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Vliv rozšíření modelovacích nástrojů BIM o
programovací prostředí na efektivitu práce projektanta

ANOTACE

Předmětem této bakalářské práce je demonstrace využití

programovacího prostředí softwaru Revit ve stavební praxi. Autor v práci

porovnává nejrozšířenější softwary na trhu a uvádí, proč si pro tuto práci zvolil

právě program Revit a jeho vizuální programovací prostředí - Dynamo. Dále

se zabývá srovnáním běžných pracovnívh postupů oproti využití

programovacího prostředí v tomto softwaru. Závěrem vyhodnocuje efektivitu

práce pomocí programovacího prostředí.

KLÍČOVÁ SLOVA

BIM, vizuální programování, skript

ANNOTATION

The subject of this bachelor thesis is demonstration of specific program

tool - Dynamo and it's benefit for operational effectivity in building information

model software - Revit. The author compares the most popular software tools

on the market and explains why he has chosen the Revit and its dynamic

programming environment. He also compares common workflows in this

software against using the Dynamo. In conclusion he resumes the

effectiveness of the programming environment.
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1. Úvod do problematiky

Kapitola se zabývá základním vysvětlením problému, specifikací

řešené oblasti, popisem teoretického postupu řešení a stanovením cílů. Cílem

kapitoly je uvést do problematiky a vymezit rámec práce.

1.1 Vysvětlení problému

S přibývajícími požadavky na složitost návrhů náročnějších

architektonických a konstrukčních modelů je zapotřebí více softwarů pro jejich

návrh, tvorbu a analýzu. Žádný zcela nepokrývá všechny možnosti, které od

nich uživatelé potřebují. U mnoha z nich se mnohdy musí používat kombinace

několika softwarů, z toho plynoucí další nadbytečná pracnost a nutnost umět

ovládat a vlastnit větší množství programů.

Veškerý software vyvíjený pro oblast BIM (building information model)

je stále v prudkém vývoji. Také proto se zde začaly objevovat nástroje pro

různé softwary, které rozšiřují oblast jejich možností a pomáhají urychlit práci.

Problematika také úzce souvisí s tématem procedurálního modelování.

Princip procedurálního modelování je podrobněji vysvětlen v kapitole 1.1.1.

1.1.1 Procedurální modelování

Jedná se o automatizaci modelování složitých objektů, generování

objektu z jeho jednoduchých komponent podle daných pravidel, závislých na

parametrech. [1]

Například model stromu má takzvané komponenty (list, větev), nastaví

se pravidla pro geometrii a rozvětvování. Dále se uvedou parametry pro

hustotu listů a maximální tloušťku větve s listy. Přidáním dalších pravidel pro

umístění stromů, resp. různých typů stromů lze modelovat celý les apod. [1]
Obr. 1: Schéma procedurálního modelování (zroj: vlastní zpracování s využitím prostředí
AutoCad)
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Ve stavebnictví procedurální modelování také nalezne své uplatnění,

například při tvorbě členitých prosklených fasád lze zadefinovat geometrii,

způsob jejího členění, druh nosného systému, typ použitých panelů a tak

podobně.

Myšlenka procedurálního modelování je tedy ve zkratce taková, že

pouze pomocí vstupních hodnot můžeme tvořit více objektů s různými

vlastnostmi najednou.

1.2 Specifikace řešené oblasti

Práce se zaměřuje na oblast využití programovacího prostředí při

tvorbě projektové dokumentace. Jedná se tedy pouze o tvorbu modelů (resp.

projektové dokumentace). Právě s pomocí jednoduchého programování se dá

mimo jiné uplatnit myšlenka procedurálního modelování. Dále se bude zabývat

využitím programovacího prostředí v místech, kde si nástroje daného softwaru

neporadí, nebo je práce nutná k dosažení daného úkolu příliš náročná,

případně zdlouhavá.

1.3 Teoretický postup řešení

Pro naplnění cílů práce bylo třeba se nejprve seznámit s tématem. To

bylo teoreticky shrnuto v úvodních kapitolách práce. Následně byl proveden

průzkum možných softwarových řešení pro nasazení programovacího

prostředí. Na základě průzkumu byl zvolen Autodesk Revit, přesněji řečeno

jeho rozšíření Dynamo.

1.4 Stanovení cílů

Porovnat softwarové aplikace. Demonstrace aplikování programovacího

prostředí na vybrané úlohy a zhodnotit přínos na efektivitu práce.

Průzkum
nejsnámějších

SW

SW rozšířený o
programovací

prostředí

Dynamo pro
Revit

Porovnání
softwarů

Demonstrace
využití

programovacího
prostředí

Zhodnocení
efektivity práce
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2. Teoretický popis principu fungování rozšíření o programovací

prostředí

Může pomoci automatizovat některé úkoly při tvorbě modelů BIM,

rozšířit funkčnost samotného softwaru, případně nahradit nutnost užití dalších

externích programů.

Každý software má svůj základ v programování. Veškeré nástroje

softwaru mají svou předdefinovanou fukčnost, kterou jim naprogramovali

vývojáři.

Některé softwary umožňují i samotným uživatelům rozšiřovat pole

působnosti nástrojů pomocí takzvaných pluginů. Plugin, neboli zásuvný modul,

je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné

aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Jejich tvorba není elementární, protože

vyžaduje znalosti programování. Je možné užívat pluginy vytvořené jinými

uživateli (programátory), to až takové znalosti nevyžaduje, ale vyplývá z něj

závislost na autorovi.

Kvůli složitosti postupů, které byly zmíněny výše, je zde i další možnost,

a to vizuální programování. Práce s ním je o mnoho jednodušší a nevyžaduje

znalosti samotného programování.

