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دکتر وحید شاه حسینی: ارائه دهنده

:  اختپیاده سازی برنامه تعمیرونگهداری در مدلسازی اطالعات س
تمطالعه موردی خط انتقال آب سد ماملو به صنایع پایین دس
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رئوس مطالب

 پروژه های انتقال آب و خدمات طراحیکلیات

 های پیاده سازی دستاوردBIM در

پروژه ها

فاز طراحی

فاز ساخت

برداریفاز بهره 

 استفاده از اطالعات زمان بهره برداری

در طول چرخه حیات پروژه
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راهکار پیشنهادی

 است  هتب نت      پاروژه  بانک اطالعاات  مدل اطالعاتی ساختمان یک

ا ذی نفعان پروژه اشتترا ذااشتتب شتده و می عتی  انتم اعتمتاک و ات ت       

مادیران درطاول   تصمیم  سازیفرآیند یکپارچهبه کمک برای

. نوکخواهد تا بهره برداری  طراحی مرحلهاز  حیات پروژه  چرخه

پارامتریکاطالعاتازایمجموعبساختماناطالعاتسازیمدل

جاکایطراحی،نبمرنوطهایذ ریتصم مکراستفاکهنرایهباس 

تخم  ان،ساختمعمل رکن ییپ شه ف  ،ناساختمانیهاینقشب

.شوکمیاستفاکهنهره نرکاریونگهداریروشهایزمان یدی،هزییب،

Building Information Modeling (BIM)
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(فاز طراحی)در پروژه BIMسازی پیاده دستاوردهای 

مدلسازی سه بعدی 

بررسی تداخالت

واقعیت مجازی 
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مدلسازی سه بعدی خط انتقال

   پیاده سازی کل مسیر زیرسااخت بار

اساس عکسبرداری فتوگرامتری

  خاط  مسایر  پیاده ساازی توپاوگرافی

انتقال

مدلسازی سه بعدی کل خط انتقال آب

به همراه تاسیسات مربوطاه در بساتر  

یکپارچه

 مجازیساخت پروژه بصورت
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مدلسازی سه بعدی ابنیه و تاسیسات

 ازه، پروژه به دیسیپلین های ستفکیک

معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی

   مدل سازی کلیه ی المان ها با توجاه باه

کاتااالوه هااای کارخانااه ی سااازنده و  

یدوبعدیکپارچگی آن ها با نقشه های 

  پایگاه داده اطالعات المان های پاروژه

همچون جنس مصالح، ابعااد و انادازه   

المان های پروژه، مشخصات ساازنده و  

مشخصات فنی

 پالن ها، جزئیات، بار هاا و   استخراج

نماها از مدل سه بعدی پروژه
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 سب نعدی سازی کر اتاق ش رآالت سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   کس
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 سب نعدی سازی کر اتاق ش رآالت سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   کس
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 سب نعدی سازی کر اتاق ش رآالت سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   کس
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 سب نعدی سازی کر اتاق ش رآالت سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   کس
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نمایش زمین های معارضین

   ترسیم زمین های معارضاین در مادل

سه بعدی یکپارچه پروژه

موقعیات نسابی هرکاداز از    مشاهده

زمین ها نسبت به خط لوله

  محاسبه مساحت اشغال از مسیر خاط

لوله توسط هرکداز از زمین ها

 ی ترسیم حریم بستر رودخانه و بررسا

تر موقعیت این زمین ها نسبت به بسا 

رودخانه
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نمایش زمین های معارضین

   ترسیم زمین های معارضاین در مادل

سه بعدی یکپارچه پروژه

موقعیات نسابی هرکاداز از    مشاهده

زمین ها نسبت به خط لوله

  محاسبه مساحت اشغال از مسیر خاط

لوله توسط هرکداز از زمین ها

 ی ترسیم حریم بستر رودخانه و بررسا

تر موقعیت این زمین ها نسبت به بسا 

رودخانه
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نمایش زمین های معارضین

