطمئن شوید که Bottomبرای -

 تنظیم کنید. 5255

تنظیم  5255را بروی  Offsetانتخاب باشد و مقدار  Level Above، نیز  View Depth Levelبرای  -

 کنید.
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 دید برش را فعال کنید.-35

را برای  Interior and Reference، گزینه های Visibility Graphics dialogدر پنجره -31

Space .تیکدار کنید 

click Analyze tabن طبقه، با فعال کردن دید پال -.3 Spaces and Zones panel  

Space 

 ، تنظیمات زیر را انجام دهید:Options Barبروی  -33

 ، سطح باال را برای سطح فضا تعیین کنید.Upper Limitبرای -

 را وارد کنید. 5255، مقادیر Offsetبرای -

 کند.این دو پارامتر ارتفاع یا اندازه عمودی فضا را مشخص می 

 در دید پالن، مکان نمای موس را بروی ناحیه مدل جابجا کنید و سپس برای قرار دادن فضا کلیک کنید.-34

 کلیک کنید. Modifyبروی آیکن -30

30-Space  قرار داده شده برایPlenum .را انتخاب کنید 

کرده و گزینه را غیرفعال  Occupiable، گزینه Energy Analysis، زیر Propertiesبروی پالت -37

Plenum .را انتخاب کنید. این به عنوان فضای خالی تعریف می شود 

 

را بررسی کنید تا بر اساس تنظیمات مورد نظر ایجاد  Spaceدر دید برش همانطور که قبال نیز گفته شد، -38

 شده باشد.
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 تکرار کنید. Plenumاین عمل را برای دیگر طبقات 

در باالی سقف  Levelتعیین کنید، برای اینکار ابتدا یک  Spaceی توانید برای سقف خالی سقف نیز م-39

 در باالی سقف موجود است، نیاز ترسیم مجدد نیست. Levelایجاد کنید، اگر 
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را انتخاب کرده و بر اساس توضیحات قبلی در  Spaceکف طبقه آخر بروید و سپس ابزار  Levelاکنون به -45

 قرار دهید. Spaceآنجا 

 

 

*Using Space Separation Lines)استفاده از خطوط جداکننده فضاها( 

ویژه ای برای محدود کردن اتاق ها   model lines( فضاها separation linesخطوط جدا کننده )

فضاها می توانید در ناحیه های بسیار وسیع که بین آنها دیوار  separation linesهستند. شما با استفاده از 

ها Spaceرد و یا در طراحی نباید دیوار باشد، تفکیک کنید. پس از ایجاد نواحی جدید، شما می توانید وجود ندا

اختصاص دهید. به این ترتیب شما می توانید در یک ناحیه  Zoneها را به Spaceرا درون آنها قرار داده و آن 

(فضاها در دید پالن و separation linesبزرگتر، فضاها را به طور جداگانه کنترل کنید. خطوط جداکننده)

سه بعدی قابل مشاهده می باشند.  در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید که برخی ناحیه ها با وجود اینکه 

 برای آن ناحیه ها تعریف شده اند. Spaceدیوار ندارند، اما 
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*Placing Spaces for Complex Vertical Areas عمودی )قرار دادن فضاها برای مناطق

 پیچیده(

در این روش با ایجاد فضا برای ناحیه های پیچیده آشنا می شوید و از ابزارها و روش هایی مانند اضافه کردن 

separation lines :استفاده می کنیم 

 ، بروی طبقه مورد نظر دابا کلیک کنید تا باز شود.Project Browserدر -1

 ر می دهید یک دید برش ایجاد کنید .بعد،به منظور بررسی عمودی  فضاهایی که قرا

 در دید نما قایل مشاهده نیستند. Spaces :یادآوری

* Create section views)ایجاد دید برش( 

 شما با استفاده از برش در بخش هایی که فضاها را قرار دادید، می توانید آنها را در دید برش مشاهده کنید.

2 Click View tab Create panel  Section. 
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 پس از انتخاب این ابزار، می توانید با کلیک کردن در امتداد دو نقطه دید برش ایجاد کنید.

در تصویر زیر دو دید برش عمود برهم که در پالن طبقه از کل طول ساختمان ایجاد شده است را نشان می -3

 دهد.

ینصورت فضا در دید برش نمایش مطمئن باشید که برشی که ایجاد می کنید، فضا را قطع می کند، در غیر ا

 داده نمی شود.

 

 کلیک کنید تا باز شود.-، بروی دید برش ایجاد شده جدید دابلProject Browserدر -4

برای آن قرار  Levelنکته: در این تمرین فرض بر این شده است که یک پروژه ای مانند همین تمرین دارید و 

 داده شده است.

 کنید.کلیک  Modifyبروی آیکن -0
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* Divide the area using space separation lines تقسیم کردن ناحیه با استفاده از(

 ابزار جدا کننده فضاها(

 ( مورد نظر شوید.floor planبروی دید پالن طبقه)-0

7- Click Analyze tab Spaces and Zones panel  Space Separator 

متفاوت دو قسمت در محل مورد نظر  upper limitsه با توجه به و یک جدا کننده فضا را برای تفکیک ناحی

 ترسیم کنید.

-room( جزء مولفه های محدود کننده اتاق)Space separationنکته: خطوط جداکننده فضا)

bounding.هستند ) 

 

 

 کلیک کنید تا باز شود.-، بروی دید برش ایجاد شده جدید دابلProject Browserدر -8

را فشار  WTدید برش و دید پالن طبقه برای جابجایی فضا، مابقی دیدها را ببندید، و در کیبرد  .به غیر از -9

دهید تا سه دید به طور همزمان در کنار یکدیگر مشاهده شوند. همچنین از روش زیر نیز می توانید چیدمان 

 دیدها را در کنار یکدیگر تنظیم کنید:

View tab Windows panel  Tile 
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 روی یکی از دیدهای برش کلیک کنید تا مطمئن شوید که فعال شده است.-15

 را تایپ کنید. VGدر کیبرد -11

، اسکرول را به سمت پایین جابجا Visibility Graphicsاز پنجره  Model Categoriesدر سربرگ  -.1

 را بیابید. Spaceکنید تا 

را  Interior and Referenceگزینه های کلیک کنید تا باز شود و سپس  Spaceبروی عالمت + -13

 فعال کنید.

