ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Θζμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΕΖΟΝΕΣΑ ΜΕ
ΠΙΙΝΑ

ΟΛΑΧΙΔΟΤ ΝΣΙΑΝΑ

Τπό την επιτήρηση του κ.Λιόλιου

Θεςςαλονίκθ 2018

ΡΟΛΟΓΟΣ
Θ παροφςα Ρτυχιακι Εργαςία εκπονικθκε ςτον Τομζα Δομοςτατικϊν του
Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θεςςαλονίκθσ υπό τθν επίβλεψθ του κακθγθτι
κ.Λιόλιου.
Θα ικελα να εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μου ςτον κ.Λιόλιο για τθν πολφτιμθ
κακοδιγθςι του ςτθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ κακϊσ και για τισ
γνϊςεισ που μου μετζδωςε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ.
Ευχαριςτϊ επίςθσ τον κ.Βαςίλθ Κορδϊνια για τθν εκμάκθςθ του
προγράμματοσ Revit και τθ βοικεια που μου προςζφερε κατά τθ διάρκεια
τθσ εργαςίασ μου, τθν οικογζνειά μου και τουσ φίλουσ μου για τθν
ανεκτίμθτθ ςυμπαράςταςθ και τθν ανοχι τουσ.

~1~

ΡΕΙΛΘΨΘ
Τα τεχνικά ζργα αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κοινωνίασ μασ,
κακϊσ εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ του ςυνόλου. Συχνά λόγω του μεγάλου
όγκου πλθροφοριϊν που προκφπτει και του μεγάλου αρικμοφ των
ςυμμετεχόντων υπάρχει αδυναμία διαχείριςθσ τουσ. Υπάρχει λοιπόν
επιτακτικι ανάγκθ ειςαγωγισ νζων μεκοδολογιϊν διαχείριςθσ και
μοντελοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ, κακϊσ τα ζργα ςτθ ςφγχρονθ εποχι
γίνονται όλο και πιο πολφπλοκα. Θ μεκοδολογία ΒΙΜ (Building Information
Modeling) ζχει εφαρμογι ςε πολλζσ κατθγορίεσ τεχνικϊν ζργων όπωσ τα
κτιριακά και τα ζργα υποδομισ. Από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του
ΒΙΜ είναι θ δυνατότθτα δθμιουργίασ του μοντζλου του ζργου που
απεικονίηεται ςε τρείσ διαςτάςεισ, θ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν των
αντικειμζνων, θ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο και ο
χρονικόσ και οικονομικόσ προγραμματιςμόσ.
Στα πλαίςια τθσ αναβάκμιςθσ των τεχνικϊν ζργων και λόγω των υψθλϊν
απαιτιςεων ςτθ καταςκευι κατοικιϊν, είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ και θ
χριςθ τθσ μεκοδολογίασ ΒΙΜ από τουσ Ρολιτικοφσ Μθχανικοφσ για τθν
ευκολότερθ ,πλθρζςτερθ και ποιοτικότερθ απεικόνιςθ καταςκευισ ζργου .
Φςτερα από βιβλιογραφικι ζρευνα ςε μελζτεσ και άρκρα παλαιότερων
ετϊν παρουςιάηεται θ μεκοδολογία ΒΙΜ και τα οφζλθ εφαρμογισ τθσ ςτα
τεχνικά ζργα . Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ειςαγωγι τθσ
μεκοδολογίασ ΒΙΜ ςτα κτιριακά ζργα .Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ
ςχεδιάςτθκε , αποτυπϊνεται και απεικονίηεται τριςδιάςτατα θ καταςκευι
μεηονζτασ με υπόγειο και πιςίνα με τθ χριςθ των προγράμματα AutoCAD
και Revit.
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SUMMARY
Technical projects constitute inseparable part of our society as they serve
our needs. Frequently, because of the wide body of information that arises
and the great number of participants, there is a weakness in their
management. So there is an urgent need to introduce new methodologies
of information management and modeling, as the modern constructions
are becoming more and more complicated. The BIM methology has
application in many categories of technical projects such as buildings and
infrastructure. BIM’s most important characteristics are the capability to
create a 3D model, the objects’ information management, the collaboration
among participants through /during /in the construction and also the time
and financial planning.
In the context of the upgrading of technical projects and because of the
high demands in housing construction, it is essential the knowledge and the
use of BIM methology by the Civil Engineers for the simpler, more complete
and high quality representation of construction work.
After a bibliographical research in past surveys and articles, BIM methology
and the benefits of its application in technical projects are presented. The
object of this presentation is to introduce the BIM methology in building
projects. For this purpose, a maisonette with basement and pool has been
designed and it is stamped and 3D depicted with the use of AutoCad and
Revit programs.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.ΕΙΑΓΨΓΗ
1.1 ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τα κτιριακά ζργα αποτελοφν εδϊ και πάρα πολλά χρόνια ζναν από τουσ
πιο ςθμαντικοφσ πυλϊνεσ τθσ κοινωνίασ μασ κακϊσ ωφελοφν τεράςτιο
αρικμό ανκρϊπων κακθμερινά. Εντοφτοισ, λόγω του μεγάλου όγκου
εργαςιϊν κακϊσ και τθσ πολυπλοκότθτάσ τουσ, οι άνκρωποι ζχουν
αναπτφξει τρόπουσ ϊςτε να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. Σε αυτά τα ζργα
ςυμμετζχουν διάφοροι δθμόςιοι φορείσ κακϊσ και ιδιϊτεσ. Οι τρόποι
ςυνεργαςίασ βαςίηονται ςε νόμουσ και πρωτόκολλα τα οποία πρζπει να
ακολουκοφνται πιςτά για τθν επιτυχι ζκβαςθ του ζργου.
Αυτά τα μεγάλθσ κλίμακασ εγχειριματα επειδι είναι μεγάλα και ςφνκετα,
για να προγραμματιςτοφν, να ςχεδιαςτοφν, να καταςκευαςτοφν και να
ςυντθρθκοφν, απαιτοφνται πολλά ειδικευμζνα άτομα. Πςο πιο αποδοτικά
και προςοδοφόρα γίνονται τα κτιριακά ζργα για τον κφριο του ζργου, τουσ
μελετθτζσ, και τουσ αναδόχουσ, τόςο οι διαδικαςίεσ γίνονται όλο και
περιςςότερο ςφνκετεσ. Ωςτόςο, λόγω του κοινωνικοφ χαρακτιρα των
ζργων αυτϊν ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ τουσ είναι πολφ ςθμαντικό να μθν
ξεπερνάει το αρχικό χρονοδιάγραμμα τθσ αρχικισ μελζτθσ.
Θ ςυνεργαςία των ςυμβαλλόμενων δεν είναι πάντα αποδοτικι ζχοντασ
αντίκτυπο ςτο χρόνο, ςτο κόςτοσ κακϊσ και ςτθν ποιότθτα καταςκευισ του
ζργου . Με βάςθ λοιπόν τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ των κτιριακϊν ζργων,
και ειδικά ωσ προσ τθν ποςότθτα των δεδομζνων του ζργου και τουσ
ενεργοφσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο που όλο αυξάνονται, δθμιουργοφνται
πολλά ηθτιματα που αφοροφν τον καταςκευαςτικό κλάδο. Θ βελτίωςθ τθσ
επικοινωνίασ αποτελεί ζνα δφςκολο ζργο εξαιτίασ του όγκου και τθσ
ανομοιότθτασ των πλθροφοριϊν που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ
καταςκευισ. Θ μεγάλθ ποικιλία των ειδικοτιτων, ο μεγάλοσ αρικμόσ των
ςυμμετεχόντων, το εκπαιδευτικό υπόβακρο τουσ, ο μεγάλοσ όγκοσ
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εργαςιϊν, θ ποικιλομορφία και ο όγκοσ πλθροφοριϊν αποτελοφν
παράγοντεσ οι οποίοι δυςχεραίνουν τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ και
τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν μίασ ομάδασ.

1.2 ΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΨΝ
ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ παίηει κυρίαρχο ρόλο ςτθν εκνικι οικονομία
μιασ χϊρασ κακϊσ τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, θ ςυνειςφορά του
καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτο εκνικό ακακάριςτο εκνικό προϊόν
κυμαίνεται ςτα 5,2 % - 5,8 %. Ειδικά, τα χρόνια μεταξφ του 1960 και 1970,
οι καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ζπαιξαν καταλυτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ
οικονομίασ τθσ Ελλάδασ. Το 2010 ςχεδόν 250.000 άτομα απαςχολοφνταν
ςτον καταςκευαςτικό κλάδο δθλαδι το 6,5 % του ςυνολικοφ εργατικοφ
δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Αυτόσ ο κλάδοσ αποτελείται από περίπου 2250
εταιρίεσ ςτθν Ελλάδα. Εντοφτοισ, τα προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτα
τεχνικά ζργα δεν αφοροφν μόνο τον καταςκευαςτικό κλάδο τθσ Ελλάδασ,
κακϊσ πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με πιο μεγάλεσ και αναπτυγμζνεσ
οικονομίεσ, που δεν αντιμετωπίηουν τθν κρίςθ που αντιμετωπίηει θ
Ελλάδα, ζχουν τζτοια προβλιματα ςτον καταςκευαςτικό τουσ κλάδο. Είναι
ενδεικτικό ότι ςφμφωνα με το Byggkommittén (Σουθδικι Επιτροπι
Καταςκευϊν), περίπου το 30 τοισ εκατό του ςυνολικοφ κόςτουσ
παραγωγισ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο οφείλεται ςε λάκθ ςτθν
καταςκευι και άλλα ελαττϊματα (Byggkommittén, 2004). Ο αρικμόσ αυτόσ
ςθμαίνει ότι περίπου 50 διςεκατομμφρια SEK (5,7 περίπου
διςεκατομμφρια ευρϊ) ςπαταλοφνται ετθςίωσ ςτθν ςουθδικι
καταςκευαςτικι βιομθχανία. Ζνασ κφριοσ λόγοσ για τθ χαμθλι
παραγωγικότθτα είναι θ ποικιλομορφία μεταξφ των ενδιαφερομζνων και
ότι θ διαδικαςία καταςκευισ είναι κατακερματιςμζνθ με πολλοφσ φορείσ
που δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικζσ φάςεισ.
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1.3 Η ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΣΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ραρότι πολλζσ από τισ πλθροφορίεσ παράγονται πλζον θλεκτρονικά και
είναι οπτικζσ ςτθ φφςθ τουσ, οι ομάδεσ των μθχανικϊν χρθςιμοποιοφν
κυρίωσ το χαρτί ωσ μζςο παρουςίαςθσ των απόψεων τουσ κακϊσ και ωσ
μζςο για να μοιράηονται πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ ςε meetings που
αφοροφν το ζργο. Εντοφτοισ, θ καταςκευαςτικι βιομθχανία επιδιϊκει
ςυνεχϊσ να εφαρμόςει μεκόδουσ με βάςθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ των
πλθροφοριϊν που κα αντικαταςτιςουν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ
διαχείριςθσ που βαςίηονταν ςτο χαρτί. Και αυτό γιατί υπάρχει θ ανάγκθ
εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία, κακϊσ χρθςιμοποιείται κακ’ όλθ τθ
διάρκεια ηωισ του ζργου από πολλοφσ εμπλεκόμενουσ ςτο ζργο.
Θ μοντελοποίθςθ πλθροφοριϊν εφαρμόηεται ςε όλα τα κζματα που
αφοροφν τθ διαχείριςθ των τεχνικϊν ζργων, από τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ
μζχρι και τθ ςυντιρθςθ του ζργου. Ριο ςυγκεκριμζνα αφορά ςτο χρονικό
προγραμματιςμό του ζργου, ςτθν κοςτολόγθςι του, και γενικότερα ςτθ
διαχείριςθ και τθ λειτουργία του. Με τθν εφαρμογι τθσ μοντελοποίθςθσ
πλθροφοριϊν (Building Information Modelling) ςε ζνα ζργο δθμιουργείται
το μοντζλο αυτοφ, ςτο οποίο ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο
ζργο. Τζλοσ, αποτελεί ζνα περιβάλλον εφχρθςτο, φιλικό για το χριςτθ και
με πολλζσ δυνατότθτεσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των
ςυμμετεχόντων ςτο ζργο, που βοθκάει ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε όλεσ τισ
φάςεισ ενόσ ζργου.