   ترسیم زمین های معارضاین در مادل

سه بعدی یکپارچه پروژه

موقعیات نسابی هرکاداز از    مشاهده

زمین ها نسبت به خط لوله

  محاسبه مساحت اشغال از مسیر خاط

لوله توسط هرکداز از زمین ها

 ی ترسیم حریم بستر رودخانه و بررسا

تر موقعیت این زمین ها نسبت به بسا 

رودخانه
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شناسایی تداخالت

 مدلسازی کلیه نقشه های تاسیساات ،

معماری و سازه در محیط واحد

   نمایش محیط جغرافیایی و مادل ساه

واحدبعدی در محیطی 

    شناسایی تداخالت باین الماان هاای

مختلااو و دسااته بناادی تااداخالت  

براساس بخش های مختلو پروژه
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س سب نعدی سازی کر حوضچب فشارش   سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   ک
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س سب نعدی سازی کر حوضچب فشارش   سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   ک
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(VR)مجازی واقعیت 

نمایش پروژه در محیط واقعیت مجازی

شناسااایی مساایر هااای دسترساای

در اتاااا  ( walk way)مناسااب  

VRشیرآالت سرخط با استفاده از 

 مندی از دو درب مجزا برای ورود بهره

اپراتااور بااه اتااا  شاایرآالت و درب  

ماشین رو باه منواور وارد یاا خاارج     

کااردن تاسیسااات و شاایرآالت درون 

آن بعااد از مشاااهده اتااا   اتااا  از 

VRشیرآالت سرخط با استفاده از 
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مدل چهاربعدی

بعدیمدل پنج 

داشبورد مدیریت پروژه

(فاز ساخت)در پروژه BIMدستاوردهای پیاده سازی 
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   نمایش فرآیند اجارا در هرکاداز از

قسمت های پروژه

 یکپااارچگی برنامااه زمااان بناادی و

جریان نقدینگی پروژه با المان هاای 

اجرایی

    اخذ جبهه های کااری از مادل ساه

بعدی و برآورد منابع موردنیاز بارای 

ادامه فعالیت های پروژه

مدل سازی چهار و پنج بعدی
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   یکپارچگی نقشه هاای دوبعادی و

مدل های سه بعدی باا برآوردهاای   

زمان و و هزینه ی پروژه در در طول 

زمان اجرای پروژه

  نمایش اطالعات ضروری پاروژه در

حین اجرای پروژه

ماان  یکپارچگی مستقیم با برنامه ز

بندی پروژه

  امکان ردیابی پیشارفت پاروژه در

طول زمان

مدل سازی چهار و پنج بعدی
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س سب نعدی سازی کر حوضچب فشارش   سرخط پروژه انتقال آب سد ماملو نب صیایع پای   ک
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  ارائه برنامه زمان بندی در مراحال

اجرایی پروژه

  گزارشات مدیریت پروژه براسااس

قسمت ها و فازهای مختلو اجرایی

   به روزرسانی مدل های ساه بعادی

پس از اجرای المان ها

داشبورد مدیریت پروژه 
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  ارائه برنامه زمان بندی در مراحال

اجرایی پروژه

  گزارشات مدیریت پروژه براسااس

قسمت ها و فازهای مختلو اجرایی

   به روزرسانی مدل های ساه بعادی

پس از اجرای المان ها

داشبورد مدیریت پروژه 
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در  یکپارچگی اطالعات پروژه 
بستر وب

استفاده از بارکد جهت دسترسی  
به اطالعات المان ها 

اطالعات یکپارچه پروژه
(فنی پروژهشناسنامه )

(فاز بهره برداری)در پروژه BIMدستاوردهای پیاده سازی 
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   بارگذاری هر کداز از مدل های ساه بعادی