Na trhu je již řada softwarů, které rozšíření o vizuální programovací

prostředí obsahují. Jedná se o sestavování algoritmů (přesný návod či postup,

kterým lze vyřešit daný typ úlohy) v grafickém rozhraní, jde pouze o

propojování takzvaných uzlů zastupujících určité informace, pravidla a funkce,

viz následující obrázek.
Obr. 2: Vizuální programovací prostředí (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí
Dynamo Revit)



9

3. Průzkum trhu

Na dnešním trhu je programů zabývajících se BIM celá řada, průzkum

je tedy zaměřen pouze na ty nejznámější. Průzkum trhu není hlavním

předmětem této práce, a tudíž ho lze chápat pouze jako orientační, nikoliv jako

obsáhlý zdroj informací sloužící k možnému porovnání jednotlivých softwarů.

Následující podkapitoly se budou věnovat softwarům: Tekla, Allplan,

Archicad, DDS-CAD, Microstation, Rhino a Revit. Následně bude uvedeno

vyhodnocení, které porovná, zda obsahují či neobsahují rozšíření a o jaký typ

se jedná.

3.1 Tekla

Tekla je rodina softwarových produktů, která se skládá z programů pro

analýzu, návrh a projektovou komunikaci. Software Tekla je vydáván firmou

Trimble, která je veřejně registrovanou technologickou společností se sídlem

v USA. [2]

Tekla Structures

Nabízí komplexní softwarové řešení všech typů konstrukcí (ocelových,

železobetonových, dřevěných i hliníkových). Propojení se statickými

programy, automaticky generovaná výrobní dokumentace, výkazy materiálů,

soubory CNC pro numericky řízené stroje, a tak podobně. [2]

Tekla Model Sharing

Umožňuje každému uživateli mít na svém počítači nebo na síťové

jednotce místní verzi modelu BIM. [2]

Tekla Structural Designer

Slouží pro podrobnější návrh betonu a oceli. [2]

Tekla Tedds

Výkonný software pro automatizaci opakovaných strukturálních

výpočtů. [2]
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Tekla BIMsight

Profesionální bezplatný program pro spolupráci a výměnu informací na

projektu. Propojení různých modelů, programů a formátů (ifc, xml, dwg, dgn) v

BIM projektu. Kontrola kolizí, kótování, správa změn, detailní informace o

elementech konstrukce. [2]

Tekla Field3D

Určený pro mobilní zařízení. Uživatelům umožňuje nahlížení do modelů

například pomocí telefonu. [2]

Tekla Civil

Odpovídá potřebám informačního modelování v oblasti pozemního

stavitelství. [2]

Jak lze vidět výše, software Tekla má široké uplatnění, nicméně

rozšíření o programovací prostředí nenabízí.

3.2 Allplan

Software spadá pod Nemetschek group a nabízí výkonné nástroje pro

všechny fáze v životním cyklu stavby. [3]

Allplan Architecture

Je BIM řešením pro architekty, které poskytuje možnost kreativity a

kontrolu projektů. Software je přizpůsoben pro vytváření detailních návrhů. [3]

Allplan Engineering

Přizpůsobený pro dopravní a pozemní inženýry, stavební konstruktéry

a dodavatele. [3]

Allplan Allfa

Je softwarovým řešením založeným na prohlížeči pro integrovanou a

komplexní správu budovy. [3]

Allplan BIMplus

S jeho pomocí se dají propojit modely jednotlivých profesí, které je

následně možné analyzovat. [3]
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Allplan Prefa

Je BIM/CAD pro specifické potřeby prefabrikace. K dispozici nabízí

funkce pro všechny fáze návrhu a výroby stavebních prvků jako jsou stěny,

nosníky, sloupy, desky a obecné prvky. [3]

Allplan má velmi široké pole využití, ale rozšíření o programovací

prostředí nenabízí.

3.3 Archicad

Je software vyvíjený společností Graphisoft v Maďarsku. Společnost

byla zakoupena v roce 2007 na budapešťské burze firmou Nemetschek AG.

Je určený architektům, projektantům a dalším profesím, které se uplatňují ve

stavebním průmyslu. Je nástrojem pro navrhování, projektování, a navíc také

simulaci stavby. Umožňuje týmovou spolupráci a koordinované zpracovávání

celé projektové dokumentace stavby, včetně spravování dokumentů.

Umožňuje paralelní práci jak ve 3D, tak ve 2D, a tím zefektivňuje vytváření

dokumentace. [4]

Archicad má také široké pole působnosti, ale rozšíření o programovací

prostředí nenabízí.

3.4 DDS-CAD

Vývoj začal již před 30 lety jako zakázka pro norskou stavební firmu.

Software se postupně rozrostl na obecně použitelný nástroj pro projektování.

DDS-CAD je samostatný CAD/BIM program (nejedná se o nadstavbu nad

jinou CAD/BIM aplikací), který je od svého počátku vyvíjen jako specializovaná

aplikace pro projektování staveb. [5]

DDS-CAD obsahuje tři základní skupiny funkcí podle profesí: zdravotní

techniku a vytápění, vzduchotechniku a elektroinstalaci. [5]

Také velmi zajímavý software, ale rozšíření o programovací prostředí

nenabízí.
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3.5 Microstation

„Je základem řešení společnosti Bentley pro architekturu, stavební

inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní zařízení, státní správu

a samosprávu a inženýrské a telekomunikační sítě.“ [6]

„MicroStation umožňuje vytvářet 3D modely objektů a budov. Tyto

modely a jejich jednotlivé části jsou elektronickou simulací reálných objektů a

obsahují všechny informace o jejich parametrech. Tyto parametry i celé části

modelů se přizpůsobují jednotlivým fázím životního cyklu objektu (návrh,

projektování, výstavba, provoz), což zjednodušuje vedení projektu a

zefektivňuje provoz objektu.“ [6]

„Jedním z dostupných Application Programming Interface (API) je i

Visual Basic for Applications (VBA) společnosti Microsoft. Visual Basic není

pouze výkonným programovacím nástrojem představujícím průmyslový

standard, ale také snadno použitelným prostředím. Široká dostupnost nástrojů

VBA poskytuje uživatelům MicroStationu V8 možnost vlastních úprav.“ [6]

