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Το θέμα που επιχειρεί να αγγίξει η εργασία αυτή είναι τεράστιο. Είναι μια νέα
αντίληψη που δειλά αλλά σταθερά εισέρχεται στον χώρο της μελέτης και της
κατασκευής.
Το ΒΙΜ (Building Information Modeling) στα Ελληνικά αποδίδεται ως Μοντελοποίηση
Κτιριακών Πληροφοριών.
Για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική σχεδίαση και τη
μοντελοποίηση στον υπολογιστή είναι πιο κατανοητή η προσέγγιση της έννοιας του
ΒΙΜ ως “Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Κατασκευών” και τολμώ να πω ότι
αν και δεν αναφέρει το σχεδιαστικό κομμάτι της διαδικασίας, είναι πιο κοντά στην
ουσία, δηλαδή στη Σχεσιακή Βάση Δεδομένων (RDBMS – Relational Database
Management System) που αποτελεί τον κορμό όλων των σχετικών εφαρμογών.

Αν και το ΒΙΜ έχει δύναμη και προοπτικές για μεγάλη εξέλιξη και μπορεί να
διαχειριστεί έργα όλων των μεγεθών, στη παρούσα εργασία θα περιοριστούμε κυρίως
σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας και κυρίως στα κτιριακά έργα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1992. Εργάστηκα από τη πρώτη στιγμή στο αντικείμενο
του μηχανικού με καθημερινή χρήση υπολογιστή και συστημάτων CAD.
Υπήρξα συνεργάτης αρκετών τεχνικών εταιριών στο παρελθόν και ιδιοκτήτης ενός
τεχνικού γραφείου με ποικιλία έργων και μελετών, σε μια πορεία που αγγίζει τα 24
έτη συνεχούς απασχόλησης στο επάγγελμα.
Εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο.

Αρχιτεκτονική Πρόταση, Σχεδίαση, Μοντελοποίηση και Φωτορεαλιστική
Απεικόνιση Κτιρίων. Πολυετής εμπειρία σε συστήματα CAD / BIM / RENDERING
και εφαρμογές σε κτιριακά έργα. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για κτιριακά έργα
καθώς και μεγάλης έκτασης αποτυπώσεις. Ειδικές εφαρμογές μοντελοποίησης μέσω

Point Cloud και μετατροπή τους σε 3D Model με ΒΙΜ δεδομένα.
Γνώση ΝΟΚ, Μελέτης Επαγγελματικών Χώρων και Κατοικιών.
Αρχιτεκτονικές Επεμβάσεις `και Επισκευές σε Οψεις Κτιρίων,
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου.
Πιστοποίηση AutoDesk Revit Certified Associate 2011.

Διαχείριση Εργων κατά την Υλοποίηση, Παρακολούθηση Κόστους, Χρόνου.
Προγραμματισμός Συνεργείων και Υπεργολάβων. Κατασκευή ή Ανακαίνιση
Γραφείων, Καταστημάτων και Κατοικιών. Ειδικές Κατασκευές όπως Data Centers,
Πυράντοχα Χωρίσματα, Υπερυψωμένα Δάπεδα, Εγκαταστάσεις Ισχυρών / Ασθενών.
Συμμετοχή σε δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας, Εκθεσιακά Περίπτερα, Σχεδίαση
Επίπλωσης Καταστημάτων κ.α.

Γνώση, Προδιαγραφή και Χρήση ειδικών υλικών για Επισκευές, Ενισχύσεις,
Αποκαταστάσεις Κτιρίων. Επισκευαστικά κονιάματα, ρητινενέσεις, τσιμεντενέσεις,
Gunite. Αυτοεπιπεδούμενα & Βιομηχανικά Δάπεδα, Εποξειδική/Πολυουρεθανική
Βαφή, Στεγάνωση, Αδιαβροχοποίηση, Προστασία σκυροδέματος κατά ΕΝ-1504 κλπ.

Ενασχόληση με την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών και τα Προγράμματα
Εξοικονόμησης Ενέργειας. Φωτοβολταϊκά συστήματα, Αντ`λίες Θερμότητας, Νέες
Τεχνολογίες. Γνώστης Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης, Στεγάνωσης.
Ενεργειακός Επιθεωρητής 2012.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
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1- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

CAD (Computer Aided Design) : Σχεδίαση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
για τη δημιουργία, μετατροπή, διαχείριση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός σχεδίου
ή μελέτης. Αντικατέστησε τη σχεδίαση με το χέρι σχεδόν ολοκληρωτικά,
προσφέροντας ακρίβεια, λεπτομέρεια, ταχύτητα, καλύτερη εποπτεία και ανάλυση,
και γενικά ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Κατά την εξέλιξή του ξέφυγε από τα στενά
περιθώρια της δισδιάστατης σχεδίασης (2D drafting) και εξελίχθηκε σε τρισδιάστατη
μοντελοποίηση (3D modeling).
Λόγω της αλματώδους διάδοσης
του κέντρισε το ενδιαφέρον ως
ευκαιρία επενδύσεων από τη
βιομηχανία των υπολογιστών
και αποτέλεσε κίνητρο για την
έρευνα σε αντίστοιχους τομείς
(computational geometry,
computer graphics -both
hardware and software- and
discrete differential geometry.)
Βασικές έννοιες και πρακτικές ήδη γνωστές στους σχεδιαστές και μηχανικούς που
διατηρήθηκαν κατά τη μετάβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον ήταν αυτές που
έκαναν αμέσως γνωστό και αγαπητό το CAD. Γραμμές (lines) , Καμπύλες (curves),
Επίπεδα (layers) που αντικαθιστούσαν τις διαφάνειες και προσέφεραν επιλεκτικό
έλεγχο και φυσικά η πολύτιμη δυνατότητα της στιγμιαίας αλλαγής κάποιου
στοιχείου.

ΒΙΜ (Building Information Modeling) : O Αμερικάνος αρχιτέκτονας και εν
συνεχεία αντιπρόεδρος της εταιρίας Autodesk Phil Bernstein, χρησιμοποίησε για
πρώτη φορά τον όρο «Building Information Modeling» (BIM). Η διάδοση του όρου
αργότερα έγινε από τον Jerry Laiserin, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναπαράσταση
της κατασκευαστικής διαδικασίας με στόχο την διευκόλυνση της ανταλλαγής και δια-
λειτουργικότητας των πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή. Το 1987 πραγματοποιήθηκε
η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας BIM από την εταιρία Graphisoft και στις μέρες
μας πλέον αυτή η τεχνολογία αποτελεί το βασικό όχημα των πραγματοποιούμενων
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ριζικών αλλαγών στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της διαχείρισης
των τεχνικών έργων παγκοσμίως.