 همین مراحل را برای آن یکی دید برش انجام دهید.-14

*Place a space)قرار دادن فضا( 

 با کلیک بروی دید پالن آن را فعال کنید و سپس:-10

click Analyze tab Spaces and Zones panel  Space 
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 را بارگذاری کنید. tagموجود نباشد، شما نیاز دارید تا در پروژه  tagنکته: در صورتی که 

 ، کارهای زیر را انجام دهید:Options Barبروی -10

 

 ، سطح باالیی را مشخص کنید.Upper Limitبرای -

که در باالی  Levelرا بروی  upper limitبرای یک فضای زیر سقف،  upper limitهنگام مشخص کردن 

 در آنجا ندارید، ایجاد کنید. Levelد طوری که فضا به سقف بچسبد. اگر چنین سقف قرار دارد مشخص کنی

 را وارد کنید. 5255مقدار  ,Offsetبرای فیلد -

 این دو گزینه حد ارتفاع یا عمودی را مشخص می کند.

 در صورت نیاز گزینه های زیر را نیز انتخاب کنید:

-Tag on placement اگر فعال باشد، پس از اینکه :Space  را قرار دهیدTag  بروی آن ایجاد می می

 شود.

Tag on placement  در حالت پیش فرض فعال می باشد. اگرTag on placement  ،انتخاب شده باشد

 می توانید نوع آن را نیز مشخص کنید. Type Selectorشما در 

 

- Tag location box قرار گیری :Tagی، عمودی و یا مدل مشخص ها بروی فضاها را در حالت های افق

 انتخاب شده باشد. Tag on placementکنید. این لیست زمانی فعال و قابل استفاده می باشد که 
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- Leader برای :Tag.ها یک خط راهنما ایجاد می کند 

 انتخاب شده باشد. Tag on placementاین گزینه هنگامی فعال و قابل استفاده می باشد که 

 

- Show Bounding Elements با کلیک بروی این آیکن، عناصر محدود کننده اتاق در مدل ساختمان که:

 نمایش داده می شود. Highlightبه رسمیت شناخته می شوند به صورت 

 

در دید پالن طبقه، مکان نمای موس را بروی ناحیه مدل ساختمان جابجا کنید و برای قرار گیری -17

Space.فضا( کلیک کنید( 

 ها فقط در دید پالن طبقات می توانند قرار گیرند. Space نکته:

 را در کیبرد تایپ کنید. MDکلیک کنید، و یا  Modifyبرای خارج شدن از حالت ایجاد فضا، بروی -18

19-Space .قرار داده شده را انتخاب کنید 

 یین کنید:، یکی از حالت های زیر را تعEnergy Analysis، در زیر Propertiesبروی پالت -5.

 :اگر به عنوان فضای اشغال شده می باشد، فعال کنید. Occupiable انتخاب -

 : اگر به عنوان فضای خالی می باشد، غیرفعال کنید.Occupiableغیرفعال کردن 
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 کلیک کنید. Applyبروی  -1.

به صورت  Occupiableرا که قرار می دهید در ناحیه شامل اتاق باشد، پارامتر  Spaceنکته: اگر شما 

اتوماتیک فعال می باشد که تعریف می کند فضا اشغال شده است. اگر ناحیه شامل اتاق نباشد، پارامتر 

Occupiable  به صورت اتوماتیک غیرفعال می باشد که این به معنی فضای خالی می باشد. شما همیشه می

بروی  Occupiableلی تعریف کنید. پارامتر توانید این پارامتر را دوباره به عنوان فضای اشغال شده و یا خا

 تحلیل بارهای سرمایش و گرمایش تاثیر می گذارد.

* Verify the spaces)بررسی فضاها( 

نمایش  Shadingدر دیدهای پالن طبقات و برش ها، مناطقی که فضاها قرار داده شده است به صورت -..

طح مبنا تل سطح باال ادامه پیدا کرده باشد، و مناطقی داده می شود بنابراین بررسی کنید که حجم فضاها از س

در ناحیه ها وجود نداشته باشد. این بررسی و مطمئن شدن از ایجاد درست    )بدون رنگ(Unshadedکه 

 فضاها، محاسبه دقیق تر حجم را فراهم می کند.
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را به سمت  upper limitبه عنوان یک فضای محدود مشخص نشده باشد، در دید برش  Spaceاگر -3.

 را حل و فصل کنید. unshadedباالی سطح جابجا کنید، شما می بایست تمام مناطق 
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Accounting for the Volume of Cavities, Shafts, and Chases* 

بسیار حیاتی می باشد. اینها شامل ناحیه  accountبرای آنالیز بارهای گرمایش و سرمایش برای کا حجم مدل، 

موجود در پروژه می باشند. این فضاهای کوچک در یکی از  cavities, shafts, and chasesد هایی مانن

 سه دسته زیر  قرار دارند:

Asymmetrical Areas مولفه:room-bounding .اینها اغلب به  به صورت موازی و محدود نیستند

 صورت ناحیه های مثلثی و یا با دیوارهای کمانی شکل محدود می شوند.

 

Sliver Spaces نواحی باریک محدود شده که بوسیله مولفه :room-bounding  در داخل فضاها به

)فضاهای تیکه sliver spacesبه صورت خودکار شامل  Revitدر شرایط زیر،   صورت موازی قرار دارند.

 می شود: Spaceشده( در حجم مماس با 

 محصور است، و  sliver spaceموازی مشابه با  room bounding*اجزای 

 Energyدر پنجره  Sliver Toleranceمساوی یا کمتر از مقدار پارامتر،  sliver space*عرض یک 

Analysis  است، و 

 و مماس به آن قرار داده شده است. sliver spaceدر دو طرف  space*یک مولفه 

(وجود دارد، اما فقط cavities, shafts, and chasesاگر چه در تصویر زیر، چندین فضای تعریف نشده)

فضاهایی که دور آنها با دایره مشخص شده اند به طور خودکار در محاسبات حجم برای گرمایش و سرمایش 

 بارهای خنک کنند در مدل می توانند محاسبه شوند.
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Revit  به صورت خودکار، حجمsliver space .که مماس با حجم اصلی می باشد را شامل می شود 

Sliver spaces ها می بایست در دو سمت و مماس خود مولفهSpace  قرار داشته باشد. در تصویر قبلی

Sliver spaces  در سمت چپ، به عنوانSliver spaces .نمی تواند تعریف شود 

 

ها با یکی از حجم های مماس sliverهمانطوری که در مدل تحلیلی سمت راست نشان داده شده است، حجم 

ها در مرکز مدل تقسیم می شوند طوری که تنها حجم بین دیوارهای موازی مشابه به Space . ادغام شده اند

 Sliver Spaceفقط حجم بخشی از فضا که مطابق با  به رسمیت شناخته شده اند. sliverعنوان 

Tolerance  نسبت به حجم مماس)اتاق(بزرگتر است اضافه شده است. مدل تحلیلی سمت راست چگونگی

 ی را نشان می دهد.  تقسیم بند
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در هنگام تجزیه و تحلیل بارهای گرمایش و سرمایش محاسبه شده، با استفاده از  sliver spaces: حجم نکته 

 برای پروژه نمایش داده می شود. gbXMLخروجی گرفتن با فرمت 

Sliver .ها، برای محدوده اتاق های داخلی نیز در نظر گرفته می شوندSliver spacesلفه ها موSpcae 

 sliverبا این حال  نمایش داده نمی شوند. Shadingندارند، به همین دلیل در نمای پالن یا برش به صورت 

spaces  ها با بخش مماس اتاق، در مدل تحلیلی بارهای گرمایش و سرمایش در پنجرهHeating and 

Cooling Loads  نمایش داده می شود، و حجمsliver های سرمایش و گرمایش در هنگام تحلیل بار

 محاسبه می شوند.