Obr. 3: VBA (převzato z [7])

„MicroStation V8 obsahuje také MicroStation Development
Language (MDL), což je nativní programovací prostředí MicroStationu

umožňující bezproblémovou integraci profesionálních aplikací s

MicroStationem. MDL používají vývojáři Bentley k doplňování funkcí do
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MicroStationu. Prostředí MDL je dodáváno s MicroStationem a dovoluje

vytvářet, editovat a ladit knihovny vlastních funkcí. MicroStation V8 rovněž

podporuje aplikace napsané v jazycích C, C++ a Java.“ [6]

Obr. 4: MDL (převzato z [8])

První  z řady softwarů, který uživatelům nabízí možnost vlastních úprav

skrze programovací prostředí. Nicméně toto rozšíření není až tak uživatelsky

přívětivé v porovnání s ostatními, které se objevují na trhu.

3.6 Rhino

Tento software byl původně znám především jako nástroj pro tvorbu

složité 3D geometrie. V průběhu let přišel doplněk RhinoBIM, což je sada

plug-inů, která rozšiřuje Rhino 5.0 pro architektonické, inženýrské,

konstrukční, letecké a lodní modelování. [9]

Grasshopper® je grafický editor algoritmů pevně integrovaný s 3D

modelovacími nástroji Rhino. Stal se součástí verze Rhina 6. Na rozdíl od

RhinoScript, Grasshopper nevyžaduje žádné znalosti programování. [10]
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Toto rozšíření je velice jednoduché a jsou k němu dostupné i obsáhlé

návody a výuková videa. Jedná se o takzvané vizuální programování, viz

obrázek níže. [10]
Obr. 5: Grasshopper (pževzato z [10])

3.7 Revit

Program Revit byl zakoupen firmou Autodesk od společnosti Revit

Technology Corporation v roce 2002. BIM software Revit® obsahuje funkce

pro tvorbu architektonických návrhů, TZB, projektování konstrukcí a výstavbu.

Aplikace Revit podporuje mezioborové procesy spolupráce na návrhu.

Společnost Autodesk nabízí celou řadu programů pro BIM, které jsou mezi

sebou kompatibilní a mají další funkce, jako například Navisworks Manage,

který umožňuje plánování výstavby, a tak podobně. Všechny zde jmenovány

nebudou, protože se práce dále zabývá pouze doplňkem Dynamo pro Revit.

Nástroj Dynamo umožňuje rozšířit možnosti práce pomocí různých

pravidel a rozšířené logiky fungování. Jedná se o vizuální programování, a

tedy o nic komplikovaného, není potřebná znalost programování. [11]

Dynamo se stalo součástí Revitu 2017 a je možné ho samostatně

nainstalovat i do starších verzí. Je k němu dostupný velice podrobný návod a

celá řada tutoriálů na internetu, které jsou bezplatné a může se k nim dostat

kdokoliv.
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3.8 Vyhodnocení

Rozšíření o programovací prostředí umožňují pouze tři z vybraných

softwarů, z nichž dva nabízí vizuální programování, které nevyžaduje znalost

programování.

Tab. 1: Porovnání softwarů (zdroj: vlastní zpracování)

Software možnost rozšíření o

programovací prostředí

vizuální programování

Tekla Ne -

Allplan Ne -

Archicad Ne -

DDS-CAD Ne -

Microstation Ano Ne

Rhino Ano Ano

Revit Ano Ano

Praktická část práce se bude zaměřovat na Dynamo pro Revit.

Důvodem volby právě tohoto rozšíření je především mnoholetá praxe se

softwarem Revit od společnosti Autodesk, dále dostupnost softwaru, ale také

přesvědčení o jeho použitelnosti v oblasti modelování BIM.
Obr. 6: Dynamo (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)
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4. Demonstrace možností využití programovacího prostředí

Využití programovacího prostředí má velký potenciál. Napomáhá

například v situacích, kdy nástroje samotného softwaru nedostačují a lze

s jeho pomocí práci urychlit.

Následující text bude zaměřen na jednoduchost a účelnost využívání

programovacího prostředí. Je to další krok v ulehčení práce s modely a je

potřeba jej využít.

Tato kapitola se bude dále zabývat rozšířením Dynamo pro Revit.
Bude ukázán průběh sestavování algoritmů a následné vyhodnocení

v závislosti na efektivitě.

4.1 Úvod pro Dynamo Revit

„Doplněk Dynamo je grafické programovací rozhraní, které umožňuje

přizpůsobení pracovních postupů týkajících se informací o budově. Dále je to

platforma Open Source pro vizuální programování a je nainstalována jako

bezplatná součást aplikace Revit.“ [11]

Přístup k doplňku Dynamo je skrze kartu Správa >
Obr. 7: Panel nástrojů část 1 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

> panel Vizuální programování > Dynamo.
Obr. 8: Panel nástrojů část 2 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

„Pomocí aplikace Dynamo je možné vytvářet skripty, které umožňují

automatizovat opakující se úlohy, zkoumat problémy ve složitých návrzích a

zjednodušit pracovní postupy BIM v aplikaci Revit.“ [11]
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Skript je souvislá série příkazů, nebo-li naprogramovaný algoritmus

vykonávající určitý úkol.

„Pokud se k vytváření skriptu, který vyhovuje specifickým potřebám,

použije aplikace Dynamo, může to ušetřit hodiny práce. Je také možné najít a

použít skript vytvořený jinými uživateli, případně při vytváření vlastního skriptu

vyjít z již existujícího skriptu.“ [11]

4.2 Řešený problém

Kapitola bude praktickou formou demonstrovat řešení vybraných

problémů. Tyto problémy byly identifikovány na základě zkušenosti s běžnými

potřebami projektantů.