1.4 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΒΙΜ Ε ΔΙΑΥΟΡΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ ΕΨ ΣΨΡΑ
Θ μεκοδολογία τθσ μοντελοποίθςθσ πλθροφοριϊν ςτα κτιριακά ζργα
εφαρμόηεται εδϊ και αρκετά χρόνια και ζχει αναλυκεί από πολλοφσ
ερευνθτζσ ζωσ τϊρα και υπάρχει εκτεταμζνθ βιβλιογραφία για αυτά και
διάφορεσ αναλφςεισ. Πμωσ, θ ειςαγωγι τθσ μεκόδου ςε ζργα υποδομισ
κακυςτζρθςε λίγο ςε ςχζςθ με τθν ειςαγωγι τθσ ςτα κτιριακά ζργα και για
το λόγο αυτό δεν υπάρχει τόςο εκτενισ βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με αυτιν
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ςτα κτιριακά. Με τθν εργαςία αυτι γίνεται μια προςπάκεια ειςαγωγισ τθσ
μεκοδολογίασ αυτισ ςε ζργα υποδομισ και ειδικότερα ςε δθμόςιο ζργο
οδοποιίασ, περιγράφοντασ βιμα-βιμα τθ διαδικαςία που ακολουκείται
τθρουμζνου του νομοκετικοφ πλαιςίου που ιςχφει για τα δθμόςια ζργα.

1.5 ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΓΑΙΑ
Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ κατανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ Building
Information Modeling, όπου χάριν ςυντομίασ αναφζρεται ςυνικωσ ωσ
“ΒΙΜ”. Επιπλζον, ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ειςαγωγι τθσ
νζασ μεκοδολογίασ ΒΙΜ ςτα κτθριακά ζργα, ϊςτε να γίνεται θ καταςκευι
τουσ πιο ποιοτικι, με μικρότερο κόςτοσ και ςε ςυντομότερο χρόνο. Θ
πρόκλθςθ που ζχει να αντιμετωπίςει ο τεχνικόσ κόςμοσ είναι θ ειςαγωγι
και ενςωμάτωςθ τθσ νζασ μεκοδολογίασ ΒΙΜ ςτθν πολφπλοκθ και
κακοριςμζνθ από νομικό πλαίςιο διαδικαςία που ακολουκείται για τθ
μελζτθ και καταςκευι των τεχνικϊν ζργων.

1.6 ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Στα κεφάλαια που ακολουκοφν γίνεται αρχικά μια περιγραφι τθσ
μεκοδολογίασ Building Information Modeling , αναλφονται τα
χαρακτθριςτικά τθσ και εντοπίηονται τα προτεριματά τθσ εφαρμογισ τθσ.
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται μερικά από τα προγράμματα που
χρθςιμοποιοφνται για τθ μεκοδολογία ΒΙΜ και περιγράφονται οι
δυνατότθτεσ και τα εργαλεία μερικϊν βαςικϊν προγραμμάτων ΒΙΜ. Στο
τελευταίο κεφάλαιο, εξετάηεται λεπτομερϊσ ο τρόποσ με τον οποίο γίνεται
θ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ΒΙΜ ςτθν υλοποίθςθ ενόσ ςυγκροτιματοσ
μεηονζτασ με ειςαγωγι των προγραμμάτων ςτθ διαδικαςία μελζτθσ και
καταςκευισ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ
2.1 ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
Στθν καταςκευαςτικι βιομθχανία, το ευρφ φάςμα των ςυμμετεχόντων του
ζργου εξακολουκοφν να επικυμοφν να διατθροφν τα δικά τουσ δεδομζνα,
δομθμζνα ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφν καλφτερα τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ
τουσ. Πμωσ, οι διαφορζσ που υπάρχουν ςτθ ςθμαςία, ςτθ δομι κακϊσ και
ςτθν αποκικευςθ των δεδομζνων κακιςτά πιο δφςκολθ τθν ειςαγωγι
δεδομζνων από διάφορεσ πθγζσ ςτα ζργα του μθχανικοφ. Οι τρζχουςεσ
μζκοδοι διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν βαςίηονται ςτθ ςυλλογι αρχείων,
οι οποίεσ δεν ζχουν μεγάλθ ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, οι
διαχειριςτζσ του ζργου δεν μποροφν να λάβουν υπόψθ τισ διάφορεσ
πλθροφορίεσ και παραμζτρουσ που αφοροφν ςφνκετα κζματα του
μθχανικοφ κατά τθν επίδοςθ του ελζγχου του ζργου. Επομζνωσ, για
αυξθμζνθ ακρίβεια και απόλυτο ζλεγχο του ζργου, οι διαχειριςτζσ του
ζργου πρζπει να δαπανιςουν χρόνο για τθ ςυλλογι και τθν
κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων τα οποία παράγονται από διάφορα
ςυςτιματα. Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να
επικοινωνοφν και να μεταφζρουν πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ, είτε εντόσ
μιασ φάςθσ ι μεταξφ δφο φάςεων του ζργου. Ωςτόςο, θ ανταλλαγι
πλθροφοριϊν μεταξφ των μερϊν του ζργου είναι περιοριςμζνθ για τα
ψθφιακά αρχεία που χρθςιμοποιοφνται δεν είναι ςυμβατά από όλα τα
προγράμματα που διακζτουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο. Επομζνωσ, θ
ανάκτθςθ και θ ανταλλαγι αρχείων και πλθροφοριϊν του ζργου είναι
άβολθ και αναποτελεςματικι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο δεν κα είναι ςε
κζςθ να κατανοιςουν τθν κατάςταςθ του ζργου διεξοδικά και αυτό
οφείλεται ςτθν ζλλειψθ ενόσ διαιςκθτικοφ και φιλικοφ προσ το χριςτθ
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εργαλείο οπτικοποίθςθσ για να εμφανίηει τισ ςχετικζσ με το ζργο
πλθροφορίεσ.
Θ ειςαγωγι του ΒΙΜ ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι των κτθριακϊν
ζργων και γενικότερα των τεχνικϊν ζργων, επιτρζπει τθν εφκολθ
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και αρχείων μεταξφ των ςυμμετεχόντων ,
οπτικοποιεί τισ πλθροφορίεσ του ζργου παρζχοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτο ζργο ζνα πιο φιλικό και εφχρθςτο περιβάλλον για λιψθ αποφάςεων
και δίνει τθ δυνατότθτα 4D και 5D προγραμματιςμοφ του ζργου . Μζςα
από το ΒΙΜ το καταςκευαςτικό ζργο μετατρζπεται ςε μοντζλο ςχεδιαςμοφ
δίνοντασ ςε όλα του τα αντικείμενα- ςτοιχεία “χαρακτιρα” όλεσ τισ
χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν καταςκευι, το ςχεδιαςμό και γενικά τθ
διαχείριςθ του ζργου.