 یکی از مشخصه و داده های انرژی می باشد که در سربرگ Sliver Space Tolerance: پارامتر نکته

Manege و پانل ،Setting بروی آیکن ،Project Information  و سپس در پنجره باز  کلیک کنید

 Sliverکنید و در پنجره باز شده جدید مقدار کلیک  Energy Settingsپارامتر  Editشده بروی دکمه 

Space Tolerance .قابل تنظیم می باشد 
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Symmetrical Areas  :)مناطق متقارن(Symmetrical Areas  توسط مولفه موازیroom-

bounding  .محدود شده اند 

 

Resolving the Volume of Cavities, Shafts, and Chases 

خلی و خارجی برای ایجاد تحلیل بارهای گرمایش و سرمایش می بایست به دا room-boundingمولفه 

 cavities, shafts, andرا در  Spaceدر صورت امکان شما باید یک مولفه  درستی شناسایی شوند.

chases  قرار دهید. با وجود اینکه برخی از مناطق بیش از حد کوچک می باشند اما اجازه قرار داده مولفه

Space وقتی همچین اتفاقی می اافتد، شما می توانید با استفاده یکی از دو روش زیر این می شود.  داده

 فضاهای کوچک را محاسبه کنید:

  برای دیواری که با دیگر فضا مماس می باشد. Room Boundingغیرفعال کردن پارامتر *
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 sliverاحیه به عنوان به منظور رفع یک ن Sliver Space Tolerance*اصالح کردن مقدار پارامتر 

space این پارامتر به صورت خودکار شامل حجم برای تمام ناحیه های مدل که درون .sliver tolerance 

 حجم ناحیه مجاور دارد می شود.

 اندازه و شکل این نواحی کوچک، چگونگی محاسبه حجم را تعیین می کنند.

*Clear Room-Bounding parameters)غیرفعال کردن پارامتر محدوده اتاق( 

 و ناحیه کوچک قرار دارد را انتخاب کنید. Spaceدیواری که بین یک -1

 را بردارید. Room Boundingتیک گزینه  Constraints، در زیر مجموعه Propertiesدر پالت -.

 

 کلیک کنید. Applyبروی -3

 حیه های مشابه در مدل تکرار کنید.را برای نا room-boundingغیرفعال کردن پارامتر -4

را در مدل لینک  room-boundingنکته : در هنگام کار کردن با یک مدل لینک شده، شما می بایست پارامتر 

 شده غیرفعال کنید.

*Treat the area as a sliver space  رفع عیب کردن ناحیه(sliver space) 

 را بررسی کنید. Sliver Space Tolerance قبل از تنظیم نمودن فضاهای تیکه پارامتر-1

قسمت مورد نظر نسبت  Spaceبرای  room-boundingمعموال مطمئن ترین روش غیرفعال کردن پارامتر 

 در کل مدل می باشد. Sliver Space Toleranceبه استفاده از فیلد 
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انتخاب کنید و سپس  را  Liner، ابزار اندازه گذاری  Dimensionو پانل  Annotateسپس از سربرگ -.

 را تعیین کنید. Sliver Spaceاندازه از مرکز تا مرکز بین دیوار های محصور شده در 

 

3- Click Manage tab Settings panel . 

 

4- On the Properties palette, under Energy Analysis, click Edit. 

 

را مساوی و یا بزرگتر از  Sliver Space Tolerance، مقدار عدد پارامتر Energy Settingsدر پنجره -0

 فاصله مرکز دیوارها تعیین کنید.
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در سمت چپ دید پالن طبقه در تصویر پایین یک مدل آماده واقعی برای تجزیه و تحلیل بارها را نشان می دهد. 

شان می دهد. را ن Heating and Cooling Loadsو در سمت راست نیز مدل تحلیلی ایجاد شده در پنجره 

( قرار داده شده asymmetrical( و نامتقارن)symmetricalمتقارن)(در تمام ناحیه های Spacesفضاها)

نمی باشد،  sliverقرار داده شده در پایین مدل. فضای سمت چپ جزء  Model In-Placeاند، از جمله 

دیوارهای جدا با فضاهای  برای room-boundingپارامتر  چون هیچ فضایی در سمت چپ آن وجود ندارد.

برای دیوارهای جدا کننده ناحیه منحنی و فضای کوچک  room-boundingمماس غیرفعال شده اند. پارامتر 

غیرفعال شود،  room-boundingهنگامی که پارامتر  مستطیلی شکل در مرکز پروژه نیز غیرفعال شده اند.

 Sliver نمایش داده می شوند. Shadingرت ناحیه هایی که با بخشی از فضاهای مماس هستند به صو

spaces  در دید پالنShading  .با این وجود، نمایش داده نمی شوندsliver spaces  در صفحه

( نمایش داده می شوند، و آنها در طی تحلیل بارهای گرمایش و Heating and Cooling Loadsتحلیلی)

 سرمایش مورد محاسبه قرار می گیرند.
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* Modifying Spaces)ویرایش و اصالح فضاها( 

کار می کنید، نیاز دارید تا آنها را ویرایش کنید. این ویرایش  MEPدر برخی نقاط هنگامی که با فضاها در پروژه 

 ها ممکن است به علت تغییر مشخصات و یا تنظیم بارهای تحلیلی سرمایش و گرمایش رخ دهد. 

* Redefining the Vertical Extent of a Space)تعریف جدیدی از حد عمودی یک فضا( 

( می باشد. گاهی upper limitاندازه عمودی فضا نشان دهند فضای عمودی از سطح مبنا در راستای حد باال)

 مواقع، شما نیاز دارید تا فضاها را در راستای عمودی دوباره تعریف کنید. این به دالیل زیر اتفاق می افتد:

 یک فضا نادرست مشخص شده است.( upper limitحد باالی)-

-limit offset .فضا نادرست مشخص شده است 

 ( اشتباه است.base levelفضای مرجع طبقه مبنا)-

-base offset .برای فضا نادرست مشخص شده است 

 حجم فضا نیاز به تعیین مجدد می باشد.-

 یک تغییر در مشخصات رخ داده است.-

*Using Drag Controls to Redefine the Vertical Extent of a Space استفاده از(

 برای تعریف مجدد یک حد عمودی فضا( دراگ کردن

 Areas andدر پنجره  Areas and Volumesنکته: در این قسمت فرض بر این شده است که گزینه 

Volumes computation :انتخاب شده است 

Architect tab Room & Area panel drop-down Area and Volume 

Computations 
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یک دید برش برای فضایی که می خواهید تغییر دهید بسازید و یا اگر خط برش برای آن فضا ندارید، برش  -1

 ایجاد کنید.