Jedná se o následující:

- Příprava projektu

- Vytvoření výkresů pomocí dat z tabulky Excelu

- Seznam výkresů do tabulky Excelu

- Vytvoření topografie pomocí dat z tabulky Excelu

- Převedení topografie na podlahu

- Spojování geometrie

- Přečíslování místností pomocí křivky

Každému problému je věnována samostatná podkapitola. Názvy nástrojů,

skriptů a uzlů budou odlišeny textem kurzíva.

4.2.1 Příprava projektu

Při založení nového projektu se podle předdefinované šablony nastaví

základní počet podlaží, pohledy, a tak podobně. Tato část se bude zabývat

automatizací přípravy pracovního prostředí, to jest přidání počtu podlaží a

pohledů na ně.

Standardní postup v Revitu je takový, že se nejprve vytvoří projekt na

základě vybrané šablony. V tomto případě jsou přednastavená tři podlaží

(1PP, 1NP a 2NP). Dále je třeba otevřít pohled, ve kterém budou vidět roviny

podlaží. Podlaží lze jednoduše kopírovat, nicméně každému se automaticky

přiřazuje jiný název, než by bylo potřeba. Po tom, co jsou podlaží zkopírována,

je potřeba vytvořit jednotlivé pohledy. Toho se docílí tak, že se v nabídce zvolí
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karta Pohled a vybere se nástroj Půdorysné pohledy. Zde je nutné udělat hned

dvě operace, první přidá půdorysy a druhá přidá pohledy na strop,  ty  se

automaticky pojmenují podle názvu podlaží.

Pomocí nástroje Dynamo lze všechny tyto operace automatizovat.

Jedná se o tři skripty, kde na základě vstupních hodnot vše proběhne

automaticky.
Obr. 9: Skript 1 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

První skript viz obrázek 9 zastupuje samotné kopírování. Zde jsou tři

uzly zastupující vstupní hodnoty. První s názvem Levels určuje podlaží, které

se má rozkopírovat, druhý uzel Number představující vzájemné dosazení a

třetí Number slider říká, kolik podlaží bude nakopírováno. Následující uzel

Sequence umožní propojení předchozích dvou udávajících odsazení a

množství podlaží. Poslední část zastupuje Level.ByLevelOffsetAndName, ten

operaci ucelí a pomocí Code Block (je uzel, který může obsahovat kód, text,

číslo, číselnou řadu, a tak podobně) přidaným podlažím přiřadí názvy po sobě

jdoucích čísel (3) až (n), v tomto případě (3) až (5).
Obr. 10: Skript 2 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

Druhý skript viz obrázek 10 zařadí přidané úrovně do prohlížeče

projektu. Nezadávají se žádné vstupní hodnoty. Je rozvětven do dvou částí,

protože je potřeba přidat pohledy jak půdorysné, tak pohledy na strop. Budou

se odebírat ty pohledy, které v sobě zahrnovala daná šablona, v tomto případě
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se jedná o půdorysy 1PP až 2NP. Pohledy na strop nejsou zahrnuty v šabloně

vůbec, proto se bude přidávat více pohledů na strop než samotných půdorysů.

Odebrání se provádí pomocí uzlu List.RemoveItemAtIndex, který říká, co má

odebrat v závislosti na přiřazeném indexu. Ten je použit dvakrát, kvůli

rozdílnému počtu přidaných půdorysů a pohledů na strop. Na konci se

nacházejí uzly, které je zařadí do prohlížeče projektu.
Obr. 11: Před použitím skriptů 1 a 2 Obr. 12: Po použití skriptů 1 a 2

(zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

Obr. 13: Skript 3 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

Poslední ze třetice skriptů viz obrázek 13 se zabývá samotným

přejmenováním všech nových podlaží. Zde také není třeba zadávat vstupní

hodnoty. Je oproti prvním dvěma citelně delší. Musí se zadefinovat, která

podlaží se mají přejmenovat a jakým způsobem se toho má dosáhnout. Proto

je potřeba na prvním místě vytvořit seznam podlaží, ve kterém se nevyskytují

ty, ta která byla součástí šablony. K tomu opět poslouží List.RemoveAtIndex,

který byl použit i u druhého skriptu. Dále se musí určit, jakou část názvu

vymazat a co se má naopak přidat. V této části se algoritmus rozvětví na dvě

ramena. První zastupuje mazání znaků a druhé přidání části názvu, v tomto

případě NP. Mazání se provede pomocí Strig.Replace, který nahradí výskyt
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daného textu jiným, v tomto případě ničím. Přidání části názvu se zadefinuje

pomocí série Count a List.Cycle, uzel Count určí, kolikrát se má následující

operace provést a List.Cycle, co se má přidat. Následně se musí obě větve

sjednotit, k tomu slouží String.Concat a List.Combine. V tuto chvíli je seznam

názvů podlaží kompletní a stačí zadat poslední příkaz, který dá Revitu

informaci o přepsání názvů. Ten se nazývá Element.SetName, není

standardně součástí instalace aplikace Dynamo, je tedy nutné ho vytvořit.

Tvorba takových uzlů, které zastupují skripty, je náročnější a vyžaduje

pokročilejší znalosti skriptování, nicméně je možné jej stáhnout. Je součástí

balíčku, který patří právě ke stahovatelnému obsahu, k němu se lze dostat

přes kartu Balíčky > Vyhledat balíčky, do políčka vyhledávání se vypíše jeho

název, jenž se nazývá Clockwork. Samotné balíčky zastupují soubor

s několika dalšími skripty, které vytvořili jiní, zkušenější uživatelé. Po stažení

se přidá do knihovny Dynama a je připraven k použití. Z čeho se skládá, je

možné zjistit, stačí pouze pomocí pravého talčítka myši rozbalit možnosti a zde

vybrat upravit vlastní uzel, poté se zobrazí na další záložce Dynama.
Obr. 14: Skript 3.1 (zdroj: balíček Clockwork s využitím prostředí Dynamo Revit)

V tomto skriptu je na druhé pozici takzvaný Turn Into List, jedná se o

uzel tvořený dalším skriptem.
Obr. 15: Skript 3.2 (zdroj: balíček Clockwork s využitím prostředí Dynamo Revit)

Obr. 16: Před použitím skriptu 3 Obr. 17: Po použití skriptu 3
(zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)
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4.2.2 Vytvoření výkresů pomocí dat z tabulky Excelu

Tvorba výkresů v Revitu je následující. V části Výkresy (profese) se

pomocí pravého tlačítka myši rozbalí možnosti, zde se vybere Nový výkres.