2.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΒΙΜ

Οι κεωρθτικζσ απαρχζσ του ΒΙΜ τοποκετοφνται γφρω ςτο 1962 όπου
πρϊτοσ ο Engelbart μίλθςε για τθν ειςαγωγι επιπλζον πλθροφοριϊν ςτα
αντικείμενα που ςχεδιάηονται. Πμωσ ο όροσ ΒΙΜ πρωτοεμφανίςτθκε ςε
δθμοςίευςθ των G.A. van Nederveen και F.P. Tolman. Πμωσ, ο όροσ αυτόσ
δεν χρθςιμοποιοφταν ευρζωσ μζχρι που θ Autodesk ζδωςε ςαν τίτλο ενόσ
ζγγραφου “Building Information Modeling”. Εντοφτοισ, ο Γερμανόσ Jerry
Laiserin διζδωςε και εδραίωςε τον όρο ΒΙΜ ωσ μια κοινι ονομαςία για τθν
ψθφιακι απεικόνιςθ ενόσ κτιριακοφ ςχεδιαςμοφ που διευκολφνει τθν
ανταλλαγι και τθ διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριϊν ςε ψθφιακζσ
μορφζσ αρχείων. Υπιρχαν επίςθσ διάφορεσ διαφοροποιθμζνεσ ορολογίεσ
όπωσ “Εικονικό κτίριο” από τθν Graphisoft, “Ολοκλθρωμζνο Μοντζλο
Ζργου” απο τθν Bentley Systems. Σφμφωνα όμωσ με τον Laiserin και με
άλλουσ, θ πρϊτθ εφαρμογι τθσ κτιριακισ απεικόνιςθσ κτιριακοφ
ςχεδιαςμοφ ιταν κάτω από τθ μεκοδολογία Εικονικό Κτίριο (Virtual
Building) του ArchiCAD τθσ Graphisoft, ςτο ντεμποφτο του το 1987.
Ο όροσ Building Information Model (BIM) αναφζρεται ςτθν εξομοίωςθ
ενόσ ζργου, θ οποία χρθςιμοποιεί τριςδιάςτατα μοντζλα των διαφόρων
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πτυχϊν του ζργου, όπωσ τθσ ςτατικισ μελζτθσ, των αρχιτεκτονικϊν, των
θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν ςχεδίων. Μζςω αυτισ τθσ εξομοίωςθσ
δθμιουργεί μια ςχζςθ μεταξφ των μοντζλων, θ οποία εμπεριζχει όλεσ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθ
διαχείριςθ του ζργου που γίνονται διακζςιμεσ ςτο χριςτθ μζςω μιασ
εκτενοφσ βάςθσ δεδομζνων. Στθν ουςία πρόκειται για τθ διαχείριςθ των
πλθροφοριϊν και αφορά όλεσ τισ φάςεισ τθσ διάρκειασ ηωισ ενόσ ζργου,
από τθν προμελζτθ ζωσ τθ χριςθ, τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία του ζργου.
(Με τθ λζξθ πλθροφορίεσ εννοοφνται όλεσ οι ειςαγωγζσ δεδομζνων που
περιζχονται ςτο ςχεδιαςμό ενόσ ζργου. Για παράδειγμα ςε κτίριο τα
παράκυρα, οι τοίχοι, προκαταςκευαςμζνα κομμάτια αν υπάρχουν, τα
διάφορα υλικά.)
Αυτό επιτυγχάνεται, αποτυπϊνοντασ ςε ψθφιακι μορφι όλα τα φυςικά,
τεχνικά, χρονικά, οικονομικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά μιασ
καταςκευισ ςε ζνα ενιαίο μοντζλο. Τα χαρακτθριςτικά αυτά αφοροφν τισ
κάκε φφςεωσ μελζτεσ τθσ καταςκευισ (ςτατικζσ, αρχιτεκτονικζσ,
γεωτεχνικζσ, οικονομικζσ κ.τ.λ.) και καταγράφονται ςε πραγματικό χρόνο
κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ. Ραρζχοντασ με αυτόν τον τρόπο μια
λογικι και ςυνεχι πρόςβαςθ ςε όλα τα αντικείμενα ςχεδιαςμοφ που
απαρτίηουν το ζργο, δίνοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το
κάκε ςτοιχείο από αυτά (ιδιότθτεσ, ποςότθτεσ και ονομαςίεσ) και
αναπτφςςοντασ ςχζςεισ μεταξφ τουσ.
Αν και το ΒΙΜ βαςίηεται ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό ςτθ χριςθ λογιςμικϊν, τα
οποία είναι ςχεδιαςμζνα ειδικά για τθ δθμιουργία τριςδιάςτατων
μοντζλων, το κφριο χαρακτθριςτικό του δεν είναι αυτό. Το ΒΙΜ δεν είναι
ζνα ςφνολο προγραμμάτων για υπολογιςτζσ αλλά μια διαδικασία, θ οποία
προςφζρει ςτα μζλθ μιασ καταςκευαςτικισ εταιρείασ μια ενιαία βάςθ
δεδομζνων αποτελοφμενθ από ζνα ςφνολο αλλθλζνδετων αρχείων, θ
οποία ζχει τθ μορφι οργανωμζνων εγγράφων. Ζτςι, ζχοντασ πρόςβαςθ ςε
αυτι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ του ζργου, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα πιο
εφκολθσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ ςτοιχείων και τελικά αποτελεςματικισ
ςυνεργαςίασ ϊςτε να επιτφχουν υψθλά επίπεδα δθμιουργικότθτασ και
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παραγωγικότθτασ, μζςω του ςυνδυαςμοφ ανάλυςθσ και δοκιμισ
πρωτότυπων ιδεϊν και χριςιμων πλθροφοριϊν πριν από τθν ζναρξθ
καταςκευισ ενόσ ζργου κακϊσ και κατά τθ διάρκεια. Με τον τρόπο αυτό,
εντοπίηονται τυχόν λάκθ εγκαίρωσ, διευκολφνονται οι υπολογιςμοί,
γίνονται οι απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ, αυξάνεται θ ακρίβεια τθσ
καταςκευισ και μειϊνεται ο χρόνοσ καταςκευισ. Αυτζσ οι τροποποιιςεισ
γίνονται εφικτζσ μζςω τθσ χριςθσ μιασ εκτεταμζνης βάσης δεδομζνων,
που ενςωματϊνεται ςτο εκάςτοτε ΒΙΜ λογιςμικό που χρθςιμοποιείται, τα
ςτοιχεία τθσ οποίασ προκακορίηονται από τον ίδιο το χριςτθ πριν από τθν
ζναρξθ ςχεδιαςμοφ του μοντζλου. Το μζγεκοσ των ςτοιχείων, τα οποία
καταχωροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων, ςυνικωσ εξαρτάται από τισ
απαιτιςεισ και τθν πολυπλοκότθτα του ζργου.

2.3 ΤΓΚΡΙΗ CAD- BIM

Αρχικά οι εφαρμογζσ CAD βαςίηονταν ςτθν απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ 2D
(2 διαςτάςεων), χρθςιμοποιϊντασ απλζσ γραφικζσ οντότθτεσ όπωσ τόξα,
γραμμζσ, κφκλουσ και λοιπά, για τθ δθμιουργία ψθφιακϊν 2D ςχεδίων.
Μονάχα τα layers (ςχεδιαςτικά ςτρϊματα) δίνουν τθ δυνατότθτα τθσ
πολυςτρωματικισ ςχεδίαςθσ ςτο CAD, δθλαδι μιασ ομαδοποίθςθσ
ομοειδϊν ςτοιχείων. Ραραδείγματοσ χάριν, οι γραμμζσ που
χρθςιμοποιοφνται για να απεικονίςουν τουσ τοίχουσ ι τα κουφϊματα,
αποδίδονται ωσ δυο διαφορετικά layers. Στθ ςυνζχεια, εμφανίςτθκαν τα
νζα προγράμματα CAD που υποςτθρίηουν τθν τριςδιάςτατθ ςχεδίαςθ, τα
οποία μποροφν να αποδϊςουν πιο ολοκλθρωμζνα τθ γεωμετρία του
αντικειμζνου ςχεδιαςμοφ ςε ζνα εικονικό περιβάλλον και ςτισ τρείσ του
διαςτάςεισ. Θ εξζλιξθ ςτα προγράμματα CAD ζγινε με τθ δθμιουργία
ρεαλιςτικισ απόδοςθσ και του φωτορεαλιςμοφ. Εντοφτοισ, οι εφαρμογζσ
CAD ςτο ςφνολό τουσ δεν μποροφν να απεικονίςουν τισ πιο ςφνκετεσ
πλθροφορίεσ των ςτοιχείων οφτε και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Επίςθσ, τα
αρχεία που δθμιουργοφνται είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ και χωρίσ καμία
αλλθλεπίδραςθ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι μια αλλαγι μια διάςταςθσ
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ςτθν κάτοψθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται με αντίςτοιχθ αλλαγι ςτθν τομι,
ςτισ όψεισ κ.α.
Το ΒΙΜ είναι μια νζα τεχνολογία που αποτελεί τθν εξζλιξθ των εφαρμογϊν
CAD κακϊσ απεικονίηει μια τριςδιάςτατθ οπτικι του μοντζλου του ζργου,
περικλείοντασ όμωσ και τισ πλθροφορίεσ των αντικειμζνων ςχεδιαςμοφ τθσ
καταςκευισ. Το ΒΙΜ αποτελεί μια ενιαία βάςθ δεδομζνων που περικλείει
τθν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τθσ καταςκευισ ςε ζνα εικονικό
περιβάλλον, που εκτόσ από τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά και τισ χωρικζσ
ςχζςεισ των ςτοιχείων που το απαρτίηουν, περιλαμβάνει όλεσ τισ ιδιότθτεσ
και τα χαρακτθριςτικά κακενόσ από αυτά κακϊσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ
τουσ. Για παράδειγμα, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ςτισ εφαρμογζσ
CAD οι τοίχοι και τα κουφϊματα δεν απεικονίηονται μόνο με διαφορετικά
layers αλλά μπορεί ο χριςτθσ να αντλιςει πλθροφορίεσ για το φψοσ του
τοίχου, τα υλικά, το κόςτοσ ι ακόμα και τθν θμερομθνία τοποκζτθςθσ των
κουφωμάτων φυςικά φςτερα από τθν θμερομθνία καταςκευισ των τοίχων.
Το ΒΙΜ είναι αντικειμενο-ςτρεφζσ (object-oriented) ςφςτθμα όπου
ςχετίηεται με το λεγόμενο αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό (object
oriented programming OOP) ο οποίοσ είναι μια προςζγγιςθ ςτον
προγραμματιςμό που εςτιάηει ςτθν περιγραφι αντικειμζνων. Δθμιουργεί
επομζνωσ ζξυπνα αντικείμενα ςχεδιαςμοφ δίνοντάσ τουσ μθ-γραφικζσ
ιδιότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα ο δείκτθσ μόνωςθσ ι θμερομθνία
καταςκευισ ι τοποκζτθςισ του. Επιπλζον, οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςτθ
γεωμετρία ι ςε οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο επθρεάηει αυτόματα όλα τα
ςχζδια τθσ καταςκευισ τα οποία ανικουν ςτθν ενιαία βάςθ. Με άλλα
λόγια, χρθςιμοποιϊντασ το ΒΙΜ είναι ζνασ τρόποσ ϊςτε να ςχεδιάηονται
καταςκευζσ, υπάρχουςεσ ι μθ, με δομικι μονάδα το ίδιο το ςτοιχείο
(object-oriented) και όχι τισ γραμμζσ που το ορίηουν, όπωσ με τα
ςυμβατικά ςχζδια CAD, με ταυτόχρονθ παραμετρικι προςζγγιςθ.
Συμπεραςματικά, οι ομοιότθτεσ που ζχουν τα προγράμματα CAD με τα
προγράμματα ΒΙΜ είναι θ ςχεδίαςθ του ζργου ςε δφο και τρείσ διαςτάςεισ
και οι ςχεδιαςτικζσ πλθροφορίεσ που δίνουν και οι δυο κατθγορίεσ
προγραμμάτων. Οι διαφορζσ όμωσ μεταξφ των προγραμμάτων CAD και
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ΒΙΜ είναι αρκετζσ κακϊσ μπορεί το ΒΙΜ να αποτελεί μετεξζλιξθ των
προγραμμάτων CAD αλλά κινείται ςε διαφορετικι λογικι. Θ κφρια
διαφορά τουσ είναι ότι ςτο ΒΙΜ δθμιουργείται το μοντζλο του ζργου που
περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ των ςχεδιαςμζνων αντικειμζνων, όχι μόνο
ςχεδιαςτικζσ για παράδειγμα ο δείκτθσ πυρκαγιάσ ενόσ τοίχου ι ο
ςυντελεςτισ μόνωςισ του. Επιπλζον, από αυτό το δυναμικό μοντζλο
εξάγονται όλα τα ςχζδια που χρειάηονται οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο και
κάκε αλλαγι που γίνεται ςε κάποιο ςτοιχείο ενόσ ςχεδίου επθρεάηει όλα
τα ςχζδια που αφοροφν αυτό το ςτοιχείο. Για παράδειγμα μια αλλαγι ςτθν
τομι επιφζρει αυτόματα τθν ίδια αλλαγι ςε κατόψεισ και όψεισ. Ενϊ ςτα
προγράμματα CAD τα ςχζδια είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ κακϊσ δεν
αλλθλεπιδροφν ςτισ αλλαγζσ που γίνονται και χρειάηεται θ ςχεδίαςθ τθσ
ίδιασ πλθροφορίασ και ςτοιχείου πολλζσ φορζσ.

