
ازی تسهیل تعمیر و نگهداری تاسیسات با ترکیب مدلس
ورداطالعات ساخت، واقعیت افزوده و استنتاج مبتنی بر م

احسان محسن پور فرهانی

ت  کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخدانشجو
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر نعیمه صادقی

استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی



چرا تعمیر و نگهداری؟

زمان باال

هزینه ی باال

ذینفعان متعدد
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چالش های تعمیر و نگهداری تاسیسات به روش سنتی

اتالف بودجه و زمان 

انجام مجدد کارها

عدم دسترسی به تجربیات 
پیشین

عدم مستندسازی 
تجربیات و درس اموخته ها

حفظ سطح کیفی مطلوب

برنامه ریزی
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اریتکنولوژی های دیجیتالی در تعمیر و نگهد

دسترسی آسان به 
اطالعات المان مورد نظر

کاهش زمان و هزینه

حفظ کیفیت مطلوب 
ساختمان

اهداف
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خال چارچوب های موجود

عدم دسترسی به اطالعات مربوط به 
المان در محل آن

عدم استفاده از تجربیات پیشین در 
تعمیر و نگهداری

ثبت مستندات عملیات تعمیر و 
نگهداری در لحظه صورت نمی گیرد
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چارچوب پیشنهادی

چارچوب 
پیشنهادی

مدلسازی اطالعات 
ساختمان

ماژول واقعیت افزوده 

ماژول استنتاج 
مبتنی بر مورد

پایگاه داده

تاریخچه، اطالعات فنی،)ذخیره اطالعات هر المان▪
(تامین کننده، تاریخ های انجام بازرسی

(دینمایش ساختمان و تاسیسات به صورت سه بع▪
موقعیت مکانی تاسیسات▪

ی  الگوریتم شباهت سنج▪
کسینوسی

تشخیص موقعیت مکانی▪
نمایش اطالعات مربوط به هر  ▪

المان
نمایش راه حل پیشنهادی▪

مشکالت احتمالی و راه حل آن ها▪
تاریخ و شرح عملیات تعمیرات▪

اطالعات تاسیسات▪
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(دریافت راه حل و خروجی)چارچوب پیشنهادی 

6



(به روز رسانی پایگاه داده)چارچوب پیشنهادی 
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پیاده سازی چارچوب

مصاحبه با عوامل اجرایی  
ساعت60جلسه و 20طی 

مشکل رخ داده، راه حل استفاده شده، 
نام تاسیسات مورد تعمیر، ساعت 
انجام عملیات و نام کاربر اجرایی

شامل مشکالت و راه حل ها

پایگاه داده
چیلر و آسانسور

دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
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پیاده سازی چارچوب

مدل سازی 
اطالعات ساختمان 

و واقعیت افزوده 
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پیاده سازی چارچوب

نوشتن مشکل در  
کادر مربوطه

انتخاب نوع 
تاسیسات

دریافت راه حل 
پشنهادی

به روز رسانی 
پایگاه داده
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استفاده کاربردی از چارچوب

راه  شناسایی المان از طریق تلفن هم
و به کمک واقعیت افزوده

شناسایی موقعیت المان با ترکیب

BIM;واقعیت افزوده و مدل 

نمایش اطالعات المان

طرح مشکل در نرم افزار، پس از  
شناسایی المان

دریافت راه حل پیشنهادی

به روز رسانی پایگاه داده
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نتیجه گیری

کاهش زمان و 
هزینه

قابلیت تصمیم گیری 
مطمئن در هنگام 

وقوع بحران

حذف کار تکراری

ثبت و استفاده از 
تجربیات و 
مستندات

رفاه ذینفعان
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تحقیقات آینده

تعمییییم چیییارچوب بیییه 
المان های دیگر سازه

اضییافه نمییودن سنسییورها جهییت 
افییزایش دقییت داده هییا و بررسییی 

شرایط فعلی المان

بییه کییارگیری واقعیییت مجییازی و   
واقعیت ترکیبی در این چارچوب
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