Dále následuje akce, při níž Revit žádá o informaci, jaké rohové razítko má

použít. To si uživatel zvolí na základě toho, jak velký papír potřebuje. Po

vybrání razítka se vytvoří výkres, Revit mu automaticky přiřadí číslo a název.

Číslování se dá do jisté míry automatizovat, vždy se přidá číslo, které je

v pořadí za předchozím číslem jiného výkresu. První výkres má tudíž vždy

přiřazené číslo, až po jeho přečíslování bude každý další výkres s číslem,

které následuje za předchozím. Samotný název výkresu automatizovat nelze,

vždy bude nazván jako nepojmenovaný.

Pomocí nástroje Dynamo lze všechny tyto operace automatizovat, stačí

mít seznam výkresů v tabulce Excelu. Samotné seznamy se buď musí ručně

vyplnit, což je v Excelu rychlá záležitost, případně rovnou použít z předešlých

projektů. Stačí mít vyplněné dva sloupce, první reprezentuje číslo a druhý

název výkresu. V tomto okamžiku je připraven soubor, ze kterého bude skript

brát informace, ten by měl mít podobu viz obrázek 18.
Obr. 18: Ukázka možného uspořádání (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí
Microsoft Excel)

Obr. 19: Skript 4 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)
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Sestavení takového skriptu viz obrázek 19 je snadné. Nejprve se musí

dát Dynamu informace, kde se nachází tabulka, ze které bude brát názvy a

čísla výkresů. K tomu poslouží uzel File Path a File.fromPath. Dále je třeba

určit, z jakého listu dokumentu se mají brát, to umožní Excel.ReadFromFile,

ten se odkazuje na konkrétní list, v tomto případě na list s názvem Seznam.

Dále je třeba rozdělit načtená data do dvou seznamů, první sloužící k číslování

a druhý k pojmenování výkresů. To se provede pomocí uzlu List.Transpose a

List.GetItemAtIndex, kde se pomocí Code block určí, který sloupec jim náleží.

Hodnoty se píší ve tvaru: 0; 1 až n. Každé číslo zastupuje pozici řádku/sloupce.

V poslední části je třeba určit, jaká rodina rohového razítka se má použít a

z jakého pohledu má vycházet. Razítko se vybere pomocí uzlu Family Types,

ten se odkazuje na rodinu vyskytující se v projektu, proto musí být načtené

před spuštěním skriptu. Uzly Levels a FloorPlanView.ByLevel zde slouží

pouze k tomu, aby poslední uzel fungoval, proto nezáleží jaké podlaží se zvolí

jako výchozí.
Obr. 20: Před použitím skriptu 4 Obr. 21: Po použití skriptu 4

(zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

4.2.3 Seznam výkresů do tabulky Excelu

Jediná možnost v Revitu představuje dvojí práci. Nejprve se musí

vytvořit seznam výkresů v části Výkazy/Množství, který se dá následně

exportovat, ale pouze do souboru txt. Obecně cokoliv nelze pomocí běžných

nástrojů vyexportovat přímo do tabulky excelu.

Pomocí nástroje Dynamo je možné vytvořit skript viz obrázek 22, který

umožní export rovnou do tabulky Excelu. Bude tedy fungovat přesně

v opačném směru než skript v předešlé podkapitole.
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Obr. 22: Skript 5 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

V první části skriptu se musí pomocí uzlu Categories určit, o jakou

kategorii se jedná, v tomto případě o výkresy. Dále je třeba říci, jaké výkresy

se mají vybrat, v tomto případě všechny v daném projektu, to umožní uzel All

Elemets of Category. Tento uzel se dále rozdělí na dvě ramena, první

zastupuje číslování a druhý názvy výkresů. Poslední uzel Excel.WriteToFile

těchto dvou ramen bude přestavovat umístění souboru a způsob zápisu na

určený list v Excelu. V tomto případě se bude zapisovat na listu Seznam01 do

dvou sloupců. Umístění souboru zastupuje uzel File Path a ten se napojí do

pole filePath. Název listu představuje uzel String, který se napojí do pole

sheetName. Od kterého řádku a sloupce se bude zapisovat, určují pole

startRow (zastupující řádek) a startCol (sloupec). Hodnoty se píší ve tvaru: 0;

1 až n. Každé číslo zastupuje pozici řádku/sloupce.
Obr. 23: Před použitím skriptu 5 Obr. 24: Po použití skriptu 5

(zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit a Microsoft Excel)
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4.2.4 Vytvoření topografie pomocí dat z tabulky Excelu

V Revitu jsou tři základní způsoby vynášení topografie. První je takový,

že se na kartě Objemy a pozemek vybere nástroj Povrch terénu a poté se

jednotlivé body s přiřazenými výškami umisťují například dle 2D zaměření.

Druhý také pomocí nástroje Povrch terénu umožňuje vytvoření terénu pomocí

3D zaměření v podobě DWG, DXF, nebo DGN. Třetí a poslední také pomocí

nástroje Povrch terénu umožňuje import textového souboru v podobě, který

Revit rozpozná. To znamená, že musí mít tvar: 0.000,0.000,0.000. Desetinné

čárky musí být tečky a oddělovače čárky.