Σφγκριςθ μεταξφ του 2D CAD και τθσ ροισ εργαςιών του BIM: www.Graphisoft.com

2.4 4D ΚΑΙ 5D ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ

Κατά τθ διάρκεια ςχεδιαςμοφ του τριςδιάςτατου μοντζλου ο χριςτθσ ζχει
τθν δυνατότθτα να αναβακμίςει το μοντζλο ςχεδιαςμοφ ςε 4D και 5D, ςτο
οποίο θ τζταρτθ και πζμπτθ διάςταςθ αντιπροςωπεφουν τθ χρονικι
διάρκεια και το κόςτοσ του ζργου αντίςτοιχα.
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Θ 4D μοντελοποίθςθ είναι ο ςυνδυαςμόσ του χρόνου και τθσ γεωμετρίασ,
που δθμιουργοφν τισ τζςςερισ διαςτάςεισ (4D) τθσ καταςκευισ. Ζνα
μοντζλο 4D μοιάηει ακριβϊσ με ζνα 3D μοντζλο, άλλα είναι δυναμικό. Ριο
αναλυτικά, ςτθ λεγόμενθ τζταρτθ διάςταςθ περιλαμβάνεται ο χρονικόσ
προγραμματιςμόσ, θ ακολουκία των δραςτθριοτιτων κακϊσ και κάκε
εργαςία του ζργου που ζχει ολοκλθρωκεί, κακιςτϊντασ δυνατό τον
επιτόπου ζλεγχο τθσ προόδου του ζργου . Ρρακτικά αυτό γίνεται όταν
επιλζγεται ζνα ςτοιχείο του μοντζλου και φανερϊνονται οι ιδιότθτζσ του
ςε ςχζςθ με το χρονικό προγραμματιςμό δθλαδι το χρόνο ζναρξισ του, τθ
χρονικι του διάρκεια, το χρόνο ολοκλιρωςισ του, τθ κζςθ του κακϊσ και
το ρυκμό παραγωγισ του. Θ χρονικι ακολουκία και ο ςχεδιαςμόσ τθσ
καταςκευισ μποροφν να αναπαραχκοφν ςε μία 4D
προςομοίωςθ/αναπαράςταςθ ανζγερςθσ. Δθλαδι τα ςτοιχεία του
μοντζλου κακορίηονται ςε μία λογικι ακολουκία καταςκευισ και
δθμιουργοφν μία θλεκτρονικι προςομοίωςθ που παρουςιάηει ςτον κφριο
του ζργου τα χρονικά ςτάδια καταςκευισ του κτιρίου .
Με τθν εκτίμθςθ του χρόνου όλα τα αντικείμενα ςχεδιαςμοφ είναι
ςυνδεδεμζνα τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το χρονικό προγραμματιςμό
του ζργου. Αυτοφ του τφπου θ μοντελοποίθςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ
κφριουσ του ζργου τθσ πιο ολοκλθρωμζνθσ εποπτείασ και επιτρζπει τον
ζγκαιρο εντοπιςμό λακϊν. Με τον τρόπο αυτό μποροφν να περιοριςτοφν
κατά πολφ τα λάκθ ςτθ φάςθ ςχεδιαςμοφ, από το να εντοπίηονται
αργότερα ςτθν φάςθ τθσ καταςκευισ και να πρζπει να λυκοφν επί τόπου.
Επιπλζον, με τθν αργοπορθμζνθ επίλυςθ λακϊν υπάρχει περίπτωςθ να
υπάρξουν επιπλζον κόςτθ λόγω κακυςτερθμζνθσ αντιμετϊπιςθσ τουσ.
Σε ζνα κτιριακό ζργο είναι δυνατό να ςυμβοφν πολλά λάκθ κακϊσ το
πλικοσ των εργαςιϊν, των υλικϊν και των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο είναι
μεγάλοσ. Λάκθ και αςυμβατότθτεσ μποροφν να ςυμβοφν ωσ προσ το χϊρο,
όταν για παράδειγμα δφο αντικείμενα καταλαμβάνουν τον ίδιο χϊρο,
όπωσ οι υδραυλικοί αγωγοί και θλεκτρολογικά καλϊδια ι και ςτοιχεία του
φζροντα οργανιςμοφ , και ωσ προσ το χρόνο και τον προγραμματιςμό του
ζργου, όταν για παράδειγμα κάποιεσ εργαςίεσ γίνονται ςτθν ίδια περιοχι
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τον ίδιο χρόνο ι όταν δεν ζχει τελειϊςει κάποια εργαςία και ζτςι δε
μπορεί να αρχίςει θ επόμενθ. Ζνα ςφνθκεσ λάκοσ που γίνεται κατά τθν
καταςκευι ενόσ ζργου είναι και θ περίςςεια των υλικϊν ι ακόμα και θ
ζλλειψθ μερικζσ φορζσ ςε ςθμεία όπου για κάποιο λόγο τεχνικό ι μθ δεν
ζχει γίνει τοποκζτθςθ ι πρζπει να γίνει επανατοποκζτθςθ ενόσ ςτοιχείου.
H 4D μοντελοποίθςθ ενςωματϊνει τον υπολογιςμό των ποςοτιτων, τισ
ποςότθτεσ ςτθν κάκε κζςθ του ζργου, τα μζςα παραγωγισ, τισ αποδόςεισ
των ςυνεργείων και τθν απαςχόλθςθ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ. Με τα
παραπάνω ςτοιχεία λοιπόν που ζχει ο χριςτθσ ςτθ διάκεςι του μπορεί να
αντιλθφκεί και να διορκϊςει τισ παραπάνω αςυμβατότθτεσ εγκαίρωσ και
αποφεφγοντασ ζτςι κακυςτεριςεισ και πικανά κόςτθ.
Θ 5D μοντελοποίθςθ ςε ςχζςθ με τθν 4D ζχει μια επιπλζον διάςταςθ, το
κόςτοσ του ζργου. Στθ λεγόμενθ πζμπτθ διάςταςθ περιλαμβάνεται εκτόσ
από τον χρονικό προγραμματιςμό και ο οικονομικόσ προγραμματιςμόσ.
Ριο αναλυτικά, όταν ο χριςτθσ επιλζξει ζνα οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ
καταςκευισ ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία κοςτολόγθςισ του, ςτισ
ποςότθτεσ, ςτισ προδιαγραφζσ κ.α.. Επίςθσ, είναι δυνατι θ οργάνωςθ τθσ
εςωτερικισ βάςθσ δεδομζνων με πλθροφορίεσ για το κόςτοσ και τθν
τιμολόγθςθ, για τα ποςοςτά προόδου των εργαςιϊν και για τον αρικμό
των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτα ςυνεργεία. Τζλοσ, μπορεί να γίνει
ςφγκριςθ του προγραμματιςμοφ για το κόςτοσ με τον αρχικό
προχπολογιςμό του ζργου οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι και ζτςι ο κφριοσ
του ζργου μπορεί να κατανοιςει ποιεσ αλλαγζσ ζχουν τθ μεγαλφτερθ
επίδραςθ ςτον προχπολογιςμό. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο γίνεται
δυνατι μια πιο ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ διαμόρφωςθσ του
κόςτουσ του ζργου κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τθσ
καταςκευισ, αλλά μπορεί να δθμιουργθκεί και μία λεπτομερισ απεικόνιςθ
τθσ εξζλιξισ του μζςα ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματόσ του,
βοθκϊντασ ςθμαντικά ςτθ λιψθ αποφάςεων και μειϊνοντασ τισ
κακυςτεριςεισ του ζργου.
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Στθν διαδικαςία ΒΙΜ το 3D μοντζλο αποκτάει νζεσ διαςτάςεισ και από ζνα απλό εργαλείο
οπτικισ αναπαράςταςθσ εξελίςςεται ςτο 4D, (χρόνοσ), ςτο 5D, (κόςτοσ), ςτο 6D, (ενζργεια) και
ςτο 7D, (διαχείριςθ).

