
BIMدر زنجیره حلقه گم شده

،BIMرهیدر زنجخألهابررسی هنگام :گویدمیPlowman Cravenدر شرکت نقشه برداريBIMجانسون، مشاور ارشد کلیما
.بررسی شودبلند مدت در ارزش پروژه بهافزودنيراه براکیساخت و ساز به عنوان تائیدگواهی باید

ساخت و سازتائیديخطاهانییباال و پا

روند کار به دركتوسعه و صرفرا سال گذشته 35، من BIMدر ينوآورنیآخرتا1970دههدر اواخرCADیمعرفزمان از
.امکردهصورت دیجیتالی 

،)نهیزمنیدر ایفناز نظرنوآورانههايشرکتاز یکی(Plowman Cravenشرکت نقشه برداريدرBIMبه عنوان مشاور ارشد 
ساخت ،یدر طراحیارزش واقعداراي هاآنلیتحومیو تانیتوسط مشترBIMدر يگذارهیسرماعالقه داشتم تا از اینکهمن 
.، اطمینان حاصل کنماستییداراکیاتیچرخه حراحلمتیریو مد

، حقیقت این LOD/LOIوابسته و هايطرح،1192PASنشان کرد که بر خالف مزایاي زیاد استفاده ازخاطرمن این موضوع به 
.متوقف شود، شدقطعه فوالدي نصب ناولیهنگامی کهتواندمیBIMاست که در اغلب موارد، 

دانندمیمدلی را تنها در چارچوب یک نرم افزار کامپیوتري و در بهترین حالتBIMبسیاري از افراد هنوز هم دلیل این است که 
.کندمیکه فرآیندهاي چهار بعدي و پنج بعدي را حمایت 

یطراحیبه بهبود هماهنگتواندمیکجا و چگونه BIMاینکهاز درك خود راصنعتهنگامی که. داردرییبه تغازینوضعیت نیا
ود وجخواهیم شد،که با آن روبه رو یچالش واقع، تغییر دهد؛کندکمک ساخت و ساز شروع مسائل بالقوه قبل از ییو شناسا
.باشدمی، شدهیآنچه طراحدر برابر که ساخته شده يزیچقیدقثبتو رسیدگیتضاد در



دیگري يتجاريایمزاچه برآورده شده است، يکه تعهدات قراردادنی. عالوه بر نشان دادن اشودمیمهم مطرح سؤالیکاما 
؟باشدوجودممکن است 

،باشددیمفاریبستواندمیساخت و ساز تائیددر کار جریانکیوجود ، BIMو ]يمجازساخت و یطراح[VDCرانیمديبرا
درستی کار تازه پایان یافته با توجه ارزیابی که دردهدمیدر اختیار قرار هادادهو معتبر در خصوصدیجدابزار کیبه طوري که

.شودمیاستفاده ساخت و سازPIMبه

لیتبدیز نساخت و ساز تائیدگواهینامه ، شدندتردركقابلو ترپیشرفتهکه به مرورندهایو فرآافزارها، نرم هاسخت افزارماننده
خواهد شد.يمشتررانهیسختگيازهاینمقابلدر یاتیابزار حکیبه 

PASبزرگ از یساختمانيپروژه هااستفاده فزایندهبا 1192-BIM، در ساخت و ساز در حال حاضر يزریلاسکن استفاده از
تانداردها، در اسگسترده کمک به بهبود يبرایعالفرصتکیساخت و ساز را به عنوان تائیدگواهینامه . ما استشده بسیار زیاد 

.بینیممیهاهزینهدر ییو صرفه جوراندمان

اخت و شده سيزیبرنامه رشیاگر در مراحل پ-ساخت و ساز دیی، تأبا برنامه تهیه شدهساخت و ساز شرفتیپکنترلبر عالوه
کمک کند.هنگام نصب هايمدلهايدادهمورددر هامسئولیتاز یبرخکم کردندر تأمینرهیزنجبه تواندمی-شودساز انجام

تأخیرهايموضوعاتی همچون زودهنگام صیدر تشخینقش مهمتواندمیساخت و ساز دییدر واقع، تأم کهمن متقاعد شد
ممکنلسؤانی. ا، داشته باشدشودمییفعليندهایفراموجب عقب افتادگی در که یو مالیمسائل حقوقهزینه بر، دوباره کاري، 