Pomocí nástroje Dynamo je možné vytvořit skript, který vytvoří terén

pomocí dat z tabulky Excelu. Tabulka musí mít tvar viz obrázek 25. První

sloupec A odpovídá souřadnicím Y, sloupec B souřadnicím X a sloupec C

souřadnici Z. Čísla řádků jsou čísla samotných bodů.
Obr. 25: Ukázka formátu dat (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Microsoft Excel)

Samotný skript se skládá ze tří bloků. První blok viz obrázek 26 určuje,

ze kterého souboru bude vybrán seznam bodů, jeho umístění a způsob

načtení.
Obr. 26: Skript 6.1 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)
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První část bloku se skládá ulzů File Path a File.FromPath, ty zastupují

umístění souboru, ze kterého se budou načítat data. Následující

Excel.ReadFromFile určuje, z jakého listu tabulky Excel se mají brát dané

hodnoty (uzel String) a podmínku, jakým způsobem má data načíst (uzel

Boolean). V tomto případě načtení dat nemá být v podobě řetězce, proto je

zaškrtnuto políčko False.

Druhý blok viz obrázek 27 provede nejprve výběr bodů z určeného

seznamu, v tomto případě souřadnice Y. Následně hodnoty přepočítá tak, aby

byly souřadnice vztažené k učitému bodu. V tomto případě základnímu bodu

projektu, který je v tabulce na první pozici. V modelu je bod zadefinován se

zápornými a přehozenými souřadnicemi, kvůli kartézské soustavě souřadnic,

v tabulce nikoliv. Revit bude na základě tohoto skriptu umisťovat body ve

vzdálenostech od již zmíněného základního bodu projektu.
Obr.27: Skript 6.2 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

V první části druhého bloku se pomocí uzlu List.FirstItem vybere bod se

souřadnicemi odpovídajícími zakladnímu bodu projektu. Následují dva stejné

uzly List.GetItemAtIndex, protože první zastupuje právě jeden zmíněný bod a

druhý celou řadu. Dále se uzel GetItemAtIndex rozvětvuje do dvou dalších,

první uzel Count určí celkový počet bodů, ten slouží ke zjištění počtu všech

bodů. Další uzel s názvem List.Cycle vytvoří kopie souřadnice základního

bodu, vznikne tedy list o stejných hodnotách, kterých je právě tolik, kolik je

bodů v tabulce. Předposlední krok zastupuje String.ToNumber, ten převede

seznamy na číselnou řadu, aby bylo možné je pomocí následujícího uzlu

mínus od sebe vzájemně odčítat.
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Třetí blok viz obrázek 28 převede jednotky z metrů na milimetry.

následně zamění souřadnice Y za X, protože osy v Revitu jsou oproti

kartézským osám přehozené.
Obr. 28: Skript 6.3 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

V první části třetího bloku se naváže na uzel mínus, který obsahuje

hodnoty vzdáleností vztažených k základnímu bodu projektu. Jednotky

vzdálenosti jsou v metrech. Jelikož Revit pracuje s hodnotou v milimetrech, je

třeba uskutečnit převod jednotek. Ten se uskuteční pomocí Convert Between

Units, který daný převod uskuteční. Předposlední uzel Point.ByCoordinates

celého skriptu vytvoří body na základě dříve rozřazených hodnot, také umožní

přehození souřadnic Y za X, z důvodu již zmíněného kartézského systému

souřadnic. Koncový uzel Topography.ByPoints dá Revitu informaci, pomocí

jakých bodů má vytvořit povrch terénu.

Postup aplikovaný na druhý a třetí blok, který poukazoval pouze na

postup pro souřadnice Y, se provede ještě dvakrát, protože body jsou

definovány dalšími dvěma souřadnicemi (X a Z). Kompletní skript zahrnující

všchny souřadnice je na následující stránce, viz obrázek 30.
Obr. 29: Zobrazení části terénu po použití skriptu 6 (zdroj: vlastní zpracování s využitím
prostředí Revit)
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Obr. 30: Skript 6 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)
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4.2.5 Převedení topografie na podlahu

Nástroje pro práci s topografií v Revitu jsou značně omezené. Zde

mohou sice pomoci jiné softwary, jako AutoCAD nebo Civil 3D, s jejíchž

pomocí lze terén převést na objem a následně jej načíst zpět do Revitu.

Pomocí nástroje Dynamo lze tuto operaci uskutečnit, aniž by bylo nutné

užití zmíněných programů. Jednoduchý skript viz obrázek 31 celou operaci

provede sám.
Obr.31: Skript 7 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

Objemy (prostorové objekty) mají mnoho výhod. Práce s objemem je

mnohem přívětivější, dají se uchopovat jednotlivé hrany, což samotný terén

neumožňuje. Dále se jedná o prostorový objekt a ne o povrch, to znamená, že

se dá spojovat geometrie s jinými objekty Revitu, což umožňuje vzájemné

ořezávání a z toho vyplývající přepočítávání ploch a objemů daných objektů,

které mohou být součástí výkazů. V řezech se pak dá docílit zobrazení, které

by se v případě použití terénu muselo řešit maskovacími oblastmi, případně

poznámkovými objekty (funkce Linework atp.). Je zřejmé, že převedení terénu

na objemové těleso je přínosem, který nabízí řadu výhod. Jeden ze způsobů,

jak toho docílit, je přenesení vlastností terénu do podlahy, konrétně jeho

výškové uspořádání přiřadit podlaze. Výhoda právě podlah v Revitu spočívá

především v tom, že jednotlivé výškové body se dají upravovat, mazat a

doplňovat.

V modelu musí být připravený terén, jeho hranice vymezené ideálně

referenčními rovinami, ty následně pomohou vykreslit přesnou hranici podlahy,

která bude přebírat výškové uspořádání. Samotná podlaha by měla mít

odpovídající tloušťku v závislosti na tom, kolik je třeba. Může se jednat i o
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metry. Pro tento úkol je vše připraveno poté, kdy mají podlaha i terén stejné

půdorysné hranice. Teď už zbývá pouze setavit skript, který převod uskuteční.