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ΒΙΜ – δηάγξακκα: www.breakwithanarchitect.com

2.5 ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ (Interoperability)

Σφμφωνα με το παλαιό μοντζλο ςχεδιαςμοφ και μελζτθσ ενόσ κτιρίου, τα
αρχιτεκτονικά γραφεία, αφοφ ολοκλιρωναν τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό
ανζκεταν κατόπιν ςτα μελετθτικά γραφεία τθν ανάλυςθ και κατϋεπζκταςθ
τθ ςχεδίαςθ των διαφόρων γεωμετριϊν ςτα διάφορα ςτατικά
προγράμματα. Ανάλογα με τα ερωτιματα και τισ δυςκολίεσ που
προζκυπταν κατά τθν μελζτθ τθσ καταςκευισ, οι πολιτικοί μθχανικοί
ςυγκζντρωναν όλεσ τισ καταςκευαςτικζσ αςτοχίεσ και υποδείκνυαν ςτουσ
αρχιτζκτονεσ τισ αλλαγζσ που κα ζπρεπε να κάνουν. Αυτι θ διαδικαςία
απαιτοφςε αρκετό χρόνο, διότι οι αλλαγζσ εκατζρωκεν γίνονταν ςε
ανεξάρτθτα ςχεδιαςτικά προγράμματα και κάκε φορά μία αλλαγι ςε ζνα
ςτατικό πρόγραμμα απαιτοφςε ξεχωριςτι αλλαγι ςτο αντίςτοιχο
αρχιτεκτονικό ςχεδιαςτικό πρόγραμμα. Τα τελευταία χρόνια τα
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αρχιτεκτονικά ςχζδια αποτελοφνται από ολοζνα και πιο πολφπλοκεσ
γεωμετρίεσ με αποτζλεςμα να κακίςταται χρονοβόρα θ διαδικαςία
ςχεδιαςμοφ και μελζτθσ τθσ καταςκευισ. Και φυςικά μιλάμε μόνο για δυο
κατθγορίεσ που ςυμβάλλουν ςτο ζργο, αφοφ ςτθν πραγματικότθτα
υπάρχουν πάρα πολλοί (μθχανολόγοι, θλεκτρολόγοι, καταςκευαςτζσ,
υπεργολάβοι, προμθκευτζσ κ.α.).
Ζτςι λοιπόν ζνασ νζοσ όροσ κάνει τθν εμφάνιςι του τα τελευταία χρόνια,
που λζγεται διαλειτουργικότθτα. Είναι θ διαδικαςία τθσ επίτευξθσ
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των λογιςμικϊν εργαλείων ςε μια κοινι
γλϊςςα. Ζνα μοντζλο για να είναι ςυμβατό με άλλα μοντζλα από
διαφορετικά λογιςμικά, είναι απαραίτθτο να μεταφράηεται ςε μια ενιαία
μορφι αρχείου, ζτςι ϊςτε όλεσ οι πλθροφορίεσ ενόσ αντικειμζνου να
μεταφζρονται αυτοφςιεσ. Δεδομζνου ότι το ΒΙΜ είναι βαςιςμζνο ςε ζνα
μεγάλο μζροσ του ςε οπτικά και πραγματικά ςτοιχεία ενόσ ζργου, θ
διαλειτουργικότθτα είναι το αρχικό ςθμείο για τθν επιτυχία τθσ εφαρμογισ
του ΒΙΜ ςε μια διαδικαςία κτιριακοφ ςχεδιαςμοφ.
Μζςω του τριςδιάςτατου μοντζλου που δθμιουργείται με τθ βοικεια του
ΒΙΜ λογιςμικοφ γίνεται δυνατι θ επιτυχθμζνθ διαλειτουργικότθτα μεταξφ
των διαφόρων ομάδων που ςυνεργάηονται για τθ ςωςτι διεξαγωγι του
κφκλου εργαςιϊν του ζργου. Με άλλα λόγια, προωκείται ζνα είδοσ
ςυνεργαςίασ και ζνα διάγραμμα εργαςιϊν , το οποίο δθμιουργεί
βελτιωμζνο εςωτερικό ςυντονιςμό ωσ προσ τθ διαχείριςθ του ζργου και
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ του, ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
τελικισ καταςκευισ και ςτθν πικανι ολοκλιρωςι του ςε μικρότερο
χρονικό διάςτθμα. Μια ζρευνα ςτισ Θ.Ρ.Α. ζδειξε ότι το ζτοσ 2009 ο
καταςκευαςτικόσ τομζασ τθσ χϊρασ είχε απϊλειεσ τθσ τάξθσ των 15,8 δισ.
δολαρίων λόγω ανεπαρκοφσ διαλειτουργικότθτασ κατά τθ διάρκεια του
κφκλου ηωισ των καταςκευϊν. (The Business value of BIM: Getting Building
Information Modeling to the bottom line, McGraw- Hill Construction 2009,
Smart Market Report 2009)
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Διάγραμμα εργαςιών ςε ζργο με ΒΙΜ (Structure magazine, 2009)

2.6 ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ (ΒΙΜ)

Θ μοντελοποίθςθ πλθροφοριϊν ζχει εφαρμογι ςε διάφορουσ τομείσ ςτον
καταςκευαςτικό κλάδο. Θ πρϊτθ και ίςωσ θ βαςικι εφαρμογι του ΒΙΜ
ζγκειται ςτθν απεικόνιςθ τριςδιάςτατων μοντζλων του ζργου και τθν
εφκολθ δυνατότθτα πρόςβαςισ τουσ, θ οποία διευκολφνει τθ διερεφνθςθ
και αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε ςκοτεινοφ ςθμείου τόςο κατά τθν
καταςκευι όςο και κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. Επίςθσ, γίνεται
ανάλυςθ του ζργου, θ παρουςίαςθ των λεπτομερειϊν του, θ επιλογι και θ
προμζτρθςθ των υλικϊν, όπου χρθςιμοποιείται αποτελεςματικά ςτισ
παραγγελίεσ υλικϊν κακϊσ και ςτθν τιρθςθ των προκεςμιϊν παράδοςθσ
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και επομζνωσ μπορεί να γίνει θ κοςτολόγθςθ και ο χρονικόσ
προγραμματιςμόσ του ζργου. Αυτά τα τριςδιάςτατα μοντζλα μποροφν να
ςχεδιαςτοφν και να χρθςιμοποιθκοφν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν
αποπεράτωςθ ενόσ ζργου, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ και τισ
προδιαγραφζσ του. Με αυτόν τον τρόπο ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να
εφαρμόςει τροποποιιςεισ ςτο μοντζλο του κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
κφκλου ηωισ τθσ καταςκευισ και ειδικότερα να προςομοιϊςουν το
αποτζλεςμα ςε ςχετικά πρϊιμο ςτάδιο αποφεφγοντασ τυχόν λάκθ που κα
προκφψουν τα οποία μποροφν να ζχουν επίπτωςθ και ςτον χρόνο και ςτο
κόςτοσ.
Τα ΒΙΜ ζχει εφαρμογι και μάλιςτα ςθμαντικι και ςτθν ενεργειακι ςκοπιά
του ζργου, κακϊσ μποροφν να γίνουν διάφοροι υπολογιςμοί ενζργειασ και
τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ, τόςο του κτιρίου όςο και των δομικϊν
ςτοιχείων του, που βοθκοφν ςτθ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων γενικά και
ςτθν ανάλυςθ λειτουργίασ ςφνκετων κτιρίων. Μπορεί να γίνει επομζνωσ
ςε ςχετικά πρϊιμο ςτάδιο μια ενεργειακι αξιολόγθςθ του κτιρίου για να
εξαςφαλιςτοφν οι μετζπειτα ενεργειακζσ απαιτιςεισ του κτιρίου.