اگر در حال ایجاد خط برش هستید، مطمئن شوید که خط برش با فضای کف طبقه تقاطع دارد تا در دید برش 

 مشاهده کنید. بتوانید آن را

را در دید برش قابل مشاهده کنید.)این کار را با روش های متفاوتی می توانید انجام دهید که در بخش  فضا-.

 های آینده توضیح داده می شود(

 شدن فضا، بروی آن کلیک کنید تا انتخاب  شود. highlightsموس را بروی فضا جابجا کنید و پس از -3
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رمز نشان داده می شود. پس از انتخاب دو گریپ کنترل کننده و با رنگ ق Shadingحجم ناحیه فضا به صورت 

در قسمت باال و پایین فضای انتخاب شده نمایان می شود. این گریپ های کنترل کننده اندازه عمودی فضای 

را نشان می دهد و گریپ  limit offsetگریپ کنترل کننده باال اندازه عمودی انتخاب شده را نشان می دهد. 

 را نشان می دهد. base offset ده پایینی اندازه کنترل کنن

 

 ، فضا را برای حد باال مجددا تعریف کنید.با استفاده از کلیک و دراگ کردن گریپ کنترل کننده باالیی -4

. 
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دقت کنید که با دارگ کردن گریپ کنترل کننده، جابجایی فضا را به صورت حد عمودی فضا تغییر می کند. 

Shading  کنید. مشاهده 

 

یک عنصر محدود کننده اتاق مانند، کف، یا سقف کاذب قرار داشته باشد فضا به عنصر  اگر در باالی حد عمودی

محدود کننده اتاق چسبیده می ماند، به هر حال با دراگ کردن ابعاد فضا برای حد عمودی مشخص شده است، 

 مانند تصویر زیر که می توانید مشاهده کنید.
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 ، دیگر فضاها را نیز تغییر دهید.زومدر صورت ل-0

 کلیک کنید. Modifyبرای خارج شدن از حالت انتخاب بروی آیکن -0

 

 نیز می توانید استفاده کنید: Properties : شما برای ویرایش حد عمودی فضا از پنجره  نکته مهم

 فضای مورد نظر را در دید برش انتخاب کنید.-1

 ت فضای انتخاب شده را نشان می دهد.مشخصا Properties در پنجره -.

 

Upper Limit :(سطحLevel.مرجع برای حد باالی فضا را تعیین می کند ) 

Limit Offset مقدار فاصله :Upper Limit .را مشخص می کند 

 شما می توانید مقادیر مثبت)به سمت باال( و منفی)به سمت پایین( را در این فیلد وارد کنید.

Base Offsetین کننده مبنای فضا می باشد.: تعی 

 شما می توانید مقادیر مثبت)به سمت باال( و منفی)به سمت پایین( را در این فیلد وارد کنید.

* Viewing and Selecting Spaces)مشاهده و انتخاب فضاها( 

ساختمان ، فضاها را در مدل System Browserشما می توانید با استفاده زا نمای دید پالن، دید برش و یا 

به یاد داشته باشیدکه در دیدهای مورد نظر برای دیدن فضاها باید برای اولین بار قابلیت دیده انتخاب کنید. 
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عالوه بر این شما می توانید در دید پالن و برش با استفاده از سلسه مراتب شدن فضاها را مشخص کنید. 

zone/space  در پنجرهSystem Browser د. در ادامه مطالب مربوط به این موضوع آنها را مشاهده کنی

 را توضیح می دهم.

Make Spaces Visible)مطمئن شدن فضاهای قابل مشاهده( 

به طور پیش فرض، در نمای دید پالن و برش، فضاها قابل مشاهده نیستند و شما نیاز دارید تا فضاها را قابل 

 مشاهده کنید.

 را تایپ کنید. VGد پالن و یا برش و سپس عبارت دید مورد نظر را باز کنید، برای مثال دی-1

و بعد بروی آیکن  Graphicsو سپس پانل  Viewهمچنین می توانید وارد سربرگ 

Visibility/Graphics .کلیک کنید 

 

، اسکرول را به سمت پایین  Model Categoriesبروی سربرگ  Visibility Graphicsدر پنجره -.

 اهده کنید.را مش Spaceجابجا کنید تا 
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 Interior andآن را باز کنید و سپس تیک گزینه  Spaceبا کلیک کردن بروی عالمت + در پشت -3

Reference فعال بودن این گزینه مرجع را فعال کنید(.Space  سپس )را با عالمت ضربدری ظاهر می کند

 کلیک کنید. OKبروی 

 

اها را مشاهده کنید این عمل را در هر یک به صورت برای دید ها دیگر پالن و برش اگر می خواهید فض-4

 جداگانه انجام دهید.

 ها را قرار یا مشاهده کنید.Spaceشما نمی توانید در دیدهای پالن و یا سه بعدی نکته: 

* Spaces in the System Browser)فضاها در مرورگر سیستم( 

مشاهده کنید. در مرورگر سیستم شما به  System Browserها( را در پالت Zoneشما می توانید فضاها)و 

ها طبق Space را به صورت سلسه مراتب مشاهده می کنید. zone/spaceجای مشاهده فضای واقعی ، 

zone ها سازماندهی می شوند و دو نوعzone  :داریمZone ،هایی که شما یا شخص دیگری ایجاد کرده است

)مناطق Default zoneآنها را بالفاصله به  Revitمدل، پیش فرض. پس از قرار دادن فضاها در  zone و 

اضافه  Zoneها را به Spaceبعد از اینکه باشد.  zoneباید در یک  پیش فرض( اختصاص می دهد. هر فضا

مورد نظر جابجا می شوند. این گردش کار شبیه به اختصاص  Zoneبه  Default zoneها از Spaceشدند، 

 می باشد.  Systemبه ها system componentsدادن 

را باز کنید. شما می  System Browser، می بایست System Browserها در Spaceبرای مشاهده 

و سپس  < User Interfaceباز کردن لیست  < Viewدر کیبرد و یا سربرگ  F9توانید با فشار دادن کلید 

لیست  View Barدر قسمت  System Browserدر پنجره  را تیکدار کنید. System Browserگزینه 
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View  را می توانید باز کنید و گزینهSystem یا  Zone  را انتخاب کنید. فضاها در زیرDefault zone  و

