
 חישוב שטחים ברוויט  -קורסמיני סיכומי 
   הדפסה I עריכת גיליון Iהעלאה לרובוט   Iייצוא קובץ  Iלהצגה בגרמושקה   Iבלי תוסף  /עם  חישוב שטחים

 

 קשר יצירת I יוטיוב I אינסטגרם I  קבוצת שאלות I הדרכות I אתר I פייסבוקשמרו על קשר: 

 AutoArea Robot תוסף  באמצעות
 .אתר תים קאדולהפעיל את הרישיון דרך יש להתקין את התוסף * 
 

 )חד פעמי( הגדרות ראשוניות לתוסף 
   Show/ Hide AutoAreaנלחץ על כפתור  Team CADבלשונית  *

 ונזין:            נלחץ על כפתור ההגדרות
 

o General- כתובות אתר הרשויות 
o Project-  מיקום שמירת הקבצים 
o Plan- של הפרויקט  0.00-שימוש ב 
o Area-   אישור יצירת שמות ופרמטרים מהשטחים שיצרנו 

 
 יצירת תוכנית לחישוב שטחים: . 1

  Show/ Hide AutoAreaנלחץ על כפתור  Team CADבלשונית  .א
 כפתור הוספת סכמה נגדיר סכמה חדשה דרך  .ב

o  בלשוניתArea Scheme ,ניתן לסכמה שם ותיאור 
o  נלחץ עלOK  לאישור 

 להצגת הסכמה החדשה Auto Area-בסרגל ה         ןריענונלחץ על  .ג
 Add Area Planנלחץ קליק ימני על שם הסכמה ונבחר  .ד
 OK-על כל קומה שנרצה ליצור לה חישוב שטחים ו Vבחלון שנפתח נסמן  .ה

 לאישור 
 : להזנת נתוני הפרויקט Editנלחץ קליק ימני על שם הסכמה והפעם נבחר  .ו

o )מיקום הפרויקט )כלל ישראל/ ירושלים/ תל אביב 
o  קנ"מ התוכנית 

 

 
 עריכת השטחים בתוכנית שיצרנו . 2
  לתוכנית למעבר  Open / Show-נלחץ קליק ימני על שם אחת התוכניות ו  .א
 < Area Boundary  Architectureנשרטט את גבולות השטחים עם כפתור  .ב

 אחד לקירות ואחד לרצפה הפנימית  -*לממ"ד יש ליצור שני שטחים
 , כאשר התיוג דלוקArea          נשייך שטח לכל תחום עם כפתור  .ג
 תוכנית ליד כל         , תופיע שגיאה Auto Areaנבצע ריענון בסרגל  .ד
 להזנת מספר הבניין   Edit-נלחץ קליק ימני על שם המבט ו .ה

o  על כולם 1למבנה בודד נסמן במספר הבניין 
o בחלון זה ניתן לסמן קומות טיפוסיות כ-Depended להעתקת שטחים 

 להגדרת השימוש   Edit-נלחץ + על שם הקומה לחשיפת השטחים. קליק ימני ו  .ו
 
 ייצוא . 3
 תוכניות השטחים שיצרנוניצור גיליון המכיל את  .א
 Export to Robot-קליק ימני על שם הסכמה בסרגל ו .ב
 והעלאה לרובוט  נקבל שלושה קבצים .ג

 
 . כיווץ 3
 נבחר את שלושת הקבצים   .א
 send to > compressed folderכבר ונבחר נלחץ לחצן ימני על הע .ב
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 )ללא תוסף( להצגה בגרמושקה  הכנת חישוב שטחים
 Areaדרך פקודת 

 
 Area Planואז  Areaנלחץ על כפתור  Architectureבלשונית  .א
 ובחלון הבא נבקש לא לשרטט אוטו' תכנית ברוטו בחלון שנפתח נגדיר .ב
   Area boundryחלוקה לאזורים עם כפתור נוסיף   .ג
 Area > Areaלכל חלל דרך כפתור  Areaנשייך  .ד
 Properties-לכל אזור דרך סרגל ה , מספר ונוסחהניתן שמות .ה
 נצבע את השטחים לפי שם: .ו