Στην ελληνική πραγματικότητα εισήχθη με τον όρο «Πληροφοριακό Ομοίωμα
Κτηριακών Πληροφοριών» ή ως «Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου(ΠΟΚ)» σύμφωνα
με τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. κ. Βενιέρη (2011).

Με μια γρήγορη ερμηνεία «το
BIM είναι μια εξελισσόμενη στο
χρόνο μέθοδος απόκτησης
γνώσης και συγκέντρωσης
πληροφοριών για ένα κτιριακό
έργο, προορισμένη να
διευκολύνει την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των
συμμετεχόντων στο έργο καθ’
όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του έργου».

Με πιο απλά λόγια ο όρος ΒΙΜ, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι η τρισδιάστατη
αναπαράσταση μιας κατασκευής που εκτός από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τις
χωρικές σχέσεις των στοιχείων που την απαρτίζουν, περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά καθενός από αυτά(π.χ. για κάθε τοίχο ή κολώνα). Δηλαδή
εμπεριέχονται πληροφορίες που σχετίζονται με τα υλικά κάθε δομικού στοιχείου, την
λειτουργία του (π.χ. εξωτερικός ή εσωτερικός τοίχος ή στο αν συνεισφέρει στατικώς
στην κατασκευή) ή ακόμα και με την ενεργειακή συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα,
είναι ένας τρόπος σχεδίασης κατασκευών οι οποίες υπάρχουν ήδη ή επρόκειτο να
γίνουν, με δομική μονάδα το ίδιο το στοιχείο και όχι τις γραμμές που το ορίζουν
(όπως στα συμβατικά σχέδια CAD) με ταυτόχρονη παραμετρική προσέγγιση.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ενα κατασκευαστικό έργο περνά από αρκετά στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τη κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων.
Ένδεικτικά αναφέρω:
- Αρχική σύλληψη , Προμελέτη
- Ομάδα Μελετών για την Αδειοδότηση, όπως Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατικά, Μελέτες
Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Κλιματισμού - Αερισμού, Δικτύων Ασθενών
Ρευμάτων όπως Πυρανίχνευση, Συναγερμός, Δομημένη Καλωδίωση κλπ.
- Σχεδίαση όλων των παραπάνω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Αλλαγές και αναπροσαρμογές όλων των παραπάνω στις επιθυμίες του Πελάτη ή των Αρχών και
επανυποβολή του συνόλου των μελετών.
Ολα τα παραπάνω πριν την εξέλιξη των υπολογιστών και την ευρεία διάδοσή τους ως PC
(Personal Computer) γίνονταν με το χέρι.
Το πρώτο που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι ο απαιτούμενος χρόνος για τα παραπάνω ήταν
πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα στην ουσία να μή γίνεται κάτι πέραν του απαραίτητου και του
νομικά απαιτητού. Οι μελέτες ήταν υποτυπώδεις σε αρκετές περιπτώσεις και άλλαζαν κατά την
εφαρμογή χωρίς ποτέ να ενημερώνονται τα σχέδια και ο φάκελος του κτιρίου.

Επίσης, όλα γίνονταν σε σειρά. Ολοκληρώνεται η αρχιτεκτονική μελέτη, δίνεται για τον
υπολογισμό του Φέροντα Οργανισμού, παράλληλα ο μηχανολόγος προχωράει τις εγκαταστάσεις
που τον αφορούν ενώ κανείς από όλους αυτούς δεν συνεργάζεται στην ουσία με τον άλλο και
κανείς δεν μπορεί πρακτικά να δώσει μια ολοκληρωμένη τεχνικο-οικονομική λύση για το έργο
στο στάδιο της μελέτης.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 κάνει δειλά την εμφάνισή της η χρήση του υπολογιστή για τη
σχεδίαση των τεχνικών έργων. Υιοθετείται σιγά σιγά σε όλον το κόσμο, σαφώς με πολύ
διαφορετικούς ρυθμούς που οφείλονται στην οικονομία της κάθε χώρας και το επίπεδο
τεχνογνωσίας των ανθρώπων της.

Τα πρώτα συστήματα CAD (Computer Aided Design) μοιάζουν μαγικά, και οι χειριστές τους
αποτελούν μια νέα μυστηριώδη ομάδα επαγγελματιών, όπως ήταν αρχικά οι προγραμματιστές.
Δεν άργησαν όμως να αποτελέσουν μια νέα ανάγκη του τεχνικού κόσμου και να μπουν στη
καθημερινότητα των μελετητών και των τεχνικών γραφείων ως στενοί συνεργάτες.
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Στη συνέχεια όλα άρχισαν να εξελίσσονται σχεδόν ταυτόχρονα. Υπολογιστές και λογισμικό είχαν
συνεχώς κάτι νέο να παρουσιάσουν. Ολο και περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούσαν
υπολογιστή και η εξοικείωση γινόταν με εκθετικούς ρυθμούς.
Το ίδιο συνέβαινε και στα εξειδικευμένα συστήματα CAD. Η χρήση των λεγόμενων layers που
θύμιζε τα ριζόχαρτα και τις διαφάνειες του σχεδιαστηρίου ήταν μια λογική πολύ κοντά στην τότε
καθημερινότητα και έγινε αμέσως αποδεκτή και κατανοητή. Σιγά-σιγά ο μελετητής είχε ένα
εργαλείο που μπορούσε να διαχειριστεί και παράλληλα να απεικονίσει όλο και περισσότερες
πληροφορίες για το κτίριο.

Η εξέλιξη συνεχίστηκε στη δεκαετία των ‘90 με τα object oriented CAD προγράμματα. Η
ικανότητά τους ήταν να αποθηκεύουν σε συγκεκριμένες δομές κάποιες πληροφορίες μή
σχεδιαστικές και να εισάγουν τον ορισμό του αντικειμένου που ήταν οι τοίχοι, οι πόρτες κλπ...
Τότε άρχισε να διαδίδεται και η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιριακών μοντέλων.
Προγραμματιστικά εργαλεία και ισχυρότεροι υπολογιστές έδωσαν την ώθηση που χρειαζόταν για
να αυτοματοποιηθούν διάφορες εργασίες όπως η κατασκευή όψεων και τομών του κτιρίου ενώ
σε κάποιο βαθμό υπήρχε και η αυτόματη ενημέρωση των αλλαγών.

