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 1دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران اهر

چکیده
مدل سازی اطالعات ساختمان به عنوان یک روش از قرن هفدهم شناخته می شود .اما با افزایش فشار از سوی سرمایه گذاران
به منظور کاهش هزینههای ساخت ما میتوانیم شاهد استفاده گسترده از BIMباشیم .سایت های ساختمانی بزرگ در آینده
بدون BIMاداره نمی شوند .این شرکت وضعیت فعلی استفاده ازBIMرا در منابع آموزشی بررسی می کند .در عین حال
استفاده BIMرا در معماری مدرن با آموزش کافی همه شرکتکنندگان ساده و موثر می کند.همچنین نشان می دهد کدام
روش ها فعالیت طراحی در حال حاضر را ساده و موثر می کند.
واژههای كلیدی :صنعت ساختمان ،مهندس اجراییBIM ،
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- 1مقدمه:
پیشرفت تکنولوژی در زمینه شبیه سازی و هماهنگی فنی روش های جدیدی را در ساخت و ساز)Bimمدل
سازی اطالعات ساختمان) فراهم می کند که روند ایمنی کیفیت و بهره وری نهایی را بهبود می بخشد.کمبود
افرادی که میتوانند با  BIMفراگیر کار کنند هم اکنون یک مانع اصلی برای استفاده از این تکنولوژی در
مهندسی عمران و معماری است .اساس بهبود این وضعیت اجرا کردن موضوعی که نامیده می شود نیست
بلکه آموزش دانشجویان برای فکر کردن به BIMدر تمامی رشته های مرتبط است .در جمهوری چک
دانشجویان قبال با تکنولوژی BIMبه خصوص با مدل های سه بعدی کار می کردنداما فقط در حاشیه .با
وجود این آنها تمام ارتباطات را از طریق روش BIMدرک نمی
کنند.

BIM
CAD
پیش نویس
دستی
مدل سازی

- ۲روشBIM
امروزه BIMفقط به عنوان نرم افزار تلقی میشود )عمدتاً به دلیل تبلیغات شرکت های نرم افزاری کمپین  .با
وجود این BIMرا نه تنها به عنوان نرم افزار بلکه به عنوان یک فرایند یکپارچه باید در نظر گرفت  .به عبارت
دیگر استفاده از ایده های اصل مدل سازی اطالعات ساختمان در عمل ساخت و ساز به چنین پیشرفتی
بدون نوآوری در فناوری اطالعات نرم افزار و سخت افزار به کار رفته دست نمییابد .مدل سه بعدی ساختمان
اغلب به اشتباه مدلسازی اطالعات ساختمان یعنی BIMمحسوب می شود .باید توجه کرد که BIMاساسا
یک بسته داده است که ممکن است شامل همه اطالعات مربوط در طول چرخه عمر ساختمان از طراحی
ساخت مدیریت ساختمان ها و نوسازی قدیمی آن باشد مدل سه بعدی فقط یکی از راههای تفسیر اطالعات
است برای طراح مدل سه بعدی بی شک تابع مفیدی است اما شرکت کنندگان دیگر در فرآیند ساخت
ممکن است به اطالعات تفسیر شده متفاوت عالقمند باشند .به عنوان مثال عالوه بر ظاهر ساختمان
سرمایهگذار ممکن است عالقمند به هزینه های کلی ساخت برنامه ساخت منابع طراحی در طول ساخت
باشد .و مهندس سازه نیز نیاز به داده الزم برای محاسبه استاتیک دارد .همچنین باید خاطرنشان کرد که هر
شرکت کننده در فرآیند ساخت و ساز باید از طریق اطالعات به این پایگاه داده کمک کندBIM .بر اساس
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همکاری هریک از فرآیندهای ساخت و ساز است اگر یکی از عناصر حاضر به اشتراک گذاشتن تولید شده
خویش نباشد این روش عملی نخواهد بود تغییر به) BIMمدلسازی اطالعات ساختمان( خواسته های
جدیدی را در دانش همه شرکتکنندگان فرایند ساخت در طول چرخه عمر ساختمان قرار میدهد .این
تغییر اغلب با تغییر از تخته رسم به طراحی توسط کامپیوتر( (CADمقایسه می شود .بهره وری کار را کد
طوالنی مدت در ساخت و ساز حامیان مختلف را حتی در چنین حوزه محافظه کاری مثل ساخت و ساز
واداربه تغییر می کند.
استفاده از فناوری اتوماسیون در دیگر حوزههای فعالیت های انسانی موثر تر از حوزه ساخت سازمی باشد.