 Annotate > Color fill legendנלחץ על כפתור  .1
 נמקם את המקרא בתכנית  .2
 בחלון שנפתח נגדיר את סוג הסכמה  .3
 בריבון Edit schemeנבחר את המקרא ונלחץ על כפתור  .4
 הצביעהבחלון שנפתח נגדיר צביעה לפי שם ואז את סגנון וגוון  .5
 לאישור OKנלחץ  .6

 נוסיף מידות לשטחים שיצרנו .ז
 :( לספירת השטחים שיצרנוScheduleנייצר רשימה ) .ח

 Newובחירת  Schedualsלחצן ימני על  .1
 לפי הטבלה המצורפת  Areaהגדרת רשימת  .2

 ליון הגרמושקה ינכניס את מבט השטחים, החישובים והרשימה לג .ט
 נוסיף לטבלה טקסט מסגרת חיצונית  .י
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 קשר יצירת I יוטיוב I אינסטגרם I  קבוצת שאלות I הדרכות I אתר I פייסבוקשמרו על קשר: 

 הכנת חישוב שטחים לרובוט )ללא תוסף( 

מאתר מנהל התכנון את תבנית הבסיס לחישוב  להוריד יש   לפני תחילת העבודה
 . בלינק הבאשטחים 

 
 מרוויט  DWF. ייצוא קובץ 1

 File > Export > DWFנלחץ על  .א
 נגדיר נתונים שישמרו בקובץ שנייצא  Project Informationתחת לשונית  .ב
 ונגדיר מקום שמירה לקובץ  Nextנלחץ על  .ג

 . ייבוא לאוטוקאד 2
 אוטוקאד תבנית הבסיס בקובץ  את  נפתח  .א
 Insert > Attach > Openדרך  DWF-נייבא את קובץ ה .ב
 0, סיבוב 1נגדיר מיקום בראשית הצירים, קנ"מ  .ג
 OK .ד

 * יש לבצע עבור כל קומה

 לשטחים . יצירת הפוליגונים 3
 

 RZ_AREAנעבור לשכבת  .א
  Polylineנשרטט את גבולות השטחים עם כפתור .ב
 בכל פוליגון  RZ_AREA_SYMנמקם את בלוק  .ג
 נזין את קוד ייעוד השטח לפי הטבלה במפרט הטכני .ד

 

 . יצירת הפוליגונים לקומות 4
 _FLOORRZנעבור לשכבת  .א
  צמוד( לשטחי הקומהנשרטט פוליגון המקיף )אך לא  .ב
 בכל פוליגון  RZ_FLOOR_SYMנמקם את בלוק  .ג
 נזין את מספר הבניין והקומה, ואת גובהה  .ד

 
 . יצירת מסגרת לחישוב5

 _FRAMERZנעבור לשכבת  .א
  נשרטט פוליגון המקיף )אך לא צמוד( את כל יתר הפוליגונים .ב
 במסגרת RZ_FRAME_SYMנמקם את בלוק  .ג
 נזין את מספר הגיליון  .ד

 
 וכיווץ  ייצוא. 6

 DWG-נשמור את הקובץ באנגלית וספרות, ללא רווחים כ .א
 שייצאנו שמור באנגלית לא רווחים  DWF-נוודא כי קובץ ה .ב
 Compressed Folderנבחר את שני הקבצים, לחצן ימני < שלח אל <  .ג
  ניתן שם באנגלית וללא רווחים .ד
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 קשר יצירת I יוטיוב I אינסטגרם I  קבוצת שאלות I הדרכות I אתר I פייסבוקשמרו על קשר: 

 העלאה לאתר הרובוט והרישוי
 העבודה: לפני תחילת 

o יש לחבר את הכרטיס החכם ולהתקין את סרגלי הכלים שלו 
o יש לבצע רישום למערכת הרכיב: 

 את הפרטים הבאים:  bnia@moin.gov.ilלשלוח למייל 
o  מספר ת"ז של בעל הכרטיס 
o שם פרטי, שם משפחה 
o שם משרד/ חברה 
o  בית, מיקוד, ת.ד כתובת מלאה: ישוב, רחוב, מס 
o טלפון 
o סלולרי 
o  פקס 
o  כתובת מייל 