بازگشت مناقصه متینسبت کار به دست آورد و قويرممکن است تأثیريچه وقایع احتمالی کاهش اما ،بدیهی باشداست
داشته باشد؟

توانستPlowman Cravenمیت، در لندنlandmarkپروژه ساختمان رويبردر هنگام کار دیکار جدجریاننیاستفاده از ابا
ست انیما ايریگجهی. نتشناسایی کند،دیفزابیمدت یطوالندر ارزش پروژه بهساخت و ساز تائیدمراحل حساس که در آن 

همچنینرا کاهش دهد و سکیررا تغییر وبزرگ و کوچکهايپروژهروش اجرايدارد کهرالیپتانساین جریان اینکه 
.به همراه داشته باشدییصرفه جوپوند هامیلیون

BIMسطح حرکت با ائیدتگواهی و هادادهشده، فیتعرو بهترافتهیبهتر توسعه ابزارکیسمت خود به یفعلاولیهاز شکل 3
در Rourke’Laing Oمرکز، مدرس دانشگاه، در1بریالکیسموناکوسی. دکتر درکنندمیيما بازندهیآلیدر تحویمهمنقش

کرد.فیتوصکنونیBIMبه عنوان راBIMيسطح بعدیبه درستج،یدانشگاه کمبر

به هنگام شود. روش ساخت و ساز با استفاده از اطالعات بررسیشامل نه چندان دور ممکن است ايآینده،به لحاظ قراردادي
.دنشومی، جمع آوري کنندمیواردآنالینبه مدل را داده که فعال کنترلهايسیستمتوسط این اطالعات 

١ Ioannis Brilakis



اهداف، ما در حال حاضر تجربه نیايراستا. درهستیمتا حد ممکنخودکار يندهایفرآدقت و ارتقا و بهبودبه دنبال دائماً ما 
و یضبط، بررسيدیکلهايفعالیتتا در جایی که ممکن است کنیممیترکیب با متخصصان نرم افزار را خودیخیپروژه تار

کنیم.خودکاررا گزارش

. برخوردار بودايالعادهفوقتیاز اهميفوالدهايقابتیو موقعرواداريکه در آن درگیر بودیم لندن درايپروژهدر اخیراًما 
.انتخاب شدیمفوالد و بتن ترکیبی ازساخت و ساز ییآزمایراستيما براب،یترتنیبه ا

که خود مستلزم بودحطرنسبت بهمتريمیلیرواداريمحدودهدريساخت و ساز قطعات فوالدیپروژه بررسنیاز اهدف
.فوالدي استهايمدلبا آنترکیب و هماهنگی زیرکی کافی براي 

به هاادهدلیقبل از تبدرا هادادهو برداري کردیمو عکساسکن زریلباکارگاه راتیساما مورد نظر، جیبه نتایابیدستيبرا
بود!کار بخش آسان اینو کردیمپردازش Leica Cycloneدر Autodesk ReCap (RCS)فرمت 

.استPIMدقیق آن درمحلبا)بعدي استدر سامانه مختصات سههاراساي از مجموعه(اينقطهابر هماهنگیبهبعد مرحله
هايمدلبا استفاده از را BIMدر سرمایه گذاري شده پول ارزش واقعی–به عنوان نقشه برداران -به نظر من، ما در حال حاضر 

.دهیممیافزایش داده

ايمجموعههمراه با ساخت و ساز مستقل،تائیدگزارش کیگرداوريقادر به مطمئناً ، ما Navisworksدر هادادهیبررسبا
.گیردمیصورت TruViewبصريمدل هستیم. این کار با پشتیبانیهاموقعیتو توصیفات،ايلحظهکامل از تصاویر 

ات توافق رییبا تغیجزئهايتفاوتهیاولییشناسااطمینان دارند کهو دلگرم شدندبه واسطه نتایج حاصل شدهما هايمشتري
شده در طرح اصالح خواهند شد.

مترجم: پوریا نخعی

منبع:

http://www.aecmag.com/59-features/1177-construction-verification-the-missing-link


