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CHUYÊN ðỀ THƯ VIỆN (FAMILY)  
NỘI DUNG BÀI GI ẢNG SỐ BUỔI 

(1b/3h) 
 

Buổi 1: LÝ CHUNG T ẠO & THAM BI ẾN TẠO THƯ VIỆN (PARAMETER) 
1. Lý thuyết chung tạo thư viện: 
+ Trình tự tạo thư viện 
+ Tạo mới thư viện 
+ Sửa thư viện có sẵn và lưu trữ thành file mới 
+ ðưa thư viện vào dự án 
2. Tham biến: 
+ Các khái niệm Category, Family, Type, Instance 
+ Cách tạo các tham biến (kích thước, vật liệu, Yes/No, ….) 
+ Gán các tham biến vào mô hình.  
+ Tham biến chia sẽ (Share Parameter) 
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Buổi 2,3: THỰC HÀNH TẠO FAMILY 2D 
+ Tạo thư viện lưới Trục, Level 
+ Tạo thư viện dấu cao ñộ 
+ Tạo ký hiệu hướng nhìn, mặt cắt, chú thích View 
+ Tạo thư viện nhãn ghi chú cấu kiện trong mô hình.(Cửa, tường, móng, cột, dầm, sàn,…) 
+ Tạo khung tên từ file cad 
+ Tạo ghi chú tính diện tích & thể tích phòng 
+ Sử dụng keynote ghi chú trong thống kê 
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Buổi 4,5 : THỰC HÀNH TẠO FAMILY 3D 
1. Sử dung 5 công cụ Model-inplace: 
+ Tạo hình khối bằng lệnh Extrusion 
+ Tạo hình khối bằng lệnh Blend 
+ Tạo hình khối bằng lệnh Revolve 
+ Tạo hình khối bằng lệnh Sweep 
+ Tạo hình khối bằng lệnh Swept Slend 
+ Tạo hình khối rỗng. 
2. Tạo hình khối trong môi tr ường Family và gán tham biến ñiều khiển: 
+ Thực hành tạo family cho hệ kiến trúc (cửa, cột kiến trúc, bậu cửa,….) 
+ Thực hành tạo Family cho hệ kết cấu (Móng, cột, dầm, Coffa, Giàn giáo, cây chống…) 
+ Tạo Family thiết bị cho hệ MEP (co, cúc, miệng gió, …) 
+ Sử dụng Share Parameter ñể quản lý và tính toán khối lượng. 
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VÀI NÉT CHÍNH VỀ KHÓA HỌC 
 

I. Giới thi ệu sơ lược về phần mềm: 
Revit là phần mềm của hãng  Autodesk trong lĩnh vực ñồ họa xây 
dựng. ðây là một BIM-Tools  rất mạnh cho thiết kế xây dựng mô hình BIM-
3D phục vụ cho thiết kế kiến trúc, xây dựng. 

II. ðối tượng tham gia khóa h ọc: 
Khóa học này phù hợp với các bạn Kiến trúc s ư, Kỹ sư, Họa viên,  làm 
việc trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Và ñặc biệt với ai yêu thích l ĩnh 
vực công ngh ệ mới BIM và ñồ họa trong xây d ựng. 

III. KHÓA HỌC SẼ GIÚP CÁC BẠN: 

1. Hiểu về các tham biến trong chương trình Revit. 
2. Phương thức xây dựng và khống chế các tham biến (Parameter) trong 

chương trình Revit. 
3. Từng bước xây dựng các thư viện, hướng tới việc nghiên cứu lập trình 
ứng dụng trong chương trình Revit. 

4. Xây dựng ñược các thư viện (Family) phục vụ theo yêu cầu của công 
việc. 

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÓA HỌC: 

 
Hình 1. Chế tạo các thư viện kiến trúc 
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Hình 2,3,4. Chế tạo các family kết cấu ñặc chủng 
 
 

 
Hình 5. Chế tạo các thư viện MEP  

 