 
 . יצירת הבקשה 1

 ונלחץ על כפתור כניסה למערכת. אתר הרובוטנכנס ל .א
 נלחץ אישור ונזין סיסמה לכרטיס החכם .ב
 נזין פרטי כניסה ונבחר במערכת חישוב שטחים .ג
 נפתח בקשה חדשה בכפתור  .ד
 וני הבקשה ונלחת על כפתור נזין את נת .ה
 ונלחץ על שמירה ZIP-בחלון שנפתח נטען את קובץ ה .ו
 בחלון הראשי, נגלול למטה ונלחץ על  .ז

 

 . עבודה עם התוצרים 2
o נרענן את הדפדפן דקות  10 -לאחר המתנה של כ 

 בקבלת הודעת הצלחה 

 נלחץ על תוצאות ותוצרים < צפייה בתוצרים ודוחות  מימיןבסרגל  .א
 את הקובץ שנוצר נוריד למחשב ונצטרף להגשה ברישוי זמין .ב

 בקבלת הודעת שגיאה 

 נלחץ על תוצאות ותוצרים < צפייה בתוצרים ודוחות  מימיןבסרגל  .א
 Design Reviewאת הקובץ שנוצר נוריד למחשב ונפתח עם  .ב
 ונחזור לאוטוקאד לתיקונים נעבור על ההערות המופיעות בקובץ  .ג
 נעלה את ההגשה מחדש למערכת חישוב השטחים עד להצלחה .ד
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 קשר יצירת I יוטיוב I אינסטגרם I  קבוצת שאלות I הדרכות I אתר I פייסבוקשמרו על קשר: 

 נושאי בונוס 
 

 :בפרויקטעריכת גיליון 
 Browser> New Sheet-ב Sheetsפתיחת גיליון חדש: לחצן ימני על  .א
 OK-ו ןגיליובחירת גודל  .ב
 והוספת טקסטים ןהגיליועריכת אינפורמציה על  .ג
 Browser-מבטים לגיליון מהגרירת  .ד
 ת, עריכת המבט עצמו רעריכת מבטים: טיפוס הכות .ה

 

 עריכת משפחת הגיליון:
 :מ תגיליון מורכבמשפחה של 

 תמונות*, Filled region,  (Labelsתוויות ),   טקסטים, קווים
 )מלבד תמונות*( Createאת כולם יוצרים דרך לשונית 

 
 חדש  Labelיצירת 

 Create > Label .א
 בחלון שנפתח נבחר פרמטר ונכניס אותו לצד ימין  .ב
 OK .ג
o  ניתן להוסיף תמונות בגרירתן לתוך הקובץ 
o  נוסיףFilled Region  לפי הצורך 

 

 Filled regionיצירת 

 Create > Filled region .א
 נבחר כלי שרטוט   .ב
 וניצור את קו המתאר נבחר את סגנון הקו  .ג
 Properties-נבחר את סוג המילוי ב .ד
 V .ה
o  ניתן ליצור טיפוס מילוי חדש דרךEdit type 

 

 נסתר  /יצירת פרמטר נראה

 נבחר את האלמנט הרצוי  .א
 Properties > Visibility -נלחץ על הכפתור האפור ב .ב
 New parameterנלחץ על כפתור  .ג
 Type/ Instance -נגדיר שם ו .ד
 OK .ה

 

 יצירת פרמטר אורך/ רוחב גיליון

 רגילנמקם קו מידה  .א
 נבחר את קו המידה  .ב
 Label Dimention > New parameterנלחץ על הכפתור  .ג
 Type/ Instance -נגדיר שם ו .ד
 OK .ה
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 הדפסה: 
 CTRL+Pפתיחת חלון הדפסה בלחיצה על  .א
 (PDF)פיזית או  בחירת מדפסת .ב
 בחירת תוכן ההדפסה:  .ג

1. Current View-  כל האובייקטים הקיימים במבט 
2. Visible portion-  שנראה על המסךמה 
3. Selected views- מבטים מרובים 
 Setup-הגדרות הדפסה ב .4
 Print -הדפסה .5

 
 ניתן להדפיס בגודל גיליון מיוחד לפי ההגדרות הבאות: 

 Properties-בחלון ההדפסה, מימין לשם המדפסת ניגש ל .א
 Advancedבחלון הגדרות המדפסת שנפתח נלחץ על כפתור  .ב
 PostScript custom page size -( נבחר בPaper sizeבגודל הנייר ) .ג
 הרצוי במילימטרים ןהגיליונגדיר את גודל  .ד
 עד שנחזור לחלון ההדפסה  OKנלחץ  .ה
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