Παράλληλα με όλα αυτά βιώναμε την ανάπτυξη του internet και τη δυνατότητα του
διαμοιρασμού της πληροφορίας αλλά και άλλων στοιχείων ανά τον κόσμο με ευκολία και
ταχύτητα. Δυστυχώς όμως δεν ήταν εύκολα συνδιαζόμενα και εκμεταλλεύσιμα όλα αυτά και ο
όγκος της πληροφορίας αν και μεγάλος, έμενε ανεκμευτάλλευτος στην ουσία μια και δεν
υπήρχαν ορισμένες διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης των στοιχείων αυτών.

Από την άλλη ακόμη και τα πιο εξελιγμένα object oriented CAD συστήματα που αναπτύχθηκαν
παρέμεναν προσκολλημένα στη γραφική απεικόνιση χωρίς να έχουν μεγάλη δυνατότητα
ανάπτυξης πλέον για τη διαχείριση της πληροφορίας στο σύνολό της σε ότι αφορά το έργο.

Γινόταν όλο και πιο απαραίτητη η σύλληψη μιας νέας γενιάς λογισμικού που θα έφερνε την
αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας. Λογισμικό που θα εκμεταλλεύεται την ολοένα
αναπτυσσόμενη τεχνολογία και την αυξανόμενη ισχύ των υπολογιστικών συστημάτων και θα
μπορούσε να καλύψει αυξανόμενες ανάγκες σε μειωμένο χρόνο. Ωρα για τη μετάβαση από το
building graphic modeling στο building information modeling .
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CAD vs BIM : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το CAD δεν πρέπει να θεωρείται ξεπερασμένο. Είναι κυρίαρχο ακόμη και σήμερα και
συνεχώς εξελισσόμενο. Είναι γρήγορο, δεν απαιτεί συνεχώς αναβαθμίσεις στον
εξοπλισμό και υπερκαλύπτει τις ανάγκες για ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που
απαιτούν μελέτη και σχεδίαση. Δεν θα πρέπει να αναζητούμε εργαλεία που στον
βωμό της παρουσίασης ή της όμορφης απεικόνισης απαιτούν εκατοντάδες ώρες
εκμάθησης προγραμμάτων ή/και επένδυση σε ακριβό εξοπλισμό και προγράμματα.

Από την άλλη πλευρά το
ΒΙΜ αποτελεί σίγουρα τον
μελλοντικό τρόπο μελέτης,
ανάλυσης και παρουσίασης
των δεδομένων και κάνει
όλο και πιο γνωστή και
απαραίτητη τη χρήση του
στη βιομηχανία των
κατασκευών.

Οι επαγγελματίες του χώρου (Σχεδιαστές και Μηχανικοί) συχνά αντιμετωπίζουν το
δίλημμα αν θα πρέπει ή όχι να επενδύσουν χρόνο και χρήμα για τη μετάβαση στη
νέα τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει γιατί η μελέτη συνήθως είναι στενά συνδεδεμένη με
τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση
και ευελιξία ενώ πάντα υπάρχει και η ευθυνοφοβία των υπαλλήλων.
Ετσι φρενάρει κάθε εξέλιξη. Ειδικά στη χώρα μας αυτό έχει λάβει επικίνδυνες και
απαράδεκτες διαστάσεις και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους σύντομα,
πριν αποδειχτούμε για μία ακόμη φορά ουραγοί στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Η εξέλιξη σε hardware και software είναι συνεχής και κάθε χρόνο βλέπουμε
σημαντικές διαφοροποιήσεις και στα δύο. Ενας από τους βασικούς νόμους στην
αγορά του ακινήτου είναι ο εντυπωσιασμός και η φανταχτερή παρουσίαση. Η
καλύτερη μελέτη πλέον δεν μπορεί να εντυπωσιάσει αν είναι μόνο μια σειρά
κατόψεων και ασπρόμαυρων όψεων στο χαρτί σε σύγκριση με μια μέτρια μελέτη που
θα τύχει μιας αξιόλογης παρουσίασης μέ εικόνες, βίντεο κλπ.
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Οι εφαρμογές ΒΙΜ εφόσον βασίζονται σε νέα υπολογιστικά συστήματα και μοντέρνο
λογισμικό έχουν ήδη προχωρήσει και σε αυτό το κομμάτι, προσφέροντας πολύ
ισχυρά εργαλεία μοντελοποίησης.
Ο πελάτης έχει πλέον την άμεση και ολοκληρωμένη εποπτεία της μελέτης και μπορεί
πραγματικά σε λίγα λεπτά να κατανοήσει κάθε λεπτομέρεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CAD

• Το CAD βασίζεται σε γνωστές έννοιες όπως γραμμή, καμπύλη και είναι εύκολα
κατανοητό σε όσους έρχονται σε επαφή με την ηλεκτρονική σχεδίαση.
• Είναι πιο εύκολο στην εκμάθησή του. Ακόμη και το 3D μοντέλο βασίζεται σε
γραμμές και καμπύλες.
• Είναι γρήγορο και με άμεσα αποτελέσματα χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
διαδικασία σκέψης. Χρειάζεσαι κάτι που να φαίνεται ως γραμμή... Σχεδιάζεις μία
γραμμή. Στο ΒΙΜ η γραμμή αυτή θα είναι προβολή κάποιου αντικειμένου
πιθανότατα 3D που θα πρέπει να έχεις δημιουργήσει.
• Δίνει περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών
εντελώς ανεξάρτητων με τον δημιουργό της CAD εφαρμογής. Αυτό συμβαίνει κύρίως
γιατί τα αντικείμενα φέρουν κυρίες ασύνδετες γεωμετρικές και χωρικές ιδιότητες οι
οποίες όμως είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμες μέσω διαφόρων γλωσσών
προγραμματισμού (Κυρίως Lisp, C, VBA).
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• Ο χρήστης μπορεί να ενώνει και να χωρίζει διάφορα τμήματα του σχεδίου πιο
άνετα χωρίς να πρέπει να συμβαδίζει αυτό με τη πραγματικότητα.
• Σε σύγκριση με τη παραδοσιακή σχεδίαση επιταχύνει και βελτιώνει δραματικά το
αποτέλεσμα ακόμα και στη πιο απλή εργασία.
• Προσφέρει γρήγορο έλεγχο λαθών στο σχέδιο με την ακρίβεια που διαθέτει.
• Ταχύτατη δοκιμή εναλλακτικών λύσεων ειδικά σε περιορισμένο βαθμό αφού ο
μελετητής διατηρεί διάφορες εκδόσεις της μελέτης του ίδιου έργου και επιλέγει την
καλύτερη δυνατή.
• Σημαντικό πλεονέκτημα σήμερα είναι βέβαια η ευκολία στην επικοινωνία μεταξύ
των συντελεστών του έργου, αφού είναι τόσο διαδεδομένο.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CAD