 های ساخته شده سازمان یافته اند.Zoneیا 

 

، لیستی باز می شود که امکاناتی را در  System Browserها در Spaceبا کلیک راست بروی هر یک از 

به جزوء بخش اول  System Browserبرای اطالعات بیشتر در مورد پنجره ما قرار می دهد. اختیار ش

 مراجعه کنید.
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* Spaces Visibility Troubleshooting رفع اشکال نمایش(Space)ها 

 ها را مشاهده کنید، موارد زیر را چک کنید:Spaceاگر شما در دیدهای پالن و یا برش و یا هر دو نتوانستید 

Problems viewing spaces in floor plans)مشکالت نمایش فضاها در دید پالن طبقات( 

 کنترل کنید که فضاها در پروژه وجود دارد.-

 .را تیکدار کنید.)در بخش های باال توضیح دادم( Spaceگزینه های  Visibility/Graphicsبا استفاده -

 د.مطمئن شوید که در طبقه درست ساختمان قرار داری-

 ( قرار دارند.view rangeها در محدوده عموق دید)Spaceبررسی کنید که -

 مشخصات مطابقت می کند. phaseفضاها با  phaseبررسی کنید که -

Problems viewing spaces in section views)مشکالت مشاهده فضاها در دیدهای برش( 

 کنترل کنید که فضاها در پروژه وجود دارد.-

 .را تیکدار کنید.)در بخش های باال توضیح دادم( Spaceگزینه های  Visibility/Graphicsبا استفاده -

 در پالن طبقه، مطمئن شوید که خط برش، فضایی را که می خواهید قطع کرده باشد.-

 ( قرار دارند.crop regionدر پالن طبقه، بررسی کنید که فضاها درون محدوده برش )-

فضاهای دیگر پنهان شده باشند. یک برش جدید ایجاد کنید و یا برش موجود را به فضاها ممکن است در پشت -

 منطقه مورد نظر جابجا کنید. 

 مشخصات مطابقت می کند. phaseفضاها با  phaseبررسی کنید که -

*Applying a Color Scheme to Spaces)استفاده از رنگ بندی در فضاها( 

( در دیدهای پالن color schemeند اتاق ها رنگ بندی کنید. رنگ بندی)شما می توانید برای فضاها نیز مان

 و برش قابل مشاهده می باشد. 

 دید پالن و یا برش مورد نظر را باز کنید. Project Browserدر -1

 کلیک کنید. Noneبروی  color schemeدر فیلد  Propertiesدر پالت -.
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(و طرح رنگ بندی را category، گروه)Schemeپ زیر ، در سمت چEdit Color Schemeدر پنجره -3

.)در مورد این موضوع بحث بسیار طوالنی نیاز می باشد که در بخش های آینده توضیح داده می انتخاب کنید

 شود.(

 

 کلیک کنید. OKبروی -4

* Verifying Spaces)بررسی کردن فضاها( 

از اتاق های موجود ساختید، می  automatically createپس از قرار دادن فضاها و یا اگر با استفاده از 

 بایست همیشه آنها را بررسی کنید.

، یک پالن طبقه و یک برشی را که شامل فضاهای مورد بررسی می باشد را باز Project Browserدر -1

 کنید.
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، باشد باز باشد(تمام دیدهای دیگر را ببندید، )دید پالن و برش مورد نظر که شامل فضاها برای بررسی می -.

 Viewهمچنین از طریق  را در کیبرد فشار دهید تا دید پالن و برش در کنار یکدیگر قرار بگیرند. WTاکنون 

tab Windows panel  Tile. .نیز این امکان فراهم می شود 

 شده در هر دو دید پالن و برش، مشخصات فضاها را بررسی کنید که آیا همانگونه که می خواستید طراحی-3

 اند.

در مورد هر یک از این روش ها در اگر درست طراحی نشده اند با استفاده از روش های زیر اصالح کنید-4

 بخش های فوق توضیح دادم(

Place spaces in unshaded office, plenum, and attic areas-  

Redefine the vertical extents of spaces-  

Resolve all unshaded areas and sliver spaces such as cavities, shafts, and -chases  

Modify Spaces-  

Modify space properties-)در مورد مشخصات فضاها در بخش های جلوتر آشنا می شوید( 
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* Space Properties)مشخصات فضا( 

از دسترسی به مشخصات  شما می توانید در روش های مختلف به مشخصات فضاها دسترسی داشته باشید. پس

 آنها را تعریف کنید.  Propertiesفضاها در پالت 

 

 

* Constraints)محدودیت( 

 

Level  .سطحی که فضا در آن قرار داده شده است را نشان می دهد. این پارامتر فقط برای خواندن می باشد : 

Upper Limit.سطح باالی فضا را مشخص می کند : 
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Limit Offset  اصله ای که مایلید: مقدار ف ( در باالی فضاUpper Limit نسبت با سطح باال ایجاد کنید را )

می برد و مقدار عدد منفی،  فضا را پایین تر  Upper Limitکنترل می کند. مقدار عدد مثبت، فضا را باالتر از 

 مشتر می کند . Upper Limitمی برد. مقدار صفر نیز فضا را با  Upper Limitاز 

Base Offset این پارامتر، فاصله فضا را نسبت به :base level  کنترل می کند. عدد مثبت باالتر ازbase 

level  قرار می گیرد و منفی پایین تر ازbase level  قرار می دهد. مقدار صفر نیز دقیقا باbase level 

 مشترک می کند.

* Electrical Lighting)روشنایی برق( 

Average Estimated Illumination .نور برای فضا را مشخص می کند : 

Room Cavity Ratio  مقدار روشنایی را محاسبه می کند. : این پارامتر به طور خودکار بر اساس ابعاد اتاق 

 ارائه داده می شود( Lighting Calculations)اطالعات بیشتر در بخش های آینده در مورد 

Lighting Calculation Workplane(سطح :Level.به عنوان مبنا برای محاسبه نور استفاده می شود ) 

Ceiling Reflectance .خاصیت بازتابی یا انعکاس سقف کاذب مبنی بر رنگ و سطح را تعیین می کند : 

Wall Reflectance.خاصیت بازتابی یا انعکاس دیوار مبنی بر رنگ و سطح را تعیین می کند : 

Floor Reflectanceبی یا انعکاس کف مبنی بر رنگ و سطح را تعیین می کند.: خاصیت بازتا 

* Electrical Loads)بارهای الکتریکی( 

Design HVAC Load per area  (کل بارهای تهویه مطبوع :HVAC . برای فضا را کنترل می کند )

 heating and cooling loads analysisمقدار مشخص شده در این پارامتر، می تواند توسط ابزار 

