
سازی اطالعات ساختمان در مرحله سازی مدلپیاده
طراحی مفهومی با استفاده از ابزار واقعیت مجازی

تعبنجمه بی 
معماری، شرکت پایدار پی سازهارشد کارشناس 

مهدی صنایعی
شرکت پایدار پی سازهدریایی، کارشناس ارشد سازه های 

عباس زاده کاردرروزبه 
سازهپیتحقیق و توسعه شرکت پایدارمعاونت 



(های کارفرما شناخت خواسته) تعریف و شناخت موضوع پروژه 

بدست آوردن اطالعات در رابطه با سایت پروژه

آوری اطالعات و شناخت عوامل اقلیمی مرتبط با پروژهجمع

های مرتبط اجرا شده با پروژهمورد تجزیه و تحلیل قرار دادن نمونه

های مختلف برای طرحگیری مفاهیم و ارائه ایدهشکل

بندی فضاهاریزی فیزیکی و طراحی و تقسیمبرنامه

طراحی جزئیات سازه همچون فضا و حجم

رسم کردن نقشه و ارائه پالن نهایی

روند طراحی سنتی پروژه



روند شکل گیری و انتخاب یک طرح معماری

ایده و طرح 

مفهومی پروژه

های خواسته
کارفرما

ملکردع

اقلیم

...

مفاهیم 
انتزاعی

فرم

ماکتاسکیس یا طراحی سریع

واقعیت مجازیمدل سه بعدی



حس مکان

اندازه و فاصله

مقیاس و تناسب

رنگ و بافت

تنوع بصری

صدا

...



BIMمدلسازی اطالعات ساختمان 

طراحی 
مفهومی

طراحی پایه

طراحی 
تفصیلی

اجرای پروژه

تحویل و دوره 
تضمین

بهره برداری و 
نگهداری



 رکیفیت بهت

 رسرعت بیشت

خطای کمتر

هزینه کمتر

BIMمدلسازی اطالعات ساختمان 



VRواقعیت مجازی 

بهیلتبدپیچیدههایدادهآنتوسطکهاسترایانهوانسانبینتعاملایجادبرایفناورینوعیمجازی،واقعیت
.شودالقااوبهمجازیمحیطدرواقعیحضورتاشودمیشخصحواستحریکعواملوصوتتصویر،



VRکاربردهای واقعیت مجازی 

صنایع نظامی



VRکاربردهای واقعیت مجازی 

آموزش



VRکاربردهای واقعیت مجازی 

پزشکی



VRکاربردهای واقعیت مجازی 

تفریح و سرگرمی



VRکاربردهای واقعیت مجازی 

مهندسی



صنایع نظامی

آموزش

پزشکی

مهندسیتفریح و سرگرمی

VRکاربردهای واقعیت مجازی 

صنعت مد و لباس کسب و کار و تبلیغات

رسانه

رویدادهای ورزشی

موسیقی

ارتباط از راه دور 

گردشگری

فروشگاه های مجازی................



ر اندازی سیستم واقعیت مجازی دآماده سازی و راه
پروژه تجاری، تفریحی و اقامتی پارادایس



(LOD)تعیین سطح جزئیات مدل 



داده های ورودی به سیستم

ای زمین مرجع از منطقه طرح تصاویر ماهواره

مدل رقومی عوارض زمین

های محیطمدل سه بعدی المان

مدل سه بعدی پروژه



داده های ورودی به سیستم

ای زمین مرجع از منطقه طرح تصاویر ماهواره



داده های ورودی به سیستم

مدل رقومی عوارض زمین



داده های ورودی به سیستم

مدل سه بعدی المان های محیط



داده های ورودی به سیستم

مدل سه بعدی پروژه



سخت افزار مورد استفاده



نرم افزار های مورد استفاده



نتایج



نتایج



نتایج



نتایج



نتایج



نتایج



نتیجه گیری

مفهومیطراحیمرحلهدرساختماناطالعاتمدلسازیفرآینددرمجازیواقعیتسیستمازاستفادهنحوهحاضرمطالعهدر
وشدستخاجرامرحلهدربزرگساختمانیهایپروژهاکثر.استگرفتهقراربحثموردپارادایساقامتیوتفریحیتجاری،پروژه

کاریدوبارهیلدلبههزینهافزایشواجراپروسهدرتاخیرسببتغییراتاینکهشوندمیبرداربهرهتیمیاکارفرماسویازتغییراتی
تفریحیی،تجارقبیلازهاکاربریطیفگستردگیدلیلبهنیزبحثموردپروژهدررده،همهایپروژهسایرتجاربمطابق.گردندمی
کاهشبرایاراستایندر.رسیدمینظربهناپذیراجتنابعمالآتیتغییراتطرح،مختلفهایبخشبینپیچیدهروابطواقامتیو

بدین.شداولیههایطرحمجازیسازیشبیهبرتصمیمزمان،درجوییصرفهوروپیشهایهزینهکاهشآنسبببهوکاریدوباره
برایگرکنترلهایدستههمراهبهمجازیواقعیتعینکافزارسختاززمینهایندرموجودابزارهایقابلیتبررسیازپسترتیب
رسایوبردارانبهرهمشاورین،کارفرما،نظراتارزیابیازپسنهایتاً.گردیداستفادهEnscapeافزارنرمومجازیفضایبهتردرک
.شدانتخاببیشتریمراتببهاطمینانبانهاییگزینهپروژهارکان

کیفیتاباجراتاایدهازساختمانیککهشودمیباعثساختماناطالعاتمدلسازیقالبدرمجازیواقعیتسیستمازاستفاده
درساختمانالعاتاطمدلسازیفرآیندانجامبههاپروژهامروزینیازبهتوجهبابنابراین.برودپیشکمترهزینهوبیشترسرعتباالتر،
رحطگزینهچندبینازمجازیواقعیتابزارازگیریبهرهباتوانمیمفهومی،طراحیمرحلهدرخصوصاپروژهحیاتمراحلتمام

اجرامرحلهازقبلباشدتغییراتیبهنیازاگرهمچنینوکردانتخابراکارفرماخواستهبهآنهانزدیکترینوترینبهینهمفهومی،
.گردداعمال



نظرات و پیشنهادات

...تشکر از توجه شما