Η εφαρμογι των ΒΙΜ τεχνολογιών ςε όλο τον κφκλο ηωισ του ζργου (Dispenza K., 2010)
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Επιπλζον, μεγάλθ εφαρμογι ζχει το ΒΙΜ ςτθ ςυντιρθςθ του ζργου και τθ
λειτουργία του, κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ οικοδομικϊν απορριμμάτων και
τθν ανακφκλωςθ. Τζλοσ, διευκολφνει τθν κακολικι καταςκευαςτικι
διαδικαςία κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο
ζργο να δθμιουργιςουν μοντζλα και να αναπτφξουν ςυνεργαςία μεταξφ
τουσ.
Ριο αναλυτικά, ο χριςτθσ με το ΒΙΜ ζχει τθ δυνατότθτα να:
 Συγκεντρϊνει πλθροφορίεσ: ςχετικά με το ζργο ςε διάφορεσ φάςεισ
κατά τθ διάρκεια ηωισ ενόσ ζργου.
 Αναπαριςτά: τθ γεωμετρία ενόσ ζργου και παρουςιάηει τα δεδομζνα
που ζχουν ςχζςθ με αυτό. Ραρουςιάηει επίςθσ με λεπτομζρεια όλα
τα ςτοιχεία που αποτελοφν το ζργο, δείχνοντασ και για αυτά
πλθροφορίεσ.
 Ροςοτικοποιεί με: τισ ςυνικεισ πρακτικζσ προγραμματιςμοφ τισ
ποςότθτεσ των υλικϊν και γενικά όλων των ςτοιχείων που
απαρτίηουν το ζργο είναι δφςκολο να οριςτοφν με ακρίβεια από τθ
φάςθ ςχεδιαςμοφ. Εντοφτοισ, το ΒΙΜ ζχει τθ δυνατότθτα να
ςυγκεντρϊνει τισ ποςότθτεσ ςτοιχείων του ζργου ςε αρκετά πρϊιμο
ςτάδιο.
 Επιβλζπει: όλου του ζργου κακϊσ και των ςτοιχείων που το
αποτελοφν, ςε όλεσ τισ φάςεισ και ςε πραγματικό χρόνο.
 Ωσ ανωτζρω διακρίνει: Δίνονται διάφορεσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων
που αποτελοφν το ζργο, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο χριςτθσ
να διακρίνει αν κάποιο ςτοιχείο ζχει παραγγελκεί, ζχει τοποκετθκεί,
ζχει υποςτεί ηθμιά κ.α.
 Δθμιουργεί: Μζςα ςτθ διάρκεια ηωισ ενόσ ζργου κάκε
δραςτθριότθτα που επιδρά ςτο ζργο, δθμιουργεί πλθροφορίεσ
ςχετικά με αυτό. Κατά τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ, θ ομάδα ςχεδιαςμοφ
είναι οι πρϊτοι που παράγουν πλθροφορίεσ και τισ χρθςιμοποιοφν
μετζπειτα ςτθ φάςθ τθσ καταςκευισ και ςτθ ςυνζχεια τισ
πλθροφορίεσ από τθν καταςκευι τισ χρθςιμοποιοφν για να
παράγουν πλθροφορίεσ για τθ ςυντιρθςθ του ζργου.
 Ορίηει: Ζχει τθ δυνατότθτα να ορίςει τισ ανάγκεσ που προκφπτουν
ςτο ζργο για τα ςτοιχεία του ζργου και εξαρτϊνται από πολλοφσ
παράγοντεσ, όπωσ θ φάςθ, θ δραςτθριότθτα, το επίπεδο τθσ
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εξζλιξθσ του ζργου και οι αλλθλεπιδράςεισ με άλλα αντικείμενα.
Διευκετεί: Οι χϊροι και οι ακριβείσ τοποκεςίεσ που τοποκετοφνται
τα ςτοιχεία του ζργου διευκετοφνται από το χριςτθ. Κακϊσ επίςθσ
και θ ςφνκεςι τουσ μζςα ςτο ζργο κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ
τθσ καταςκευισ.
Μετράει: Πλεσ οι διαςτάςεισ των ςτοιχείων που απαρτίηουν το ζργο
είναι διακζςιμεσ και άμεςα χρθςιμοποιιςιμεσ για τυχόν
αντικατάςταςθ κάποιου ςτοιχείου ι για τθν αποκικευςι του.
Αναλφει: Μπορεί να εξετάςει όλεσ αυτζσ τισ λεπτομζρειεσ που του
δίνονται και να εξάγει κάποια ςυμπεράςματα για τθ μορφι του
ζργου και τθ διεξαγωγι του.
Συντονίηει: Εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αρμονία
των ςχζςεων μεταξφ και των ςτοιχείων αλλά και των ατόμων που
εργάηονται ςτο ζργο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγει τα λάκθ και τισ
ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ διεργαςίεσ του ζργου. Και
αποφεφγει τθ ςφγκρουςθ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων ςτο ζργο
και ακόμα περιςςότερο επιτρζπει τθ ςυνεργαςία τουσ για τθ
καλφτερθ δυνατι διεξαγωγι του ζργου.
Ρροβλζπει: Με τθν λεπτομερι ανάλυςθ που διεξάγεται με το ΒΙΜ,
είναι ςε κζςθ να μπορεί να προβλζψει μια μελλοντικι λειτουργία
του ζργου ι κάποιου ςτοιχείου του ζργου. Σε αυτζσ τισ λειτουργίεσ
περιλαμβάνονται τα οικονομικά, θ ενζργεια, θ ροι του ζργου και
διάφορα ςενάρια που μπορεί να προκφψουν. Οι οικονομικζσ
προβλζψεισ περικλείουν το κόςτοσ που εκτιμάται για τθν καταςκευι
του ζργου και κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ του. Επιπλζον, προβλζπει
τθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου ςε βάκοσ χρόνου και μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του. Και πολλά άλλα ςενάρια που
αφοροφν και καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ, όπωσ πυρκαγιά,
πλθμφρεσ, εκκενϊςεισ κ.α.
Επικυρϊνει: Μπορεί με τα ςτοιχεία που του δίνει το ΒΙΜ να
επικυρϊςει τα απαραίτθτα ζγγραφα που χρειάηονται για τθν
αποπεράτωςθ του ζργου, κακϊσ ζχει τθν πλιρθ εποπτεία για τθ
λειτουργία του εργοταξίου, και για το αν τθροφνται οι κανονιςμοί
για τθν καταςκευι του ζργου.
Επικοινωνεί: Μοιράηεται και ανταλλάςει πλθροφορίεσ με όλουσ
τουσ ςυμβαλλόμενουσ του ζργου μζςα από το ΒΙΜ. Με αυτόν τον
τρόπο μειϊνεται ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν επικοινωνία των
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διάφορων μερϊν του ζργου.
Οπτικοποιεί: Ζχει μπροςτά του μια ρεαλιςτικι αναπαράςταςθ του
ζργου και των ςτοιχείων που το αποτελοφν. Θ εικόνα του ζργου που
δίνεται ςτο χριςτθ είναι πολφ δυνατι γιατί του δίνεται θ ικανότθτα
να είναι πιο κριτικόσ και να παίρνει εμπεριςτατωμζνεσ αποφάςεισ.
Μεταςχθματίηει: Μερικζσ φορζσ υπάρχει θ ανάγκθ ςυλλογισ
πλθροφοριϊν από ζνα μζροσ (λογιςμικό) και μεταςχθματιςμοφ ςε
ζνα άλλο. Αυτι είναι και θ αρχι τθσ διαλειτουργικότθτασ και δεν
είναι εφικτι μόνο από τουσ χριςτεσ αλλά και από τουσ υπολογιςτζσ.
Σχεδιάηει: Εκτόσ από τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνταν
για το ςχεδιαςμό μιασ καταςκευισ, το ΒΙΜ δίνει τθ δυνατότθτα του
παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ και όχι τθν κλαςςικι ςτατικι μζκοδο.
Δθλαδι, κάκε ςφμβολο που ςχεδιάηεται αναπτφςςεται από ζνα
ζξυπνο μοντζλο που δίνει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ περεταίρω
πλθροφοριϊν του, εκτόσ από τθν ψθφιακι αναπαράςταςθ του
ςυμβόλου. Επίςθσ, για κάκε αλλαγι που γίνεται ςε κάποιο ςχζδιο
ενθμερϊνεται όλο το μοντζλο και γίνονται αυτόματα οι αλλαγζσ ςε
επιμζρουσ ςχζδια.
Τεκμθριϊνει: Μερικζσ φορζσ επειδι είναι απαραίτθτο να υπάρχουν
κάποια ζγγραφα δεδομζνα τθσ καταςκευισ ςε πιο επίςθμθ μορφι,
μπορεί ο χριςτθσ να αντλιςει τα δεδομζνα που χρειάηεται από το
ΒΙΜ με ακρίβεια. Συνικωσ αυτά χρθςιμοποιοφνται για τα
χρονοδιαγράμματα τθσ καταςκευισ, εκκζςεισ του ζργου κ.α.
Ελζγχει: Ζχει τθ πλιρθ ζλεγχο τθσ καταςκευαςτικισ διαδικαςίασ του
ζργου και μπορεί να κάνει τισ καίριεσ παρεμβάςεισ για να αυξιςει
τθν παραγωγικότθτα του ζργου.

2.7 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΒΙΜ

Θ υπάρχουςα ποικιλία λογιςμικϊν, τα οποία ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν
υλοποίθςθ ΒΙΜ διαδικαςιϊν μικροφ ι μεγάλου βελθνεκοφσ είναι εκτενείσ.
Εταιρίεσ όπωσ θ Autodesk, Bentley Systems, Graphisoft και πολλζσ άλλεσ
ζχουν δθμιουργιςει λογιςμικά, τα οποία προςφζρουν πολυάρικμεσ
δυνατότθτεσ ςχεδιαςμοφ και επεξεργαςίασ και τα οποία μποροφν να
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ οποιουδιποτε ζργου. Ριο αναλυτικά:
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ArchiCAD: Θ Graphisoft ξεκίνθςε τθν επανάςταςθ ΒΙΜ με το ArchiCAD, το
πρϊτο ςτθ βιομθχανία ΒΙΜ λογιςμικό για αρχιτζκτονεσ. Το ArchiCAD
δθμιουργεί μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων των τριςδιάτατων ςτοιχείων του
μοντζλου από όπου μποροφν να εξαχκοφν όλεσ οι πλθροφορίεσ για τθν
πλιρθ τεκμθρίωςθ του ςχεδίου. Ρεριλαμβάνει τα πλιρθ ςχζδια, όψεισ,
τομζσ, κατόψεισ, αρχιτεκτονικζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ,
προμετριςεισ υλικϊν, διάφορουσ πίνακεσ υλικϊν και εξαρτθμάτων,
πλαιςιϊνοντασ όλα τα παραπάνω με φωτορεαλιςμοφσ και με
περιβάλλοντα εικονικισ πραγματικότθτασ. Ρροςφζρει δθλαδι μια
διαφορετικι προςζγγιςθ ςτθ διαδικαςία εξζλιξθσ των εργαςιϊν ενόσ
ζργου , ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι διαδικαςία, θ οποία δίνει τθ
δυνατότθτα ελζγχου του όλου ςχεδιαςμοφ, διατθρϊντασ όμωσ τθν
ακρίβεια και τθν αποτελεςματικι τεκμθρίωςθ. Τον Ιοφνιο του 2013
κυκλοφόρθςε θ νζα ζκδοςθ του λογιςμικοφ ArchiCAD 17 το οποίο
περιλαμβάνει διάφορεσ βελτιϊςεισ των ιδθ υπαρχόντων λογιςμικϊν. Οι
ςυνδζςεισ βάςει προτεραιότθτασ, ςυνδυαηόμενεσ με τα Ευφυι Δομικά
Υλικά, παρζχουν αυτομάτωσ δομικά ορκζσ τομζσ και λεπτομζρειεσ.
Ρεραιτζρω βελτιϊςεισ χρθςτικότθτασ, όπωσ ο Ευφυισ Συςχετιςμόσ
Στοιχείου με φψθ ορόφων και ο Ευφυισ Χειριςμόσ τθσ Γραμμισ Αναφοράσ
Στοιχείων. Το νζο αυτό λογιςμικό διακζτει τθν αυξθμζνθ απόδοςθ
κεντρικισ μονάδασ γραφικϊν για να κάνει τθν 3D πλοιγθςθ ακόμα
ομαλότερθ και τθν ταχφτερθ παραγωγι λεπτομερειϊν μεγάλων και
πολφπλοκων μοντζλων. Επίςθσ περιλαμβάνει διάφορεσ βελτιϊςεισ ςτθν
ενεργειακι αξιολόγθςθ υποςτθρίηοντασ πολλαπλζσ κερμικζσ ηϊνεσ, ςτον
ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό, τθν οπτικοποίθςθ και τθν ανάλυςθ. Θ
ιςτοςελίδα του λογιςμικοφ είναι http://www.graphisoft.com/archicad/.
Autodesk Revit: Αποτελεί το κφριο προϊόν τθσ Autodesk και παρόλο που
είναι από τα νεϊτερα λογιςμικά είναι αυτό που χρθςιμοποιείται
περιςςότερο. Το Revit είναι ζνα εργαλείο ανάπτυξθσ μοντζλων με μια
ςυγκεντρωτικι βάςθ δεδομζνων. Το Revit δε χρθςιμοποιεί ςτρϊματα
(layers) για να οργανϊςει τα ςτοιχεία του μοντζλου. Αυτό το ςτοιχείο είναι
πλεονζκτθμα για ζνα ζργο που γίνεται αρκετά περίπλοκο. Επίςθσ, το Revit
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ζχει τθ δυνατότθτα να διαςυνδζεται με το MS Project και να ανταλλάηει
αμφίδρομα πλθροφορίεσ για το χρονικό προγραμματιςμό. Το Autodesk
Revit αυξάνει το εργαλείο ανάπτυξθσ μοντζλων και εκτόσ από το Autodesk
Revit Architecture ςυνδυάηει τισ δυνατότθτζσ του με το Autodesk Revit
Structures (για δομοςτατικοφσ μθχανικοφσ) και το Autodesk Revit MEP (για
τουσ Θ/Μ και τουσ υδραυλικοφσ μθχανικοφσ).
Και τα δφο αυτά εργαλεία λογιςμικοφ ζχουν ωσ ςκοπό τθ δθμιουργία
ειδικϊν ςτοιχείων για τθν παρουςίαςθ των αντικειμζνων που
χρθςιμοποιοφνται ςτα ςχζδιά τουσ. Πλα αυτά ςτοχεφουν ςτθν ευκολότερθ
εξαγωγι των ςχεδιαςτικϊν μοντζλων και τθ ςυνεργαςία πολλαπλϊν
χρθςτϊν. Θ ιςτοςελίδα του λογιςμικοφ είναι
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview.
MicroStation Triforma: Αποτελεί το κφριο προϊόν τθσ Bentley. Είναι μια
εξαιρετικά δθμιουργικι και ςτακερι τριςδιάςτατθ πλατφόρμα και
καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των επιςτθμονικϊν τομζων ςτο ςχεδιαςμό, τθν
ανάπτυξθ και τθν ολοκλιρωςθ των τεχνικϊν ζργων. Το λογιςμικό αυτό
βζβαια απευκφνεται κυρίωσ ςε μεγάλεσ εταιρίεσ όπου καταςκευάηουν
πολφπλοκά ζργα κακ’ ότι ςε μικρότερεσ το λογιςμικό αυτό μπορεί να είναι
ιδιαίτερα απαιτθτικό. Το 2004 θ Bentley ειςιγαγε ζνα νζο λογιςμικό το
Bentley Building Architecture το οποίο αποτελεί τθν εξζλιξθ του
MicroStation Triforma και ταυτόχρονα ανζπτυξε μια ςειρά από βοθκθτικά
εργαλεία που ενςωματϊνονται με το Bentley Building Architecture Bentley
Structure Bentley Building Mechanical Systems, Bentley Building Electrical
Systems, Bentley Facilities, Bentley Power Civil, Bentley Generative
Components. Με αυτό το ευρφ φάςμα εργαλείων θ Bentley μελετά όλεσ τισ
φάςεισ του ςχεδιαςμοφ ενόσ ζργου. Θ ιςτοςελίδα του λογιςμικοφ είναι
http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/.
Tekla Structures: Το λογιςμικό αυτό τθσ Tekla δίνει τθ δυνατότθτα ςτο
χριςτθ να δθμιουργιςει ζνα μοντζλο για τθν ανάλυςθ του ςχεδιαςμοφ και
του ςτατικοφ φορζα και ζπειτα να χρθςιμοποιιςει το μοντζλο ςτθν
πραγματοποίθςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. Κακϊσ δθμιουργεί
~ 26 ~