První část skriptu musí určit, o jaké dva objekty v Revitu se jedná. To

umožňuje uzel s názvem Select Model Element. Je zřejmé, že jeden zastupuje

terén a druhý podlahu. Poté je zapotřebí užít další Topography.Points, ten

představuje výběr výškových bodů v terénu. V posledním kroku stačí použít

Floor.SlabShapeByPoints. Tento uzel není součástí standardní verze

Dynama, obsahuje ho již zmíňený balíček Clockwork, ze kterého byl použit

uzel zastupující skript i v podkapitole 4.1.1.
Obr.32: Skript 7.1 (zdroj: balíček Clockwork s využitím prostředí Dynamo Revit)

Tento skript má v sobě opět další, s názvem Roof.SlabShapeByPoints.
Obr.33: Skript 7.2 (zdroj: balíček Clockwork s využitím prostředí Dynamo Revit)

Turn Into List byl uveden v podkapitole 4.1.1.
Obr.34: Náhled na terén a podlahu před použitím skriptu 9 (zdroj: vlastní zpracování
s využitím prostředí Revit)

Obr. 35: Náhled na podlahu po použití skriptu 9 (zdroj: vlastní zpracování s využitím
prostředí Revit)
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4.2.6 Spojování geometrie

Další problém, na který projektanti narazí při tvorbě modelů, je právě

zmíněné spojování geometrie. Klasický postup v Revitu je přes kartu Úpravy

a zde pomocí nástroje spojit geometrii je třeba vždy dvakrát kliknout, jednou

na objekt, který má být spojen, a podruhé na to, s čím se má spojit. Není to

nikterak těžká záležitost.

Pomocí nástroje Dynamo lze všechny tyto operace zautomatizovat.

Jednoduchý skript viz obrázek 36, který jedním kliknutím spojí veškerou

geometrii v projektu najednou.
Obr. 36: Skript 8 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

Zmíněný skript se skládá ze čtyř částí. První určuje, co se má vybrat,

toho se docílí pomocí uzlu Categories. Ten bude obsažen vícekrát, protože se

má spojit několik kategorií mezi sebou, ne pouze jedna. Tudíž pro ilustraci se

vybralo těchto kategorií: podlahy, stěny, stropy, konstrukční sloupy a

konstrukční rámová konstrukce. Druhá část říká, že se mají vybrat všechny

objekty z dané kategorie, k tomu slouží All Elements of Category. Třetí část

spojuje všechny vybrané objekty do jednoho takzvaného listu, to umožňuje

uzel List.Create. Poslední, čtvrtá část, je tvořena uzlem Join Geometry, který

řekne Revitu, že se mají mezi sebou spojit všechny vybrané kategorie

předchozího listu. Tento uzel není součástí standardní instalace Dynama. Buď

ho musí uživatel vytvořit nebo stáhnout. Konkrétně se jedná o balíčet Hot

Gear.
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Obr. 37: Skript 8.1 (zdroj: balíček Hot Gear s využitím prostředí Dynamo Revit)

Vytvoření tohoto skriptu není až tak jednoduché, pokud je tedy možnost

takový skript představující uzel stáhnout, je rychlejší tak učinit.
Obr. 38: Před použitím skriptu 8 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

Obr. 39: Po použití skriptu 8 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

4.2.7 Přečíslování místností pomocí křivky

Přečíslování místností patří do oblasti, která zastupuje přehlednost

projektu, a je tedy důležitou součástí projektové dokumentace. V průběhu

projektu dochází k neustálému přidávání místností, a ne vždy je možné udržet

všude stejný postup číslování, který například začíná v pravém dolní rohu.

Obrázek 40 znázorňuje zjednodušený půdorys s náhodným rozmístěním

místností.
Obr. 40: Půdorys (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

Běžný postup v aplikaci Revit spočívá v postupném přečíslování. To

znamená přečíslovat místnost po místnosti přímo nad půdorysem, případně

skrze výkazy. Výkazy v Revitu bohužel nefungují jako běžně známé tabulky

například v programu Excel, není možné po sobě jdoucí řadu čísel rozšiřovat
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tažením atp. Pokud se jedná o objekt většího rozsahu, kde je počet místností

více než dvouciferný, pak by se způsob jak urychlit takové postupy opravdu

hodil.

Pomocí nástroje Dynamo lze vytvořit skript viz obrázek 41, který celou

operaci provede sám. Pro fungování tohoto skriptu je třeba nakreslit křivku

nástrojem Čára modelu,  konkrétně Spline.
Obr. 41: Skript 9 (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Dynamo Revit)

Skript se skládá ze dvou částí. V první části se vybere daná křivka, která

je již vytvořena v Revitu, k tomu je určený uzel Select Model Element. Další

uzel CurveElement.Curve slouží k propojení Select Model Element a

Curve.PointsAtEqualSegmentLength,  tento  uzel  určí,  kolik  bodů se  má  na

křivce vytvořit. Musí jich být právě tolik, aby v každé místnosti byl alespoň

jeden. Zde nastupuje druhá část, uzlem Categories se vybere příslušná

kategorie, v tomto případě Místnosti. Potom musí být řečeno, že mají být

vybrány všechny místnosti, k tomu slouží uzel All Elements of Category. Další

dva následující uzly Geometry.BoundingBox a BoundingBox.Contains určují,

množství a typ obsažené geometrie uvnitř objektu (místnosti). Uzel List.Map

vytvoří funkci definovanou uzlem BoundingBox.Contains se vstupním uzlem

Curve.PointsAtEqualSegmentLength, který definuje množství bodů na křivce.

Výstup z tohoto uzlu tvoří seznam všech zmíňených bodů a identifikaci

(true/false), která říká, kde se body nachází. Tento výstup je pouze hrubý, to

znamená, že byly porovnány všechny body se všemi místnostmi,  tudíž

výsledek je (počet bodů)*(počet místností), proto je třeba tento výstup upravit.