 خوانده شود. gbxmlمحاسبه شود ، و یا در یک فایل 

Actual HVAC Load مجموع بارهای حرارتی محاسبه شده برای فضا، توسط ابزار :heating and 

cooling loads analysis  .را کنترل می کند 

Design Other Load per area .در مقدار مشخص شده : مجموع سایر بارها برا فضا را کنترل می کند

محاسبه شود ، و یا در یک  heating and cooling loads analysisاین پارامتر، می تواند توسط ابزار 

 خوانده شود. gbxmlفایل 
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Actual Other Load مجموع دیگر بارهای محاسبه شده برای فضا، توسط ابزار :heating and 

cooling loads analysis .را کنترل می کند 

* Mechanical – Airflowجریان هوا(-)مکانیک 

Specified Supply Airflow :(جریان هوای رفتSupply .را نشان می دهد ) مقدار مشخص شده در این

محاسبه شود ، و یا در یک فایل  heating and cooling loads analysisپارامتر، می تواند توسط ابزار 

gbxml .خوانده شود 

Calculated Supply Airflow  این  هوای سرد و گرم مورد نیاز برای فضا را کنترل می کند . : مجموع

محاسبه شود و یا در یک فایل  heating and cooling loads analysisمقدار می تواند توسط ابزار 

gbxml .خوانده شود 

Actual Supply Airflow   .این مقدار مجموع جریان : کل جریان هوای رفت در فضا را کنترل می کند

 ها در فضا می باشد. supply air terminalتمام  هوای

Return Airflow .شما می : تعیین می کند که جریان هوای برگشت چگونه برای فضا محاسبه شده است

 توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

-Specified : پارامترSpecified Return Airflow  را برایreturn airflow .مشخص می کند 

-Specified Supply Airflow(جریان هوای برگشت :Return airflow با مقدار این پارامتر منطبق می)

 شود.

-Calculated Supply Airflow(جریان هوای برگشت :Return airflow با مقدار این پارامتر منطبق)

 می شود.

-Actual Supply Airflow(جریان هوای برگشت :Return airflowبا مقدار ا) ین پارامتر منطبق می

 شود.

Specified Return Airflow .شما : مجموع جریان هوای برگشت حذف شده را برای فضا مشخص می کند

، گزینه Return Airflowاین برای این فیلد تنها زمانی می توانید مقداری مشخص کنید که پارامتر 

Specified و این مقدار توسط جریان  دسترس نمی باشد انتخاب شده باشد. در غیر اینصورت این پارامتر در

 (تعیین می شود. Return Airflowهوای برگشت )
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Actual Return Airflow .این مقدار مجموعی از : مجموع جریان هوای برگشت برای فضا را تعیین می کند

 جریان هوا برای تمام جریان هوای برگشت در فضا می باشد. 

Specified Exhaust Airflowمج :(موع جریان هوای خروجیexhaust airflowبرای فضا )  را

 این مقدار را شما مشخص می کنید. مشخص می کند. 

Actual Exhaust Airflow مجموع جریان هوای خروجی برای فضا را مشخص می کند. این مقدار :

 مجموعی از جریان هوا برای تمام جریان هوای خروجی در فضا می باشد. 

* Dimensionsعاد و اندازه ها()اب 

Area مساحت خالص محاسبه شده توسط :room-bounding  را نشان می دهد. این پارامتر فقط برای

 خواندن می باشد. 

Perimeter .محیط اتاق را نشان می دهد. این پارامتر فقط برای خواندن می باشد : 

Unbounded Height : ارتفاع مانند، باالترین ارتفاع برای اتاق بر اساس پارامترهایLevel, Upper 

Limit, Limit Offset, and Base Offset  .این مقدار فقط برای خواند می باشد. را مشخص می کند

 )ارتفاع واقعی اتاق ها ممکن است توسط مولفه های محدود کننده اتاق مانند سقف، کف تغییر کند.(

Volume هنگامی که :volume computation ارامتر حجم فضا را نشان می دهد.فعال باشد، این پ 

* Identity Data)هویت داده ها( 

Number شماره ای که به فضا اختصاص داده شده را نشان می دهد. این مقدار می بایست برای هر فضا در :

همان شماره را اگر شماره ای که قبال برای فضای دیگر استفاده شده باشد و پروژه منحصر به فرد خود باشد. 

هشداری مبنی بر وجود داشتن این شماره برای فضای دیگر  Revit MEPفضای دیگر تعیین کنید،  برای

 می توانید ادامه دهید و شماره تکراری را نیز اختصاص دهید. Okنمایان می کند، اما با 
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Name. ... نام فضا را می توانید تعیین کنید، مانند آشپزخانه، رستوران و : 

Room Numberاختصاص داده شده به اتاق را نشان می دهد. این مقدار می بایست برای هر اتاق در  : شماره

پروژه منحصر به فرد خود باشد. اگر شماره ای که قبال برای اتاق دیگر استفاده شده باشد و همان شماره را برای 

دیگر نمایان می  هشداری مبنی بر وجود داشتن این شماره برای اتاق Revit MEPاتاق دیگر تعیین کنید، 

 می توانید ادامه دهید و شماره تکراری را نیز اختصاص دهید. Okکند، اما با 

Room Name.نام اتاق را مشخص می کند : 

 کامال متفاوت هستند. Revit MEP)فضا( در Spaceبا مولفه   )اتاق(Room: مولفه نکته 

Commentsان می دهد. : اطالعات مشخص شده توسط کاربر در مورد فضا را نش 

Occupant :.نام شخص، گروه و یا سازمانی که از فضا استفاده می کند را کنترل می کند 

* Energy Analysis)آنالیز انرژی( 

Zone نام :Zone.منطقه( اختصاص داده شده به فضا را نشان می دهد( 

Plenum در صورتی که فضا به عنوان :plenum این پارامتر فعال کنید باشد، می توانید تیک این گزینه را .

 در طول انجام آنالیز بارها مورد استفاده قرار می گیرد.

Occupiable : نشان دهنده این می باشد که فضا به عنوان اشغال شده است یا نه . اگر تیکدار باشد، فضا

ا که و دیگر فضاه shafts, chases, restroomsاشغال شده تعریف شده است. برای فضاهای خالی مانند 

این پارامتر در طول انجام آنالیز بارها  معموال به عنوان فضای خالی باید تعریف شود، می توانید تیک را بردارید.

 مورد استفاده قرار می گیرد.

Condition Type   :(چگونگی محاسبه بارهای گرمایشی و سرمایشیheating and cooling loads )

تنظیم شده باشد، هیچ باری محاسبه نمی شود.  Unconditionedهنگامی که بروی را تعیین می کند. 

