
 

 

 BIMرویکردی قابل اعتماد در 

 

 دهیا کیبدون  را،ی( مهم است زLOD) فیسطح تعر سد،ینو یم2مبلیدر تر تالیجیساخت و ساز د فرآیند ریمد 1دیدانکن ر

 حاصل نمی شود. ادیبه احتمال ز BIM یای، مزاپروژه کیدر هر مرحله از مورد نیاز از مقدار اطالعات  واضح

را  شتریب تیتر و با شفاف قیتر، دق عیسر یو ساخت و ساز همکار یطراح میهر کس در ت یبرا است که نیا BIM اساس

 .ممکن می سازد

چه  بدانند کهبه وضوح  دیپروژه با میت یاز اعضا کیآورد، هر  یبه ارمغان م BIM ی کهبه حداکثر رساندن بازده یبرا اما

 است. ازیپروژه مورد ن در هر مرحله مختلف یمقدار اطالعات برا

ج بیهوده یامی تواند منجر به نت از حد شیب اطالعات .تاثیر نامطلوب بگذارند پروژه اداره موثردر ممکن است کم  یلیخ اطالعات

 .شود

-PAS 1192 است که در BIM ییایتانیاصطالح بر LOD وارد می شود.( LOD ای) فیسطح تعرواژه است که  ییجا نیا

 .می شود را شامل "اطالعات اتیسطح جزئ" و "مدل  اتیسطح جزئ"  هر دو مورد و است،تعریف شده  2:2013

سطح "شده است.  فیاز مراحل تعر کیمدل در هر  یکیگراف یشرح محتوا "مدل  اتیسطح جزئ"ذکر است که  انیشا

 .است شده فیاز مراحل تعر کیمدل در هر  یکیگراف ریغ یحال، شرح محتوا نی، در ع"اطالعات مدل

 باشد، ازیپروژه مورد ن کیکه ممکن است در مراحل مختلف  یکیگراف ریو غ یکیگراف اتیبه هر دو مقدار جزئ LODدر اصل، 

 از معنا و هدف آن مهم است. یدرک روشن نیبنابرا دارد؛ اشاره 
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 تفاوت مهم کی

اشاره  "سطح توسعه"، که در آن به استفاده می شود معماران ییکایتوسط موسسه آمربه شیوه های مختلفی « LOD»اصطالح 

 های از سازمان یاری، بسPAS 1192-2: 2013، قبل از انتشار یعنی. سروکار دارد در مدل ها یکیگراف اتیو اصوال با جزئ دارد

 د.انگلیسی از اصطالح آمریکایی آن استفاده می کردن

استفاده می کند،  کایآمر ایانگلستان  فیپروژه از تعر کی نکهیا نییاما در واقع تع  همین موضوع سبب سردرگمی می شود،

  دشوار نیست.

تطبیق داده شده انگلستان  BIMشده توسط گروه  جادی( اDPoWکار ) تالیجیبا طرح د LOD ،انگلیسدر است که  نیا لیدل

مجهز می صفر تا هفت  از ی، ساخت و بهره بردار یطراحای در  برنامه هشت مرحله کی را به ایتانیصنعت بر،  LOD. است

 می شود. ییدر سراسر عمر دارا ازیشامل اطالعات مورد نکند که 

از  -را  به صورت نمایش های گرافیکی دقیق رو به افزایشمتحده مراحل تکامل توسعه مدل  االتیا ستمیدر مقابل، س

LOD100  بهLOD500 کند یم فیتعر . 

به آنها ارائه می کند در سطح باال  راهنمایی NBS BIM، جعبه ابزار هستند در انگلستان شتریکمک ب مندازیکه ن آنهایی یبرا

 میمختلف ت یاعضاای برای  در هر مرحلهو همه عناصر پروژه  در مورد نیاز  سطح اطالعات و مدل اتیسطح جزئکه در آن 

 ییراهنما استفاده می کند و ، که از همان روش هشت مرحلهوجود دارد RIBA عملیات طرح  نیهمچن،تعیین می شود. پروژه 

  .ارائه می شود ،است ازیمورد ن ای مرحله چهدر ای داده  اینکه چه هایی در خصوص

 انتظارات تیریمد

مند این ازین – DPoWدر هر مرحله از  - می کندشروع  BIMرا با استفاده از پروژه  کی شرکت کیکه  یهنگام ن،یبنابرا

 چیاست که ه الزم است، BIMاز  جهینت نیبهتر افتیدر ی. براد که فراهم شوندرو یچه مقدار اطالعات انتظار م است که بداند

 کمتر یا بیشتر از حد مورد نیاز ارائه ندهد.پروژه اطالعات  میکس در ت

نشان داده  ،استفاده شده است یستون بتن کی در خصوصاطالعات  ایجاد برایرم افزار ن از که در آن ر،ینکته در جدول ز نیا

 .(دهد ینشان م BIMبا استفاده از  را ساختمان سازه اتیو جزئ یطراح ندیفرآخواهد شد )

مشخص شده  دیسازه با یمرحله سه، اندازه اعضا درعامل است.  نیمهم تر سازه ای لیو تحل هیپروژه، تجز هیمراحل اول در

 .ثابت نشده باشدممکن است  آنها قیاما محل دق - باشند

 هر زیرا، مشخص شده باشددقت با  آنهاو عملکرد  یکیزیهمراه خواص فبه محل اعضا باید پروژه به مرحله چهار،  شرفتیپ با