λεπτομερι καταςκευαςτικά μοντζλα, πλοφςια ςε πλθροφορίεσ, ου είναι
ζτοιμα προσ ανζγερςθ και μπορεί να διαμορφϊςει τα ςτοιχεία του
οπλιςμοφ του ςκυροδζματοσ. Τα μοντζλα τθσ Tekla μποροφν να
ςυνδυαςτοφν και με άλλα μοντζλα που δθμιουργοφνται από λογιςμικά
οπτικοποίθςθσ όπωσ το NavisWorks ζτςι ϊςτε να παρζχει πλθροφορίεσ για
το ςυντονιςμό τθσ καταςκευισ και τον χρονικό προγραμματιςμό τθσ. Στο
λογιςμικό αυτό μποροφν να ενςωματωκοφν και άλλα εργαλεία όπωσ οι
λεπτομζρειεσ των μεταλλικϊν ςτοιχείων, οι λεπτομζρειεσ των
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων και οι λεπτομζρειεσ του οπλιςμοφ του
ςκυροδζματοσ και να ςθμειωκεί ότι όλα τα ςχζδια που παράγονται
ενθμερϊνονται αυτόματα. Θ μορφι αρχείου του μοντζλου τθσ Tekla
περιλαμβάνει διεπιφάνειεσ που δίνουν τθ δυνατότθτα τθσ οπτικισ
προςομοίωςθσ τθσ κζςθσ και του χρόνου καταςκευισ των ςτοιχείων του
μοντζλου κακϊσ και τθσ διαςφνδεςθσ με μερικά από τα εργαλεία
ανάπτυξθσ μοντζλων άλλων εταιριϊν για τθ μεταφορά και τθν
ενςωμάτωςθ των πλθροφοριϊν. Θ ιςτοςελίδα του λογιςμικοφ είναι
http://www.tekla.com/products/tekla-structures.
Εκτόσ από τα παραπάνω λογιςμικά που περιγράφθκαν αναλυτικά
υπάρχουν και πολλά άλλα όπωσ το Allplan BIM 2013, Google- SketchUp,
EnergyPlus, NavisWorks, DAYSIM και πολλά άλλα λογιςμικά. Φυςικά, θ
απόκτθςθ ενόσ τζτοιου λογιςμικοφ δεν είναι εφκολθ, διότι απαιτεί μία
χρθματικι επζνδυςθ. Επιπλζον χρειάηεται και επζνδυςθ από άποψθ
χρόνου, ϊςτε θ εταιρία να εκπαιδεφςει το προςωπικό τθσ ζωσ ότου αυτό
αποκτιςει τθν απαραίτθτθ εξοικείωςθ που χρειάηεται για τθ ςωςτι
εφαρμογι του. Μολονότι ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ θ χριςθ ΒΙΜ
αυξάνεται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ, είναι άγνωςτο πότε αυτι θ διαδικαςία
κα κάνει τθν εμφάνιςι τθσ ςτθν Ελλάδα λόγω των επενδυτικϊν
απαιτιςεων που προαναφζρκθκαν και τθσ υπάρχουςασ ςταςιμότθτασ του
ελλθνικοφ καταςκευαςτικοφ τομζα. Εντοφτοισ τα οφζλθ που επιφζρει μια
τζτοια επζνδυςθ είναι αρκετά όπωσ αναφζρονται και παρακάτω.
Επομζνωσ, όχι μόνο αντιςτακμίηεται με τθ χρθματικι επζνδυςθ και το
χρόνο που δαπανάται με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ αλλά οι
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καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ μποροφν να ζχουν όφελοσ διαχρονικά. Τζλοσ,
εάν γίνει το πρϊτο βιμα προσ τθν υιοκζτθςθ του ΒΙΜ από τισ μεγάλεσ
ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, ίςωσ μζςα ςτο πλαίςιο του
ανταγωνιςμοφ να ακολουκιςουν και άλλεσ, ϊςτε ςταδιακά ο ελλθνικόσ
καταςκευαςτικόσ τομζασ να φτάςει ςε ζνα επίπεδο εφάμιλλο των
ςφγχρονων παγκόςμιων καταςκευαςτικϊν προτφπων.