• Ανεξάρτητα από την ευκολία του, χρειάζεται σαφώς ένα χρόνο εκμάθησης και
σίγουρα από ένα επίπεδο και μετά ο χρόνος αυτός μεγαλώνει δυσανάλογα με τα

οφέλη αν σκεφτούμε και το γεγονός ότι
το CAD είναι στην ουσία του δέσμιο της
τεχνολογίας στην οποία βασίζεται.
• Το προτέρημα της ελευθερίας στη
σχεδίαση είναι ταυτόχρονα μειονέκτημα
αφού τα λάθη, όσα παραβλέψουμε,
μεταφέρονται και δεν διορθώνονται
αυτόματα, δημιουργώντας αντιφάσεις και
διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχεδίων.
• Η ευκολία του CAD σε συνδιασμό με
περιορισμένη εκμάθησή του και πολλές
φορές πίεση χρόνου δημιουργεί

συνθήκες «υποδούλωσης» της δημιουργικότητας του αρχιτέκτονα από το
πρόγραμμα και το ποσοστό γνώσης του.
• Είναι συχνό φαινόμενο να περιορίζουμε αυτό που θέλουμε να σχεδιάσουμε στα
όρια των δυνατοτήτων του προγράμματος. Ετσι, παρατηρείται επαναληψιμότητα,
ομοιότητα των μελετών και φτωχό αποτέλεσμα.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BIM

• Το ΒΙΜ λογισμικό χαρακτηρίζεται από την αυτόματη ενημέρωση όλων των
συνδεδεμένων στοιχείων όπως συνηθίζεται στη σχεσιακή βάση δεδομένων που είναι
ο πυρήνας κάθε τέτοιας πλατφόρμας. Ετσι επιτυγχάνεται η δραστική μείωση των
λαθών στη μελέτη και τη σχεδίαση.
• Περιορίζει το χρόνο μελέτης σε ποσοστό πάνω από 70%. Η εξοικονόμηση χρόνου
είναι ένα ακόμη κυριο χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει Πελάτη και Επαγγελματία.
Ενοποίηση των δεδομένων και αλληλοεπίδραση των μεταβολών τους συνεπάγεται
ότι ο μελετητής δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κάθε φορά με το σύνολο των σχεδίων
αλλά μόνο να ενημερώσει ένα από αυτά.
• Αν και η εκμάθηση των προγραμμάτων δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα, όταν
αυτό γίνει, αντιλαμβάνεται κανείς την αμεσότητα και την απλότητα στη δημιουργία
πολύπλοκων δομών σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους ηλεκτρονικής
σχεδίασης γιατί απλά όλα βασίζονται σε ένα κοινό πλαίσιο σκέψης.
• Το ΒΙΜ επεκτείνει τις δυνατότητες
σχεδίασης.Εμπλουτίζεται με μια σειρά
πληροφοριών για πολλά επιπλέον
θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη
και τη κατασκευή.
• Στιγμιαία παραγωγή τρισδιάστατου
μοντέλου δίνει τη βέλτιστη εποπτεία.
Δυνατότητα για αλλαγές και βελτιώσεις
σε αρχικό στάδιο της μελέτης.
• Αμεση επικοινωνία με άλλα
προγράμματα που αφορούν σε στατικούς υπολογισμούς, κοστολόγηση κατασκευής,
κατανάλωση ενέργειας κλπ.
• Εύκολη εξαγωγή του μοντέλου σε γραφιστικές εφαρμογές ή φωτορεαλιστικά
προγράμματα και αρκετές φορές η παρουσίαση ολοκληρώνεται μέσα στο ΒΙΜ
αρχιτεκτονικό πρόγραμμα.
• Αυξάνει κατακόρυφα την ακρίβεια/αξιοπιστία των ποσοτήτων των υλικών και
εργασιών. Αμεση ανάκτηση και επεξεργασία πληροφοριών. Ποσότητες υλικών,
Επιφάνειες, Ογκοι εκσκαφών κλπ, κάθε απαραίτητη πληροφορία στα χέρια του
μελετητή ή εργολάβου με ελάχιστη προσπάθεια. Αρκεί όλα αυτά να έχουν εξαρχής
οργανωθεί.
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• Εξασφαλίζει την ακαριαία επικοινωνία/σύνδεση μεταξύ των μελετητών του
κτιρίου, των εργολάβων της κατασκευής και των βιομηχανιών που θα εμπλακούν με
την κατασκευή.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΜ

• Μεγάλο κόστος λογισμικού. Οι εφαρμογές σίγουρα έχουν τεράσtιες δυνατότητες
αλλά δεν είναι εφικτό για όλους να τις αγοράσουν και ίσως ούτε απαραίτητο.
• Σε κάθε περίπτωση η πλήρης εφαρμογή του ΒΙΜ δεν αφορά όλα τα γραφεία και
σίγουρα όχι όλα τα έργα. Είναι υπερβολικό να εμβαθύνει κανείς στη φιλοσοφία ΒΙΜ
όταν ασχολείται με ιδιωτικές κατοικίες.
• Αντίστοιχα σημαντικός χρόνος οργάνωσης. Αν και είναι δεδομένη η οικονομία
χρόνου με τη χρήση ΒΙΜ σε μελέτες κάποιου μεγέθους, για τα μικρά έργα είναι
μάλλον χάσιμο χρόνου το να πρέπει να δίνει φυσικές ιδιότητες σε κάθε τι που
σχεδιάζει ο μελετητής
• Από τα παραπάνω απορρέει ένα ακόμη μειονέκτημά, ότι δεν έχεις πάντα τη
δυνατότητα συνεργασίας. Η κοινή πρακτική είναι κάποιος από την ομάδα μελέτης να
έχει προχωρήσει στο ΒΙΜ και να χρησιμοποιεί αντίστοιχες εφαρμογές και για να
ολοκληρωθούν οι μελέτες του κτιρίου πρέπει να εξάγει CAD αρχεία αφού όλοι οι
άλλοι εμπλεκόμενοι μηχανικοί δεν χρησιμοποιούν αντίστοιχο λογισμικό
• Μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι λόγω της σχετικά μικρής ηλικίας των συστημάτων
αυτών δεν έχει αναπτυχθεί η επικοινωνία μεταξύ των λογισμικών ώστε να υπάρχει
μια ανταλλαγή αρχείων και πληροφοριών. Ολα τα μέχρι τώρα είδη ανταλλάξιμων
αρχείων απλά χάνουν τη ΒΙΜ πληροφορία και δεν είναι εκμεταλλεύσιμη από το
πρόγραμμα του συνεργάτη.
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• Καθυστέρηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Κυρίως από τον κρατικό
μηχανισμό και τις ελεγκτικές αρχές διατηρείται ένα σύστημα αργό και δυσκίνητο
χωρίς μεγάλη δυνατότητα εξέλιξης για λόγους προμήθειας λογισμικού και αδυναμίας
εκπαίδευσης του προσωπικού.
• Αλλαγή του τρόπου εργασίας. Πολλές φορές δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε τον
τρόπο εργασίας που μας επιβάλλει τη συνεργασία όλων των παραγόντων του έργου
και προτιμούμε τη γνωστή συνταγή της αυτονομίας. Αυτό στην Ελλάδα οφείλεται
στο ότι μεγάλο μέρος των τεχνικών γραφείων είναι ατομικές επιχειρήσεις.
• Αδυναμία εν μέρει των προγραμμάτων να ακολουθούν τη νοοτροπία των
ελεγκτικών αρχών οι οποίες έκαναν πολλά χρόνια να υιοθετήσουν το CAD και τώρα
καλούνται πάλι να αλλάξουν διάφορες παραμέτρους όπως τον τρόπο παρουσίασης
που περιγράφεται σε σχετικά ΦΕΚ, γραφειοκρατικές ιδιαιτερότητες και πολλές
προσωπικές «παραξενιές» των ελεγκτών που δυστυχώς ακόμη διατηρούνται λόγω
της πολυπλοκότητας και αντιφατικότητας των νόμων.
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Στην ουσία το ΒΙΜ ορίζεται από τις χαρακτηριστικές του λειτουργίες που
συνοψίζονται ικανοποιητικά στις παρακάτω:
1. Δημιουργία βάσεων δεδομένων με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου (γεωμετρικά
ή ποιοτικά) και λειτουργία μέσω αυτών των βάσεων.
2. Διαχείριση των βάσεων ώστε κάθε αλλαγή σε ένα τμήμα ή στοιχείο του κτιρίου να
ενημερώνει αυτόματα τη βάση δεδομένων και έτσι κάθε τμήμα ή στοιχείο του κτιρίου
να δέχεται τις κατάλληλες αλλαγές και να αναπροσαρμόζει τις ιδιότητές του.
3. Συλλογή και διατήρηση πληροφοριών ώστε να χρησιμοποιούνται και από άλλες
συνεργαζόμενες εφαρμογές συνήθως και διαφορετικού κλάδου.

Παράδειγμα: Ο τοίχος έχει γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μήκος,ύψος, πάχος) αλλά
και ποιοτικά (Στρώσεις, υλικά ανά στρώση...). Εστω ότι τοποθετείται μια
μπαλκονόπορτα 1.5μ πλάτους. Τότε με το κενό που δημιουργείται ενημερώνεται
αυτόματα η γεωμετρία του τοίχου και οι ποσότητες των διακριτών στρώσεων και
αφαιρούνται αντίστοιχα π.χ. Η ποσότητα των τούβλων, ή του σοβά από τον τοίχο.
Αν στη συνέχεια η μπαλκονόπορτα γίνει 2.50μ πλάτος η ενημέρωση γίνεται πάλι
αυτόματα και πάντα ο χρήστης έχει τη τελική εικόνα σωστή και δομημένη (πίνακες,
schedules)

Αντιστρέφοντας τη μέχρι τώρα λογική του CAD που στόχος ήταν η αποτύπωση του
κτιρίου με γραμμές και σχήματα - ακόμη και για τη γενιά του Object Oriented CAD
που μπορούσε να διαχειριστεί και μή σχεδιαστική πληροφορία, οι εφαρμογές
μοντελοποίησης πληροφοριών ξεκινούν με την ιδέα της σύλληψης και διαχείρισης
πληροφοριών σχετικά με το κτίριο και στη συνέχεια παρουσιάζουν αυτές τις
πληροφορίες ως συμβατικές εικόνες ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ΒΙΜ οι πληροφορίες κτιρίου αποθηκεύονται σε μια
βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, το μοντέλο παρουσιάζει πληροφορίες από τη βάση
δεδομένων για επεξεργασία και έλεγχο σε μορφές παρουσίασης που είναι
κατάλληλες και συνηθισμένες για τον συγκεκριμένο χρήστη (τομές, όψεις κλπ).
Αντίστοιχα για τα κατασκευαστικά σχέδια του Φ.Ο. Παρουσιάζονται αναπτύγματα
οπλισμού, βάρη, σχήματα κλπ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΒΙΜ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
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Κατά τη κατασκευή ή τον χρονικό προγραμματισμό του έργου, ένα 3d μοντέλο του
κτιρίου δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή οργάνωση των εργασιών
(Phasing, Time Management).

Παρόλο που κάθε επαγγελματίας που εργάζεται στο οικοδομικό έργο βλέπει τις
πληροφορίες του κτιρίου με τρόπο που του είναι χρήσιμες, αυτές οι παρουσιάσεις
των πληροφοριών - σχέδια, χρονοδιαγράμματα, εκτιμήσεις κόστους, άλλες
συμβατικές παρουσιάσεις των πληροφοριών κτιρίου - είναι όλα προβολές του ίδιου
μοντέλου πληροφοριών. Ενώ κάθε ειδικότητα αλληλεπιδρά με γνωστά και οικεία
στοιχεία του μοντέλου, η τεχνολογία ΒΙΜ διασφαλίζει πως ό,τι αλλαγές γίνονται σε
ένα σημείο ή τμήμα της κατασκευής αποτυπώνεται παντού και ενημερώνεται ο κάθε
ενδιαφερόμενος με ασφάλεια. Διαπιστώνεται έτσι λεπτομερώς κάθε επιρροή αυτής
της αλλαγής στο σύνολο των μελετών και αποφεύγονται τα λάθη.

Η παράλληλη ανάπτυξη του διαδικτύου αλλά και των τοπικών δικτύων (LAN)
ανέπτυξαν περαιτέρω τη συνεργασία των ΒΙΜ πλατφορμών με τον διαμοιρασμό των
μελετών (Project Worksharing).