Toho se dá docílit opětovným použitím uzlu List.Map. Tentokrát funkci tvoří

uzel List.FilterByBoolMask, který seřadí místnosti z uzlu All Elemets of
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Category a jako vstup je použit právě zmíněný předchozí uzel List.Map. Výstup

z tohoto uzlu je pro další práci třeba ucelit do souvislého seznamu, k tomu

slouží uzel Flatten. Poté se pomocí uzlu List.UniqueItems vytřídí hodnoty tak,

aby ke každé místnosti byl přiřazen pouze jeden bod. Dále se uzlem Sequence

určí sekvence, která definuje od jakého čísla se má začít číslovat (uzel

Number), o jakou hodnotu mají být čísla navzájem odsazeny (uzel Number) a

kolik hodnot to bude (uzel Count). Po tomto procesu je třeba výstupy v podobě

objektů převést na řetězovou reprezentaci, toho se docílí uzlem String from

Object. Poslední uzel Element.SetParametrByName určuje jaký parametr, v

tomto případě číslo, má být nahrazen hodnotami z vytvořené řetězové

reprezentace.
Obr. 42: Půdorys po použití skriptu (zdroj: vlastní zpracování s využitím prostředí Revit)

4.3 Zhodnocení efektivity

Tato kapitola se bude zabývat zhodnocením efektivity práce při využítí

programovacího prostředí, konkrétně skriptů. Především se zaměří na

porovnání časů potřebných k provedení činnosti. Dále bude uvedeno, po

kolika použitích daného skriptu se vyplatí čas investovaný do jeho tvorby.

Všechny Skripty uvedené v předchozí kapitole 4.2 se dají použít na jakýkoli

projekt. To znamená, že je možné opakované použití. Čas uvedený

v následujícím textu se vztahuje k projektu o 8 podlažích a půdorysných

rozměrech 60x60 m.

Příprava projektu

Příprava trojice skriptů pro kopírování podlaží, přejmenování podlaží a

následné přidání pohledů do prohlížeče projektu zabrala 20 minut času. Jejich
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další použití trvá 3 minuty, a to včetně zadání veškerých vstupních hodnot. Při

běžném postupu v Revitu by příprava projektu trvala přibližně 15 minut. Z

uvedených časů je zřejmé, že se jeho použití vyplatí již při druhém použití.

Vytvoření výkresů pomocí dat z Excelu

Skript pro tuto činnost byl vytvořen za 6 minut. Jeho další použití trvá

přibližně 2 minuty. Při běžném postupu v Revitu by příprava trvala také

přibližně 8 minut. Z uvedených časů je zřejmé, že se jeho použití vyplatí již při

druhém použití.

Seznam výkresů do tabulky Excelu

Skript pro tuto činnost byl vytvořen za 5 minut.  Běžný pracovní postup

v Revitu pomocí exportu skrze textový dokument trvá 5 minut. Z uvedených

časů je zřejmé, že se jeho použití vyplatí již při druhém použití.

Vytvoření topografie pomocí dat z tabulky Excelu

Skript pro tuto činnost byl vytvořen za 15 minut. Jeho další použití je

plně automatické, ale příprava dat do excelu zabere nějaký čas. Běžný

pracovní postup v Revitu je obdobně pracný. Užití tohoto skriptu je mířené

spíše na uživatele, kteří radši pracují s tabulkovým editorem.

Převedení topografie na podlahu

Skript pro tuto činnost byl vytvořen za 2 minuty. Příprava prostředí

v Revitu před použitím skriptu trvá 10 munit. Přímá cesta v Revitu pro

vytvoření hmoty z terénu není. Vytvoření pomocí externích programů trvá

přibližně 15 minut. Z uvedených časů a postupu práce je zřejmé, že se jeho

použití vyplatí již při prvním použití.

Spojování geometrie

Skript pro tuto činnost byl vytvořet za 3 minuty. Jeho další použití je plně

automatické a nestojí žádný čas. Při běžném postupu v Revitu by spojování

geometrie zabralo až hodiny.

Z výše uvedených časů je zřejmé, že se vyplatí jeho samotné použití.

Uživatel se tím vyhne nutnosti používání dalších externích programů.
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Přečíslování místností pomocí křivky

Skript pro tuto činnost byl vytvořen za 10 minut. Jeho další použití

vyžaduje pouze vynesení křivky v půdorysném pohledu, čas na vykreslení

křivky je přibližně 1 minuta. Při běžném postupu by přečíslování místností

trvalo přibližně 8 minut. Z uvedených časů je zřejmé, že se jeho použití vyplatí

již při druhém použití.
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5. Závěr:

Kapitola se zabývá zhodnocením stanovených cílů vytyčených v úvodu

práce.

Stanovené cíle práce:

V první části byly vybrány softwary využívané v praxi. Následně bylo

vyhodnoceno, zda-li tyto softwary nabízejí rozšíření o programovací prostředí.

Bylo zjištěno, že pouze tři z vybraných nabízí rozšíření. Na základě tohoto

poznatku se práce zaměřila na Dynamo pro Revit. Druhým důvodem pro výběr

softwaru byla skutečnost, že autor sám má bohatou praxi v rámci projekčního

ateliéru právě s Revitem v oblasti pozemních staveb.

V druhé části této práce se demonstrovaly způsoby a možnosti využití

vizuálního programovacího prostředí Dynamo. Bylo poukázáno na běžné

postupy práce v samotném Revitu. Následně byly tyto postupy vypracovány

v Dynamu. Využití prostředí poukázalo na jednoduchost použití elementárních

skriptů k dosažení rychlejších výsledků v tvorbě informačního modelu.

V závěru práce se vyhodnotily řešené úlohy, které podložily efektivitu

využití programovacího prostředí Dynamo, zejména s ohledem na jejich

časovou náročnost oproti běžným postupům v Revitu.

Stanovené cíle pro toto práci byly splněny s očekávaným kladným

výsledkem.

Porovnání
softwarů

Demonstrace
využití

programovacího
prostředí

Zhodnocení
efektivity práce
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