 Cooledتنظیم شده باشد، فقط بارهای حرارتی محاسبه مب شود، و هنگامی که بروی  Heatedهنگام بروی 

 تنظیم شده باشد، تنها بارهای سرمایشی محاسبه می شود.

 شما می توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

-Heated  

-Cooled  
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-Heated and cooled 

-Unconditioned  

-Vented  

-Naturally vented only 

( zone(نباید در یک منطقه) Unconditioned( و غیر شرطی ) Conditioned: فضاهای شرطی)نکته

 خاص مخلوط شده باشند.

Space Type شما می توانید نوع فضا را در پنجره :Space Type Settings .چنین شما هم انتخاب کنید

 Space... این پارامتر پنجره  با کلیک کردن برویمی توانید تنظیمات فضای انتخاب شده را ویرایش کنید. 

Type Settings .ظاهر می شود که در بخش های آینده توضیحات این پنجره داده می شود 

 

Construction Typeشما می مشخص می کند.  : نوع ساختار)کف ها، سقف ها، دیوارها و غیره( برای فضا را

 را ظاهر سازید و نوع ساختار را ویرایش کنید. Construction Typeتوانید با کلیک بروی ... پنجره 
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People با کلیک بروی دکمه :Edit  پنجرهPeople  ظاهر می شود که می توانید چگونگی محاسبه بارهای

 جلوتر آشنا می شوید( )در مورد تنظیمات این پنجره.مردمی را در فضا مشخص کنید

 

Electrical Loads با کلیک بروی دکمه :Edit پنجره ،Electrical Loads  باز می شود که چگونگی

)در مورد تنظیمات این پنجره جلوتر آشنا می محاسبه بارهای الکتریکی برای فضا را می توانید مشخص کنید.

 شوید(
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Calculated Heating Load: این مقدار می مایشی برای فضا را مشخص می کند. مجموع کل بارهای گر

خوانده  gbxmlمحاسبه شود و یا با فرمت  heating and cooling loads analysisتواند توسط ابزار 

 )محاسبه نشده( را نشان می دهد.Not Computedقبل از آنالیز بارها در این پارامتر عبارت شود. 

Design Heating Loadاین مقدار می تواند توسط رمایشی برای فضا را کنترل می کند. : مجموع بارهای گ

خوانده  gbxmlمحاسبه و مشخص شود و یا با فرمت  heating and cooling loads analysisابزار 

 شود.

Calculated Cooling Load مجموع بارهای سرمایشی برای فضا را مشخص می کند. این مقدار می تواند :

خوانده شود.  gbxmlمحاسبه شود و یا با فرمت  heating and cooling loads analysisتوسط ابزار 

 )محاسبه نشده( را نشان می دهد.Not Computedقبل از آنالیز بارها در این پارامتر عبارت 

Design Cooling Load .این مقدار می تواند توسط : مجموع بارهای سرمایشی برای فضا را کنترل می کند

خوانده  gbxmlمحاسبه و مشخص شود و یا با فرمت  heating and cooling loads analysisابزار 

 شود.

* Default Building Type and Space Type Parameters نوع ساختمان و پارامترهای(

 نوع فضا پیش فرض(

Revit MEP ده در به صورت پیش فرض برنامه و تنظیماتی را برای ساختمان و پارامترهای فضا جهت استفا

heating and cooling loads  .شما می توانید بسیاری از این مقادیر پیش فرض برای محاسبه آماده دارد

 تغییر و ویرایش کنید.  heating and cooling loads analysisرا برای محاسبات 

- Specifying Default Space Type Settings)مشخص کردن تنظیمات پیش فرض نوع فضا( 

1- Click Manage tab Settings tab MEP Settings Building/Space Type 

Settings 
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 باز می شود.  Building/Space Type Settingsبا انتخاب این آیکن پنجره 

: همانطور که در بخش باال در مورد مشخصات فضاها توضیح دادم، می توانید پس از انتخاب فضا بروی پالت نکته

Propertiesمتر ، بروی پاراSpace Type .کلیک کنید تا پنجره تنظیمات فضا باز شود 
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 کلیک کنید، و یک نوع را از لیست انتخاب کنید. Space Typeبروی -.

 

 در پانل سمت راست، پارامترهای مورد نیاز فضای انتخاب را تنظیم کنید.-3

 

 

ظاهر می  آیکن  (،Occupancy, Lighting, or Power Scheduleبا کلیک بروی فیلد های)-4

 شود 

 

و با کلیک کردن بروی این آیکن برای هر یک پنجره ای نمایان می شود که می توانید تنظیمان آنها را انجام 

 دهید.
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 کلیک کنید . Building Typeدر صورتی که بخواهید نوع ساختمان را ویرایش و انتخاب کنید بروی -0

 

 ت راست نیز می توانید تنظیمات آن را ویرایش کنید.چپ نوع ساختمان و در سمدر لیست سمت -0

* Specifying Schedule Settings مشخص کردن تنظیمات(Schedule) 

در یک مدل ساختمان را انتخاب کنید. در  occupancy, lighting, and powerشما می توانید برنامه 

شود. شما می توانید، هنگامی که نیز تعیین می  powerبرای برنامه  lightingحالت پیش فرض برنامه 

power schedules  باlighting schedules  ،منطبق نیستpower schedules  جداگانه ای ایجاد

در دسترس می باشد.  Building/Space Type Settingsدر پنجره  Scheduleپنجره تنظیمات  کنید. 

Revit  به طور پیش فرض برای انواع ساختمان و فضاهاscheduleشما می توانید ایی را فراهم نموده است. ه

schedule  پیش فرض را ویرایش کنید و یا بر اساسschedule  پیش فرض یکschedule  جدیدی

 بسازید. 

 ,Occupancy, Lighting، بروی فیلد مورد نظر)Building/Space Type Settingsدر پنجره  -1

and Power Schedule سپس بروی همین دکمه کلیک کنید.ظاهر شود( کلیک کنید تا دکمه ، 
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 های پیش فرض را انتخاب کنید.Schedule، یکی از Schedule Settingsدر پانل سمت چپ پنجره -.

 

 بخواهید اضافه کنید: Scheduleدر صورتی که یک 

 در پانل سمت چپ یک پیش فرض را انتخاب کنید.-3

 کنید. Ok، یک نام وارد کنید و باز شده Nameکلیک کنید . در پنجره  بروی دکمه -4

 

 وارد کنید.  schedule(در ارتباط با هر یک ساعت در 155255 % - 5255%مقادیر ضریب بین )-0

 نمودار دوره های فعال را نمایش می دهد.
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 کپی بگیرید: scheduleدر صورتی که بخواهید از 

 های پیش فرض را انتخاب کنید.Schedule، یکی از Schedule Settingsدر پانل سمت چپ پنجره -0

انتخاب شده  Scheduleکلیک کنید، با کلیک بروی این آیکن یک کپی از   Duplicateبروی آیکن -7

 ایجاد می شود که در انتهای آن یک شماره اضافه می شود.