 مرحله حل و فصل شود. نیدر ا دیبا یهماهنگ ای مشکل سازه ای

 ویژهکننده  نیتام کیاز  سازهکه در آن در حالتی است  نی. اشده باشدکامل  بایدمدل  فیمرحله پنج، سطح تعر انیپا در

 قیاندازه دق ،BIMجلوگیری از ایجاد فرآیندهای کم حاصل در  ی. برا)سازنده قاب های بتنی پیش ساخته(خریداری می شود

است و  ازیمورد ن کننده ها؛ تیو اطالعات ساخت تقو متصل کننده ها، فرو رفتگی هامانند  یاتیجزئ نی، و همچنعضو و هندسه

 د.نشو دیتولبعدی  3 یاز مدل ها میبه طور مستق دیبا



 

 

اطالعات  یبه اشتراک گذاشتن و هماهنگ یمشترک برا یندهایح و استفاده از فرآطر کیتوسعه  در کردیرو نیاتخاذ ا با

 .کندارائه  یتر کوتاه اریبس یزمان اسیمق کیدر  یشتریب اریو دقت بس مقدارتواند  یپروژه م میت ،یتالیجید

مصالح ساخت هنوز  با توجه به اینکهخواهد بود،  یمعن یدر مرحله دو ب یستون بتن یبرا ازیآرماتور مورد ن اتیمقابل، جزئ در

 .شوددر مرحله سه انتخاب  یقاب فوالد به صورت راه حل کی تیممکن است در نها و انتخاب نشده اند

از  دیبا میت ،BIM استفاده کارآمد از یبرا نی، بنابرااستآسان  اریبس در رماحل اولیه پروژه از حد اطالعات شیب دیتول در واقع

 هستند. ازیدر چرخه عمر پروژه مورد ن چه زمانیآنها مهم است و  یبرا یچه اطالعاتمشخص کند که همان ابتدا 

پروژه  کیمدل در طول عمر  فی، سطح درست از تعرBEPاست. در  BIM (BEP)پروژه  یطرح اجرا یاز الزامات اصل یکی نیا

چه چیزی خواسته آنها که از  کنند درک ریدرگ یکه همه طرف ها ی، به طورثبت شود در آغازو  مورد توافق قرار گیرد دیبا

 می شود.

 Trimbleاز  Teklaهم است. مجموعه م شده باشد؛ فیتعر ازیمدل به سطح مورد ن انتقالکه قادر به ی استفاده از نرم افزار

 - فراهم می کند پروژه میت یهمه اعضا یبرا تیاز شفاف ییو سطح باال پشتیبانی می کند DPoWاز هشت مرحله   یبانیپشت

 .از روند ساخت و سازبه خارج مواد زائد  انتقال تیو در نها یبه دوباره کار ازیبردن ن نیوضوح، از ب نیتضم

 Tekla BIMاستفاده از نرم افزار  با ستون بتن ارمه کی یتوسعه طراح

 مراحل پروژه ازیمورد ن یاطالعات کل ستون بتن ارمه -مثال نرم افزار
شماره 
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در این مرحله نیاز به ستون 

 بتنی تعریف نخواهد شد

تا حدی زیادی در حد مورد 

به تغییر  آیا نیاز -تجاری است

دارایی موجود یا ساخت دارایی 

 جدید است؟

 فیتعر

 کیاستراتژ
 0 یاستراتژ

  
چشم انداز -توسعه نتایج پروژه

 پروژه

آمادگی و 

 مختصر
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نیاز به ستون در طراحی 

مشخص شده است، اما در 

است بتنی این مرحله ممکن 

 نباشد

 یبرا کلیشامل طرح  دیبا نیا

سازه خدمات  ،یمعمار ،یطراح

 و ساختمان ای

 یطراح

 یمفهوم
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ستون بتنی انتخاب شده و 

طراحی اولیه صورت گرفته 

است. اندازه معلوم است، 

طراحی در این مرحله باید 

هماهنگ شده وجود داشته باشد، 

اگرچه یک طراحی کامل وجود 

طراحی 

 توسعه یافته
 3 فیتعر
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 ندارد مکان هنوز تقریبی است
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طراحی جزئیات اندازه و 

مکان و خصوصیات فیزیکی 

و عملکردی ستون بتنی را 

 مشخص کرده است

طرح به صورت کامل طراحی و 

با استفاده از شد،هماهنگ خواهد 

در جایی  نیتام رهیزنج یداده ها

که مناسب است به جای اطالعات 

 طراح

 4 طرح طراحی فنی

Tekla 
Structures 

ستون بتنی در محل بنابر 

پارامترهای طراحی در محل 

 نصب می شود

تولید خارج از کارگاه و ساخت 

درون کارگاهی در ارتباط با برنامه 

 سخت و ساز

ساخت و 

 ساز

خت و سا

 ونیسیکم
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جزئیات ستون بتنی 

در مستندات  "ساخته شده"

 BIMو مدل 

تحویل درایی و نتیجه قرارداد 

 ساخت

و  لیتحو

 اتمام

و  لیتحو

 اتمام
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آیا می توانیم این ستون را  "

 "حذف کنیم؟

اطالعات مفید به تیم عملیاتی 

 برای اراده در فرمت مناسب

در حال 

 استفاده

و  اتیعمل

 یزندگ انیپا
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