2.8 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΦΡΗΗ ΒΙΜ

Στα πρϊτα ςτάδια μιασ μελλοντικισ καταςκευισ είναι γνωςτό ότι
ςυγκεντρϊνεται ζνασ αρικμόσ αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων και γίνεται μια
ςειρά τεχνικϊν μελετϊν και υπολογιςμόσ ςυνολικοφ κόςτουσ, οι οποίεσ,
ανάλογα με το μζγεκοσ του ζργου, μπορεί να αποδειχκοφν πολφ
χρονοβόρεσ. Το ΒΙΜ προςφζρει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ όλων των
ςτοιχείων που ςχετίηονται με αυτζσ τισ διαδικαςίεσ μζςα ςτθ βάςθ
δεδομζνων του λογιςμικοφ του, ςτθν οποία ο χριςτθσ μπορεί να διεξάγει
οποιαδιποτε τεχνικοοικονομικι μελζτθ και οποιονδιποτε αρχιτεκτονικό
ςχεδιαςμό. Κατά ςυνζπεια ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα
τριςδιάςτατο μοντζλο, το οποίο κα αποτελεί πιςτό αντίγραφο του κτιρίου
που επικυμεί να καταςκευάςει, πριν από τθν ζναρξθ τθσ πραγματικισ
καταςκευισ και ουςιαςτικά να ειςαγάγει ζναν αυξθμζνο αρικμό ακρίβειασ
ςτα τελικά του αποτελζςματα, τα οποία κα χρθςιμοποιιςει για τθν
υλοποίθςθ του ζργου.
Θ διαμόρφωςθ του τριςδιάςτατου μοντζλου γίνεται ςυνικωσ μζςω του
ςυνδυαςμοφ επί μζρουσ μοντζλων καταςκευισ όπωσ τθσ ςτατικισ τθσ
μελζτθσ, τθσ αρχιτεκτονικισ, τθσ θλεκτρολογικισ και του υδραυλικοφ τθσ
δικτφου. Ζτςι, δθμιουργείται ζνα ςφνκετο μοντζλο το οποίο προςφζρει μια
εμπεριςτατωμζνθ εικόνα του τελικοφ κτιρίου, που ςυμβάλλει ςτθν
επιτυχθμζνθ και ομαλι ςυνεργαςία μεταξφ μελετθτϊν, μθχανικϊν,
αρχιτεκτόνων και ςυνεργειϊν του ζργου.
Μόλισ ολοκλθρωκεί το ςφνκετο μοντζλο, το λογιςμικό βάςει όλων των
παραμζτρων που ζχουν ειςαχκεί ςτθ διακζςιμθ βάςθ δεδομζνων διεξάγει
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ζνα λεπτομερειακό ζλεγχο, ϊςτε να γίνει εντοπιςμόσ λακϊν όπωσ για
παράδειγμα αςυμβατότθτεσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο, τα οποία πικανϊσ να
ζγιναν κατά τθ διάρκεια διαμόρφωςισ του. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται
ανίχνευςθ ςφγκρουςθσ (clash detection) και αποτελεί ζνα από τα κφρια
προτεριματα του ΒΙΜ, κακϊσ επιςθμαίνει τα ςθμεία ςτα οποία υπάρχει
αςυμφωνία μεταξφ των διαφόρων ςτοιχείων του μοντζλου, όπωσ για
παράδειγμα θ φπαρξθ ςτατικϊν και μθχανολογικϊν ςτοιχείων ςτισ ίδιεσ
ςυντεταγμζνεσ μζςα ςτο χϊρο. Δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ τθσ
ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ ςτο ςχεδιαςμό αποφεφγοντασ τον
μετζπειτα εντοπιςμό του λάκουσ που κα οδθγοφςε ςε αφξθςθ του κόςτουσ
και του χρόνου τθσ καταςκευισ.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια πρωτόγνωρθ πρόλθψθ ενόσ
ςυνόλου προβλθμάτων, τα οποία ςυνικωσ προκφπτουν κατά τθ διάρκεια
τθσ καταςκευισ και οδθγοφν ςε κακυςτεριςεισ ςτο χρονοδιάγραμμα του
ζργου και το επιβαρφνουν με επιπρόςκετα και αναπόφευκτα κόςτθ.
Σε αντίκεςθ με τα προβλιματα διςδιάςτατου ςχεδιαςμοφ, τα οποία
περιζχουν πολυάρικμεσ ατελείσ πλθροφορίεσ, που δυςκολεφουν τθ ςωςτι
εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ακολουκίασ εργαςιϊν, ςτατιςτικζσ ζρευνεσ
ζχουν δείξει ότι μια ϊρα ςχολαςτικισ ανίχνευςθσ και κατ’ επζκταςθ
διόρκωςθσ ςυγκροφςεων μζςα ςτο ςφνκετο μοντζλο μπορεί να
εξοικονομιςει δζκα ϊρεσ επιδιορκωτικϊν εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
κανονικισ καταςκευισ. Μζςα ςτο πλαίςιο ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ
του ζργου ςυμβάλλει επίςθσ και θ ποικιλότθτα των διακζςιμων ςτοιχείων
τθσ βάςθσ δεδομζνων. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να δοκιμάςει
διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ υλικϊν, ϊςτε το μοντζλο να πλθροί τα ποιοτικά
κριτιρια τθσ επικυμθτισ καταςκευισ χωρίσ να υπερβαίνει τθν υπάρχουςα
οικονομικι διακεςιμότθτα.
Επίςθσ, βάςει του είδουσ και των απαιτιςεων τθσ τελικισ καταςκευισ, το
λογιςμικό μπορεί να προςφζρει επιπρόςκετεσ μελζτεσ μζςω μιασ ομάδασ
εργαλείων ενεργειακισ ανάλυςθσ. Αυτά τα εργαλεία προςφζρουν τθ
δυνατότθτα διεξαγωγισ μιασ ςειράσ αναλφςεων ςχετικά με τθ ςυνολικι
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μόνωςθ, τθν εςωτερικι ακουςτικι και τθ διαμόρφωςθ τθσ κερμοκραςίασ
τθσ καταςκευισ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ωσ ςυνάρτθςθσ των
προεπιλεγμζνων υλικϊν για τθν ολοκλιρωςι τθσ. Αυτό αποτελεί ζνα
μεγάλο πλεονζκτθμα ωσ προσ τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ ενόσ ζργου
λόγω τθσ δυνατότθτασ ςυνεχοφσ διαφοροποίθςθσ του εικονικοφ
περιβάλλοντοσ του τριςδιάςτατου μοντζλου. Ζτςι, ο χριςτθσ μπορεί όχι
μόνο να μειϊςει τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ του ζργου, ςυνδυάηοντασ τα
εργαλεία ενεργειακισ ανάλυςθσ με το εικονικό περιβάλλον του
λογιςμικοφ, αλλά και να ακολουκεί τισ αλλαγζσ που γίνονται ςτο
παγκόςμιο καταςκευαςτικό δίκαιο, οι οποίεσ επιδιϊκουν κάκε νζα
καταςκευι να είναι όςο το δυνατόν πιο φιλικι προσ το περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3. ΦΕΔΙΑΗ ΜΕΖΟΝΕΣΑ ΜΕ ΤΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΠΙΙΝΑ ΜΕ ΦΡΗΗ AutoCAD ΚΑΙ Revit
3.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ
Αντικείμενο μελζτθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτζλεςε θ ςχεδίαςθ μια
άνετθσ μεηονζτασ με υπόγειο που προορίηεται για μια τετραμελι
οικογζνεια. Θ ςχεδίαςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ζνα οικόπεδο ςτθ περιοχι
τθσ Ρρζβεηασ που λόγω του μεγζκουσ του μασ επιτρζπει τθ ςχεδίαςθ
πιςίνασ. Οι κφριοι άξονεσ ςτουσ οποίουσ βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ του
κτιρίου αναφζρονται παρακάτω :
 Φέξσλ Οξγαληζκόο
Ο οικοδομικόσ ςκελετόσ όλων των κτιρίων κα γίνει από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα C20/25 και χάλυβα S500s. Θ οροφι κα καταςκευαςτεί από
πλάκα οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ.
 Σνηρνπνηίεο
Οι εξωτερικζσ τοιχοποιίεσ κα είναι μπατικζσ πάχουσ 25 cm με
κερμομόνωςθ. Οι εςωτερικζσ τοιχοποιίεσ κα είναι δρομικζσ πάχουσ 10
cm.
 Μνλώζεηο
Θα γίνει υγρομόνωςθ και κερμομόνωςθ ςτα δϊματα όλων των κτιρίων.
Θα γίνει κερμομόνωςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου αλλά και
ςε όλα τα δάπεδα των κυρίων χϊρων. Ακόμα, κα γίνει ςτεγανοποίθςθ
ςτο υπόγειο.
 Επηρξίζκαηα
Τα επιχρίςματα κα είναι κοινά, τριπτά τριϊν ςτρϊςεων.
 Εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο
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 Κνπθώκαηα
Τα κουφϊματα κα είναι ςυρόμενα και κα καταςκευαςτοφν από
αλουμίνιο.
 Κηγθιηδώκαηα
Τα κιγκλιδϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα από υαλοπίνακα.
 θίαζε
Για να αποφευχκεί θ υπερβολικι ηζςτθ μζςα ςτο κτίριο κατά τουσ
καλοκαιρινοφσ μινεσ φροντίηουμε τον κατάλλθλο ςκιαςμό του με
πζργκολεσ, ςκίαςτρα ι τοποκζτθςθ φυλλοβόλων δζντρων ςτθν
κατάλλθλθ κζςθ.
 Αεξηζκόο
Απαραίτθτο είναι για το κτίριο να υπάρχει ζνα ςφςτθμα εναλλαγισ
αζρα κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ τουσ κερινοφσ μινεσ ϊςτε να
πζφτει θ κερμοκραςία μζςα ςτο ςπίτι και να φροντίηουμε να
διατθριςουμε μια ςτακερι χαμθλι κερμοκραςία τθν υπόλοιπθ μζρα.
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3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΠΟΘΕΙΑ
Το οικόπεδο βρίςκεται ςτο Νομό Ρρζβεηασ και ςυγκεκριμζνα
βορειοανατολικά του ορίου του οικιςμοφ.Θ Ρρζβεηα είναι πόλθ
και λιμάνι τθσ Θπείρου. Βρίςκεται ςτο νοτιότερο άκρο τθσ Θπείρου, παρά
τθν είςοδο του Αμβρακικοφ κόλπου. Είναι ζδρα του Διμου
Ρρζβεηασ και πρωτεφουςα του Νομοφ Ρρζβεηασ. Στθν απογραφι του
2011 ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ ιταν 19.042 κάτοικοι, ενϊ ο πλθκυςμόσ τθσ
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ρρζβεηασ ιταν 20.795 κάτοικοι.
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3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΣΙΡΙΟΤ
Θ μεηονζτα περιλαμβάνει:
 Ιζόγεην εκβαδνύ 75.60 κ2 , πνπ απνηειείηαη από ζαιόλη, ηξαπεδαξία,
θνπδίλα, θιηκαθνζηάζην, ινπηξό, ελα ππλνδσκάηην( μελώλαο ) θαη
γξαθείν.
 1Ο Όξνθν εκβαδνύ 75.60 κ2, πνπ απνηειείηαη από θαζηζηηθό,
θιηκαθνζηάζην, ινπηξό θαη ηξία ππλνδσκάηηα.
 Τπόγεην εκβαδνύ 72.25 κ2 κεκνλσκέλν από ηελ ππόινηπε θαηνηθία,
πνπ απνηειείηαη από εληαίν ρώξν γπκλαζηεξίνπ θαη αίζνπζαο
ςπραγσγίαο, απνζήθε- πιπζηαξηό.
 Πηζίλα εκβαδνύ 65.30 κ2
 Υώξνο ζηάζκεπζεο 30.00 κ2

3.4 ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
3.4.1 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΗ
Διάγραμμα Πρων Δόμθςθσ:
Εμβαδόν: 750.00 τ.μ.
Κάλυψθ: 70%
Συντελεςτισ Δόμθςθσ:
Ε= 0 - 100..........ς.δ.= 1.60
Ε= 100 - 200..........ς.δ.= 0.80
Ε>200........................ς.δ.= 0.60
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Μζγιςτθ Συνολικι Επιφάνεια= 400.00 τ.μ.
Σφςτθμα Δόμθςθσ:
Ελεφκερθ τοποκζτθςθ από τα όρια 2.50 μ.όταν δεν εφάπτεται το κτιριο.
Μεταξφ κτιςμάτων 2.50 μ. απόςταςθ
Φψοσ : 7.50 μ.+ 1.50 μ. ςτζγθ
Προφοι :2

3.4.2 ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ
α. ΑΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΘΣΙΜΟ
Είναι με τα πάγια όρια αρτιότθτασ
β. ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΟΜΘΣΘΣ
αποςτάςεισ από όρια > 2.50 μ.
αποςτάςεισ από κτίρια > 2.50 μ.
γ. ΡΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΘΣ
Εκαλ= 70% x 750.00= 525.00 τ.μ. > 400.00 τ.μ.
Μζγιςτθ Κάλυψθ: 400.00 τ.μ.
δ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΙΩΝ : 7.50 μ.+ 1.50 μ. ςτζγθ
ε. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΟΦΩΝ : 2.40 μ.
ςτ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΔΟΜΘΣΘΣ
Εδομ.=(100.00 x 1.60)+(100.00 x0.80)+*(750.00-200.00) x 0.60]
Εδομ.=160.00+80.00+330.00= 570.00 >400.00 τ.μ
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Μζγιςτθ Δόμθςθ : 400.00 τ.μ.
η. ΕΞΩΣΤΕΣ-Θ/Χ
Εεξ= 20% x 400.00= 80.00 τ.μ.
Εθ/χ= 20% x 400.00= 80.00 τ.μ.
θ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΟΓΚΟΥ
(ς.ο.) = 5.00 x ς.δ.

(ς.δ.) = 400.00/750.00= 0.53

(ς.ο.) = 5.00 x 0.53= 2.65

3.4.3 ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
α. ΑΤΙΟΤΘΤΑ
Εντόσ Σχεδίου
1.εμβαδό = 750.00 τ.μ.
2.πρόςωπο = 25.00 μ.
β. ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΟΜΘΣΘΣ
αποςτάςεισ από όρια: 2.50 μ.= 2.50 μ.
αποςτάςεισ από κτίρια : 3.95 μ. < 2.50 μ.
γ. ΡΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΘΣ
Εκαλ= 75.60 τ.μ.
δ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΙΩΝ : 7.50 μ. + 1.50 μ. ςτζγθ
ε. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΟΦΩΝ : 2.85 μ. > 2
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II.

Διάγραμμα Κάλυψησ
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III.

Κάτοψη Τπογείου
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IV.

Κάτοψη Ιςογείου
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V.

Κάτοψη Ορόφου
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VI.

Κάτοψη τέγησ
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VII.

Όροι Δόμηςησ
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II.

ΟΧΗ Β
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III.

ΟΧΗ Γ

VIII.

ΟΧΗ Δ
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