ت مربوط به بخش های مختلو پروژه بصور

جداگانه

 جامع اطالعاتی پاروژه از کلیاه  ارائه بانک

پروژهالمان های های اجراشده ی 

ز این اطالعات بصورت جداگانه برای هر کدا

.از المان ها وارد می شود

بستر  وبیکپارچگی اطالعات پروژه در 
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 جامع اطالعاتی پاروژه از کلیاه  بانک ارائه

پروژهالمان های های اجراشده ی 

  نمایش کلیه اطالعات در کل چرخه حیاات

پروژه و بصورت جداگانه برای الماان هاای   

مختلو

 ی المان های پروژه و استفاده ازشناسنامه

آن ها در طول زمان بهره برداری

بستر  وبیکپارچگی اطالعات پروژه در 
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      قابلیت گازار دهای بارای الماان هاای

مختلو و همچنین دسته بنادی الماان هاا    

به منوور گزار دهی جامع تر

 عملکاارد مشااابه پایگاااه داده ودر محاایط

SQLها که در آن قابلیت فیلترکردن داده

دو گزار دهی به سادگی امکان پذیر باش

بستر  وبیکپارچگی اطالعات پروژه در 
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 نات  استفاده از سنسورهایی برمبناای اینتر

ز اشیاء بطوریکه اطالعات مورد نیاز هر کدا

.از المان ها را ذخیره سازی کند

 المان های پروژهجامع اطالعاتی ارائه بانک

از داده هااای اخااذ شااده از سنسااورهای  

اینترنت اشیاء

 ی المان های پروژه و استفاده ازشناسنامه

آن ها در طول زمان بهره برداری

بستر  وبیکپارچگی اطالعات پروژه در 
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 ر اطالعات مورد نیاز از برنامه ی تعمیارائه ی

باه  )واحاد  و نگهداری پاروژه در بساتری   

(QR-Codeوسیله 

شناسائی المان های مورد نیاز به مرور زمان

شناسنامه ی المان های پروژه و استفاده از

برداریآن ها در طول زمان بهره 

   قابلیت پشتیبانی در طاول چرخاه حیاات

پروژه

استفاده از بارکد جهت دسترسی به اطالعات المان ها
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    در دسترس باودن پایگااه داده در داخال

کشور 

 بت به صرفه بودن استفاده از این بستر نسا

به نمونه های خارجی با توجه به نرخ ارز

  قابلیت شخصی سازی بخش هاای مختلاو

نرز افزار با توجه به ماهیت پروژه

  ،یکپارچگی پایگاه داده در مراحل طراحای

ساخت و بهره برداری

نقاط قوت نسبت به نمونه های خارجی
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استتتفاکه از متتدل ستتب  •
نعدی نتب همتراه هل تب    
اطالعتتات آن کر نرتتتر  

شیاستتتیامب فیتتتی )وب 
(ساختمان

مدل شش نعدی
ژه نمایش روند پ شرف  پترو •

و نراساس نرنامب زمان نیتدی 
مدل سب نعدی

مدل چهارنعدی و پیج نعدی
نمتتایش پتتروژه ستتاختب •

شده کر مح طتی واحتد   
نب همراه هل ب اطالعتات 
مورک ن از نرای المان ها

مدل سب نعدی

جمع بندی
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 درصدی هزینه های دوباره کاری نسبت به هزینه کل در اتا  شیرآالت سرخط20کاهش

 درصد از ابعاد حوضچه های مسیر خط لوله25تغییر

پیگیری روند پیشرفت پروژه در جبهه کاری مختلو

    ی تخصیص  منابع موردنیاز به هرکداز ازجبهه های کاری باا درنورگارفتن شارایط اجرایا

پروژه

به روزرسانی اطالعات المان ها در طول چرخه حیات پروژه

   ارائه تمامی مدل های ترسیم شده به همراه اطالعات مربوط به فازهای طراحای، سااخت و

بهره برداری در بستر یکپارچه و تحت وب

جمع بندی
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با تشکر از توجه حضار محترز