 پس از کپی می توانید مشخصات الزم را در پانل سمت راست انجام دهید. -8

 کلیک کنید. ,Renaming ها، بروی آیکن Scheduleایش نام هر یک از برای تغییر و یا ویر-9

 کلیک کنید. Delete، نیز بروی آیکن Scheduleبرای حذف -15

* Construction Type Parameters)پارامترهای نوع ساختار( 

ای انتخاب شامل انواع ساختارها می باشد و می توانید ساختار مرتبط را به فض Construction Typeپنجره 

 این اطالعات فضا، بروی آنالیز بارهای گرمایشی و سرمایشی تاثیر می گذارد.  شده اختصاص دهید.

با استفاده از این پنجره می توانید مشخصات پیش فرض را برای سطوح و بازشوها در ساختمان مشخص کنید. 

Constructionارهای تعریف شده  ها خاصیت رسانایی در سطوح مختلف را تعریف می کند. ساخت

Roofs ،)سقف ها(exterior walls ،)دیوارهای خارجی(partitions و  ،)پارتیشن(interior 

windows.هنگامی  )پنجره های داخلی( بروی تحلیل بارهای گرمایشی و سرمایشی در پروژه اثر می گذارند

را برای  <building>در دسترس می باشد، می توانید ساختار  Buiding Constructionsکه پنجره 
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جدیدی با استفاده از  Constructionپروژه انتخاب کنید. در این پنجره شما می توانید برای پروژه خود نیز 

 ایجاد کنید. Duplicateو  Newابزارهای 

 

مطالب برای بحث بسیار طوالنی نیاز می باشد بنابراین، اطالعاتی در مورد گزینه  Constructionدر مورد 

و یا با کلیک  Www.aryaahora.comصفحه ای از سایت  PDF  ،.11در فایل  nstructionCoهای 

 بروی لینک زیر دانلو کنید.

ments/57811/0http://de0qmbqba3hfm.cloudfront.net/attach 

* People Loads Parameters)پارامترهای بارهای انسانی یا مردمی( 

، بارهایی که توسط انسان ها در فضای اشغال شده People Loadsشما می توانید با استفاده از پنجره 

(occupying اعمال می گردد را تنظیم کنید. این بارها در تحلیل بارهای سرمایش و گرمایش تاثیر ) می

در  People Loadsاز پارامتر  Editوکلیک بروی دکمه  Spaceشما می توانید پس از انتخاب یک  گذارند. 

 Heating and Cooling Loadsاز پنجره  Detailsو یا با استفاده از سربرگ  Propertiesپنجره 

 دسترسی داشته باشید.
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 اهر می شود که شامل گزینه های زیر می باشد.ظ Peopleبا استفاده از روش های فوق پنجره ای با نام 

 

Use Default Values از مقادیر پیش فرض:Template .استفاده می کند 

Specify Values با فعال کردن این پارامتر، می توانیم بارهای انسانی برای فضا را تعیین کنیم. شما می :

اب این گزینه مقدار مبنای محاسبه بر اساس را انتخاب کنید، با انتخ Number of peopleتوانید گزینه 

را انتخاب کنید، مبنای محاسبه بر  Area per personتعدادی از انسان ها فرض گرفته می شود. اگر گزینه 

 اساس، منطقه اختصاص داده شده برای هر نفر صورت می گیرد.
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 Sensible Heat Gain per Person هر نفر(: انتقال گرما و )بدست آوردن حرارت قابل پیش بینی برای

 این مقدار به عنوان مشخصه  به سطوح اطراف و هوا را کنترل می کند.تشعشع حرارت از سطح بدن هر نفر 

PeopleHeatGain  زا heatGainType Sensible  در هنگام خروجی گرفتن با فرمتgbxml  ایجاد

 می شود.

Latent Heat Gain per Person( این پارامتر : )و بدست بخیر تبدست آوردن حرارت پنهان در هر فرد

 این مقدار به عنوان مشخصه  . آوردن حرارت رطوبت از سطح بدن به هوای اطراف را کنترل می کند.

PeopleHeatGain  زا heatGainType Latent در هنگام خروجی گرفتن با فرمتgbxml  ایجاد می

 شود.

*Electrical Loads Parameters پارامترهای بارهای الکتریکی(: شما می توانید با استفاده از پنجره(

Electrical Loadsبارهای تحمیل شذه توسط روشنایی ،(lighting )  و قدرت(power  ) برای یک فضا را

 تعیین کنید.

مشخص  lighting and power schedules این بارها در تحلیل بارهای گرمایش و سرمایش با توجه به 

 Editبروی دکمه  Propertiesشما می توانید پس از انتخاب فضا، در پنجره شده برای هر فضا اثر می گذارد. 

 Heating and Coolingاز پنجره  Detailsبا استفاده از سربرگ  یاو  Electrical Loadsاز فیلد 

Loads یدداشته باش یدسترس. 

 

اهر می شود که شامل گزینه های زیر می ظ Electrical Loadsبا استفاده از روش های فوق پنجره ای با نام 

 باشد.
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Default Values.از مقادیر پیش فرض استفاده می کند : 

Calculated Values : یک آنالیز بارها را نشان می دهد.مقادیر برگشت داده شده از 

 . وات و یا وات بر متر مربع بیان شود حسباین مقدار می تواند به 

 وارد می شود. gbxmlدر هنگام وارد کردن یک فایل  LightingPowerPerAreaاین مقدار به عنوان 

Specified Values یک مقدار را برای بارهای روشنایی مشخص کنید.: به شما اجازه می دهد تا 

 . وات و یا وات بر متر مربع بیان شود حسباین مقدار می تواند به 

 ، موارد زیر مشاهده می شود:Power Loadsدر زیر 

Use Default Values از مقادیر پیش فرض:Template .استفاده می کند 

Calculated Values : یک آنالیز بارها را نشان می دهد.مقادیر برگشت داده شده از 

 .وات و یا وات بر متر مربع بیان شود حسباین مقدار می تواند به 

در هنگام وارد کردن یک فایل )لوازم قدرت در هر متر مربع( EquipPowerPerAreaاین مقدار به عنوان 

gbxml .وارد می شود 

Specified Values مشخص کنید. قدرتیک مقدار را برای بارهای : به شما اجازه می دهد تا 

 .وات و یا وات بر متر مربع بیان شود حسباین مقدار می تواند به 
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 در ایران Revitآموزش حرفه ای و وب سایت تخصصی 

                                                          

                                                            

 لطفا این مطالب را رایگان انتشار کنید
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