مرحله اجرای روش جدید کار در انگلستان و آمریکا BIMبا دو برابر سرعت  CADدر زمان خودش اجرا شده است.

 BIM - 3به عنوان یک ابزار تیمی :
در طول کارهایی که وابسته به انتقال اسناد از یک فاز به فاز دیگر میباشد خواستههای زیادی بر نیروی
انسانی گذاشته شده استBIM .دقیقا ابزاری است که سعی میکنند تمام تغییرات غیرضروری داده را به
منظور تسهیل و اجرای آنها در یک مکان (شکل پنج) یکپارچه کند .بین شرکت کنندگان فقط مدل BIM
مبادله میشود .ویژگی دیگر  BIMتوسط توسعه مدل به مرحله تولید می باشد که شامل تنظیمات ,تجسم
تولید ,حمل و نقل و ذخیره ,تمام داده های توصیفی شامل مواد تاریخ ,ویژگی های اقتصادی ,فنی و فیزیکی
آنها ,عناصر ,کار ,نوآوری ,زمان و هزینه و نیازهای فنی می باشد .بنابراین برای تجزیه و تحلیل آنها از دیدگاه
های مختلف منابعی را بدست آوردیم(.مثال هزینه ,زمان ,بازیافت توانایی ها یا سالمت (
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همه این امکانات تا حد زیادی کار را ساده خواهد کرد که منجر به کاهش قیمت بعدی تولید میشود

بازه درک پروژه BIM

راه مطلوب برای موثر واقع شدن در مدل - BIMهمه شرکت کنندگان با مدل مشابه در زندگی واقعی کار میکنند .
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نتیجهگیری :
چنانکه در باال شهر داده شد BIM ,استاندارد ,برای دانشجویان امروزه خیلی ناشناخته نیست .تقریبا هر
شخص قبال با یک مدل سه بعدی مجازی برخورد کرده است .ایجاد و کار با مدل سه بعدی بسیار ساده و
قابل درک است .دانشجویان در طول چند ساعت این شیوه ها را به خوبی یاد می گیرند.
در مدل, BIMداده های الحاقی از رشته های مختلف مهندسی عمران وجود دارد .این داده ها وابسته به هم
هستند همچنان که در ساختارهای واقعی به این گونه است .بنابر این برای تمام استفادهکنندگان مهم است
که بدانند چطور با این دادهها رفتار کنند و چه طور آنها را به کار گیرد .میشود گفت بهترین شروع آموزش
از انتهاست یعنی از خود ساختمان ,جایی که استفاده کننده همه مراحل را بعدا در BIMاستفاده خواهد
کرد میبیند.
این روزها در بازار ابزارهای موثر کامپیوتر کافی برای آشنایی با اصل کار با استفاده از روش BIMوجود دارد.
با این حال چنانکه در مقدمها اشارره شد در مورد حسن نیت برای کارکردن با همدیگر است
در واقع BIMهمکاری همه شرکتکنندگان در فرآیند ساخت و ساز ,اشتراک داده ها و اطالعات در یک
پروژه خاص میباشد.اجرای روش جدید BIMدر سیستم دفاتر طراحی موجود آسان نیست .با وجود این
نمونههای از کشورهای فنالند ,سوئیس ,نروژ ,دانمارک ,هلند و انگلستان نشان میدهد که این کار چندان
مشکل نیست .در این کشورها  BIMهمزمان درسطح قانون گذاری اجرا میشود و استفاده از آن در حال
حاضر بخشی از قانون تدارکات عمومی است که بدون شک منجر به شفافیت بیشتر میشود که اغلب در
کشور معمول نیاز است.
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