Τα μέλη της ομάδας εργάζονται ανεξάρτητα και η εφαρμογή μοντελοποίησης
πληροφοριών κτιρίου διαχειρίζεται τις αλλαγές στο μοντέλο από κάθε μία αυτές τις
τοπικές βάσεις δεδομένων σε μια κεντρική κοινόχρηστη τοποθεσία. Τα μέλη της
ομάδας μπορούν να αξιολογούν τη δουλειά τους σε συνεργασία με άλλα μέλη της
ομάδας και δυναμική διαχείριση τμημάτων της βάσης δεδομένων. Μια καταγραφή
αυτών των αλληλεπιδράσεων - ποιος άλλαξε τι, και πότε — είναι διαθέσιμη για
έλεγχο από όλα τα μέλη της ομάδας.
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Επίσης μπορεί να διατηρηθεί στο μοντέλο πληροφοριών κτιρίου για όσο διάστημα
είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες.Οι αλλαγές μπορούν να αξιολογηθούν
επιλεκτικά για να υποστηρίξουν αλλαγές στη κατεύθυνση σχεδιασμού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η συνεργατική φύση του BIM παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον αρχιτέκτονα
που σχετίζονται με τον έλεγχο του σχεδιασμού και της ποιότητας. Το ψηφιακό 3D
μοντέλο παρέχει οπτική αναπαράσταση όχι μόνο της μορφής κτιρίου αλλά και των
υλικών, των συστημάτων και των λειτουργιών που αποτελούν το κτίριο. Ο
αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική σχεδίαση του ψηφιακού
μοντέλου BIM, ενώ ο πολιτικός μηχανικός εργάζεται στο στατικό ψηφιακό μοντέλο
και ο μηχανολόγος στο μηχανολογικό μοντέλο. Αυτά τα μοντέλα συνδέονται μεταξύ
τους και με αυτόν τον τρόπο τα πιθανά λάθη είναι ορατά σε πολύ πρώιμο στάδιο
του έργου. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η κατανόηση του κτιρίου σε όλη
του την λεπτομέρεια. Δουλεύοντας σε ένα συνεργατικό 3D μοντέλο BIM, όλοι οι
συμμετέχοντες είναι συνεχώς σε επαφή με το τελικό μοντέλο και τις αλλαγές που
συμβαίνουν κατά τη φάση του σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, η διάρκεια της φάσης
του σχεδιασμού του έργου μειώνεται και η ποιότητα είναι αυξάνεται.

Οι προσέγγιση ΒΙΜ διαχειρίζεται επαναληπτικές αλλαγές στον σχεδιασμό,κατασκευή
και λειτουργία. Οι αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος της βάσης δεδομένων συντονίζεται
σε όλα τα άλλα μέρη και ενημερώνει όλα τα άλλα συστήματα.
Η διαδικασία σχεδιασμού και τεκμηρίωσης κτιρίων είναι επαναληπτική. Η κατανόηση
ενός προβλήματος αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Εκτός από τις
βελτιώσεις που είναι χαρακτηριστικές για οποιαδήποτε διαδικασία σχεδιασμού, μια
νέα εικόνα για το πρόβλημα σχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σχεδιασμού
σε αναθεώρηση τη λύσης και σε μια λύση αρκετά διαφορετική και πιθανώς
καλύτερη. Η διαχείριση αυτής της επαναληπτικής αλλαγής είναι αναπόσπαστο μέρος
της διαδικασίας σχεδιασμού. Τεχνολογικά εργαλεία και διαδικασίες επιτρέπουν στο
σχέδιο να τελειοποιηθεί και να επανεξεταστεί καθώς το έργο εξελίσσεται. Η χρήση
εργαλείων μοντελοποίησης πληροφοριών δόμησης οδηγεί σε έργο υψηλότερης
ποιότητας για τον ιδιοκτήτη και την καλύτερη δυνατή εργασία από την ομάδα.
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Η διατήρηση μιας συνεπούς αναπαράστασης του κτιρίου ως βάσης δεδομένων
βελτιώνει τον συντονισμό και μειώνει τα σχεδιαστικά λάθη προς όφελος όλων των
εμπλεκομένων. Χρόνος που διαφορετικά θα ξοδευόταν σε επιδιορθώσεις και
ανίχνευση λαθών μπορεί να επενδυθεί αντ 'αυτού στη βελτίωση του οικοδομικού
έργου. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα είναι υψηλότερης ποιότητας, και συνεπώς το
κόστος των αλλαγών μειώνεται. Η δημιουργία εργαλείων μοντελοποίησης
πληροφοριών επιτρέπει τον σχεδιασμό, κατασκευή, και πληρότητα του κτηρίου για
να προχωρήσει με λιγότερες δυσκολίες από τα συμβατικά εργαλεία.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η εκτίμηση, η προμήθεια και η κατασκευή είναι επίσης επαναληπτικές διαδικασίες
ορισμού και επεξεργασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα υλικά και προϊόντα επιλέγονται
μεταξύ της γκάμας που διαθέτει τις προδιαγραφές του έργου. Βελτιώσεις και
αντικαταστάσεις αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές σε ορισμένες πτυχές του
σχεδιασμού. Ασάφειες στα έγγραφα σχεδιασμού επιλύονται μεταξύ των ομάδων
σχεδιασμού και κατασκευής πριν από την κατασκευή.
Οι ομάδες κατασκευής και σχεδιασμού εξετάζουν αλλαγές για τη βελτίωση του
αποτελέσματος και αποφασίζουν σχετικά. Κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις απαιτεί
αξιολόγηση και τη συλλογή νέων πληροφοριών για την υποστήριξη μεταγενέστερων
αξιολογήσεων καθώς και της λειτουργίας και της διαχείρισης του κτιρίου.
Το λογισμικό ΒΙΜ διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες και τις καθιστά διαθέσιμες
στους παράγοντες που σχετίζονται με τη μελέτη.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η λειτουργία των κτιρίων μετά την ολοκλήρωση είναι επίσης μια επαναληπτική
διαδικασία που υποστηρίζεται πλήρως. Η πρώτη χρήση ενός κτιρίου, ο συμβατικός
κύκλος σχεδιασμού της κατασκευής είναι μόνο η βάση της σωστής μελέτης της
κατασκευής. Η εξελισσόμενη πληρότητα του κτιρίου μαζί με τη συντήρηση
Οι απαιτήσεις των δομικών υλικών, συγκροτημάτων και συστημάτων έχουν ως
αποτέλεσμα αλλαγές καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Η μοντελοποίηση
πληροφοριών κτιρίου υποστηρίζει τη ζωή του κτιρίου και λύσεις για το σχεδιασμό και
την τεκμηρίωση της συνεχούς συντήρησης, ανακαίνισης και ανανέωσης.
Για παράδειγμα, μπορούν να διατηρηθούν πληροφορίες για όλες τις διαδοχικές
ανακαινίσεις σε ένα κτίριο στο μοντέλο πληροφοριών κτιρίου, σχηματίζοντας ένα
αρχείο όλων των αλλαγών που έχουν γίνει στο κτίριο στην διάρκεια ζωής του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΙΜ

Η εμφάνιση του Building Information Modelling και η ανάπτυξη προηγμένων
τεχνολογικών μέσων για την εξυπηρέτηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, δεν
έγινε τυχαία. Ο κλάδος της κατασκευής τα τελευταία 40 χρόνια σε σχέση με άλλους
κλάδους και βιομηχανίες ήταν μακριά από την τεχνολογική εξέλιξη. Συσσωρεύτηκαν
λοιπόν δυνατότητες από τα οφέλη της τεχνολογίας και της αυτοματοποίησης και την
συνακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
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Επιπλέον, οι σύγχρονες απαιτήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, ώθησαν την εξέλιξη
καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών με σκοπό την συντονισμένη διαχείριση της
κατασκευής και την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συντελεστών ενός έργου.
Τα εργαλεία του ΒΙΜ, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή λόγω των
καλύτερων αποτελεσμάτων που προσφέρουν σε επίπεδο αποδοτικότητας,
επικοινωνίας και καλύτερης διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφορίας που
συνοδεύει ένα έργο. Η μεθοδολογία αυτή, απέχει κατά πολύ από παραδοσιακές
μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής και επιτρέπει στην ομάδα των μελετητών και
εργολάβων να αντιληφθούν τυχόν θέματα πριν αυτά να φτάσουν στην κατασκευή.

Παρ’ όλα αυτά, όπως και η υιοθέτηση του CAD χρειάστηκε αρκετά χρόνια μέχρι
τελικά να επικρατήσει στον κατασκευαστικό κλάδο (AEC Industry, Architectural,
Engineering, Construction), έτσι και η μεθοδολογία του BIM αρχίζει vα κερδίζει
έδαφος, ιδίως σε έργα μεγάλης κλίμακας. Ηδη γίνεται απαιτητή σε εφαρμογές
δημοσίων έργων σε Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ.

Η βασική ιδέα του ΒΙΜ είναι η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου
(Π.Μ.Ε.) με σκοπό την εικονική κατασκευή και αποτύπωση ενός έργου πριν την
πραγματική κατασκευή. Η παραπάνω πρακτική επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη, να
σχεδιάζουν, να αναλύουν και να προγραμματίζουν ένα έργο μέσα από ένα ψηφιακό
περιβάλλον, όπου η οποιαδήποτε αλλαγή έχει συγκριτικά πολύ μικρότερο κόστος, σε
σχέση με μια αλλαγή κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Σκοπός λοιπόν είναι να αναγνωριστούν και να επιλυθούν προβλήματα που θα
προέκυπταν στην πορεία και θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα,
προϋπολογισμό και την ποιότητα της κατασκευής.

Βασική προϋπόθεση είναι η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μελών και εμπλεκομένων, στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου, ώστε
να μπορούν να διαχειρίζονται, να εισάγουν, να τροποποιούν ή να εξάγουν τις
πληροφορίες που περιέχονται.
Στα αρχικά στάδια σχεδιασμού, το κόστος υλοποίησης μιας αλλαγής είναι συγκριτικά
μικρότερο από ότι κατά την φάση της κατασκευής.
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Το επόμενο στάδιο από τον καθορισμό του ΒΙΜ ως ανάγκη και ως μέθοδο μελέτης
είναι να ορίσουμε τις παραμέτρους που το αποτελούν.
Χωρίζονται σε τρεις βασικούς κλάδους.
• Τους κανονισμούς που το καθορίζουν
• Τους συμμετέχοντες στη μελέτη
• Το λογισμικό που το υλοποιεί.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΜ
Είναι κάτι καινούργιο αλλά ταυτόχρονα μεγάλης αποδοχής. Είναι απαραίτητο λοιπόν
να θεσπίσουμε κάποιους κανόνες λειτουργίας, κάποια πρότυπα που το καθορίζουν
και που το ξεχωρίζουν από τις όποιες παρεμφερείς λογικές.
Το ΒΙΜ δεν είναι «κάτι από ΒΙΜ», δηλαδή δεν είναι κάτι που ο καθένας μας
αντιλαμβάνεται ως ΒΙΜ γιατί ποτέ δεν θα λειτουργούσε έτσι.
Αφού ως λογική βασίζεται στη συνεργασία των μελετητών θα πρέπει να υπάρχουν
καθορισμένες προτεραιότητες και ρόλοι και η συμμετοχή του καθενός να προωθεί
μέσα από τον συντονισμό των ενεργειών τους στόχους του ΒΙΜ.

Το ΒΙΜ έχει ήδη υιοθετηθεί από το σύστημα Μελέτης και Κατασκευής σε διάφορες
χώρες. Προφανώς έπρεπε επισήμως να στοιχειοθετηθεί ένα πρότυπο.
Το πρότυπο αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται σφαιρικά σε όλους τους παράγοντες που
αποτελούν το ΒΙΜ.
Μερικά από τα πρότυπα αυτά είναι :

ISO 19650-1:2018
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering
works, including building information modelling (BIM) — Information management
using building information modelling — Part 1: Concepts and principles

ISO/TC 59/SC 13
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering
works, including building information modelling (BIM)

ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΜ ΣΗΜΕΡΑ;
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Στην Ελλάδα δυστυχώς το ΒΙΜ είναι προς το παρόν μόνο καλό μάρκετινγκ. Αν και
υπάρχει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να εναρμονιστούμε με το κλίμα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης δυστυχώς κάθε 3D σχεδίαση ονομάζεται ΒΙΜ ενώ στην ουσία
δεν έχει καμία σχέση.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΜ

Η υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building
Information Modelling, BIM) σηματοδοτεί το πέρασμα του κλάδου των κατασκευών
στην ψηφιακή εποχή. Κάθε κτιριακή κατασκευή ξεκινά από τον αρχιτέκτονα.
Ποιές είναι λοιπόν οι νέες δυνατότητες αλλά και οι νέες προκλήσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει ο αρχιτέκτονας;
Αν και στην ουσία ακολουθείται η ίδια διαδικασία, το επίπεδο συνεργασίας με
συναδέλφους , η γρήγορη εισαγωγή στοιχείων και δεδομένων και ο εξορθολογισμός
των διαδικασιών βελτιώνει δραματικά τις ροές εργασίας. Δημιουργούνται επίσης νέες
επιλογές, νέες προοπτικές και ανώτερα αποτελέσματα μέσα από ολοκληρωμένες
διαδικασίες αξιολόγησης.
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Το BIM παρέχει μια πλατφόρμα για τη φιλοξενία τρισδιάστατων μοντέλων και
δομικών αξιολογήσεων. Οι αρχιτέκτονες είναι σε θέση να πειραματιστούν με σχέδια
και υλικά, να εισάγουν αποτελεσματικά αυτά τα δεδομένα και να δοκιμάσουν τη
βιωσιμότητα των σχεδίων τους. Δημιουργείται μια πιο συνεργατική διαδικασία
εργασίας με λιγότερα βήματα, επιτρέποντας σε όλους να επικεντρωθούν στην
ανάπτυξη και την παράδοση του καλύτερου δυνατού προϊόντος. Οι δοκιμές γίνονται
ευκολότερα, δημιουργώντας νέα πρότυπα για φθηνότερα μοντέλα κατασκευής και
αποτελεσματική χρήση υλικών.
Προφανώς η δύναμη του ΒΙΜ είναι το 3d μοντέλο. Εκτός από τη δημιουργία
μοντέλων για δομικούς σκοπούς, τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουν σχέδια, ακόμη και να συνδέονται με
ακουστικά εικονικής πραγματικότητας (VR) για να επιτρέψουν στους πελάτες να
εξερευνήσουν ένα κτίριο μόνα τους. Το BIM προσφέρει βελτιωμένη επικοινωνία
εντός ομάδας μελέτης αλλά και μεταξύ μελετητή και πελατών.
Τέλος, μέσω του ΒΙΜ συνδέεται η αρχιτεκτονική λύση με τη στατική μελέτη πολύ πιο
εύκολα, το ίδιο και με τις υπόλοιπες μελέτες και ελαχιστοποιείται ο χρόνος τόσο της
αρχικής μελέτης όσο και των αλλαγών.

Αρχιτέκτονες, δομικοί μηχανικοί και κατασκευαστές πρέπει όλοι να δουν διαφορετικά
κομμάτια πληροφοριών και να χρησιμοποιούν διαφορετικά πρότυπα σχεδίασης. Στη
συνέχεια, πρέπει να γίνουν διαφορετικά μοντέλα για να δείξουν στους πελάτες.
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To BIM επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
με τη μορφή που χρειάζονται χωρίς την απαίτηση να αντιγράφουν τα δεδομένα. Η
κοινή χρήση ενός συνόλου δεδομένων σημαίνει ότι οι τροποποιήσεις που γίνονται σε
μία μορφή διαδίδονται αυτόματα σε όλο το σύστημα, εξαφανίζοντας την ανάγκη
ενημέρωσης καθώς προχωρούν τα σχέδια. Η προσέγγιση του σχεδιασμού μέσω της
βάσεων δεδομένων εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης παραγωγής εγγράφων όπως
χρονοδιαγράμματα, χρωματικά διαγράμματα, σχέδια και τρισδιάστατα μοντέλα.

Όλα αυτά μπορούν να αποδοθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων BIM.Το BIM
σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα με μικρότερη προσπάθεια κατά τη φάση του
σχεδιασμού.

Οι ομάδες εργάζονται πιο στενά και δεν απαιτείται πλέον να σπαταλούν χρόνο για
ανταλλαγή εγγράφων ενώ παράλληλα παρέχουν πληροφορίες σε όλους τους τομείς
ενός έργου. Ετσι, μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την οριστική λύση και τη
παρουσίαση στον πελάτη.
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Μια βάση δεδομένων BIM παρέχει ένα σύνολο αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών
δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μοντελοποίηση 3D. Μέσα από
αυτά τα προγράμματα γίνεται:

• Προσθήκη χρωμάτων στους τοίχους.

• Προσθήκη εσωτερικών χαρακτηριστικών.

• Προσομοίωση του ηλιακού φωτός σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

• Διερεύνηση των επιπτώσεων ενός σεισμού.

• Έλεγχος της δομικής βιωσιμότητας ενός πειραματικού σχεδίου.

Η ικανότητα των αρχιτεκτόνων να βλέπουν και να δοκιμάζουν τα σχέδιά τους πριν
από την κατασκευή τους επιτρέπει πιο καινοτόμα σχέδια έργων και βελτιωμένη
απόδοση του σχεδίου. Τα έργα υποδομής μπορούν να δοκιμαστούν για
μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Μπορούν να πραγματοποιηθούν επαναληπτικές
αξιολογήσεις για την επίτευξη σχεδίων βέλτιστης πρακτικής, φθηνότερων
κατασκευαστικών μοντέλων και αποτελεσματικής χρήσης υλικών.Η τρισδιάστατη
μοντελοποίηση, γενικότερα, επέφερε τεράστιες βελτιώσεις στο σχεδιασμό και την
κατασκευή. Παρέχει την ελευθερία να πειραματιστούν οι αρχιτέκτονες και οι
μηχανικοί με νέα υλικά και να επεκτείνουν τα ρεαλιστικά όρια του σχεδιασμού χωρίς
να διακινδυνεύσουν τη φυσική κατασκευή.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΜ

Μετά τους αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν τη διαχείριση του μοντέλου οι Πολιτικοί
Μηχανικοί. Με τη στατική μελέτη προσθέτουν στο μοντέλο τον σκελετό του. Σαφώς
απαραίτητος και όχι εύκολα μεταβλητός παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια.
Μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής λύσης ενώ αποτελεί βασικό
οδηγό και στα επόμενα στάδια, όπως οι μηχανολογικές μελέτες.

Ο Πολιτικός Μηχανικός μέσα από την αντιμετώπιση της στατικής μελέτης εξαρχής ως
τμήμα της κατασκευής και όχι απλά ως θεωρητική επίλυση, ενστερνίζεται αυτόματα
την ουσία της ΒΙΜ φιλοσοφίας και οδηγείται στην υιοθέτηση νέων παραμέτρων όπως
η οικονομία κατά τη κατασκευή και την επιλογή λύσεων.
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Σε κάθε περίπτωση μέσα από σύγχρονο λογισμικό έχει στα χέρια του αναλυτικές
καταστάσεις οπλισμού, βάρη, σχήματα κλπ και το ίδιο συμβαίνει και με το σκυρόδεμα
ή τα μεταλλικά στοιχεία αν συζητάμε για βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια.

Συνδιασμός αυτών των δύο οδηγεί σε οικονομοτεχνικές μελέτες και λύσεις προς το
συμφέρον του επενδυτή και της ίδιας της κατασκευής.

Τα στατικά προγράμματα είναι ίσως τα τελευταία που καλούνται να υιοθετήσουν νέες
τάσεις στο χώρο αφού κυρίως αποτελούν υπολογιστικά εργαλεία που βασίζονται σε
δεσμευτικούς κανονισμούς και προδιαγραφές, δεν αποκλείονται όμως από τη
διαδικασία αφού όλα αυτά έχουν και οικονομικές προεκτάσεις.

Παράλληλα η επικοινωνία των προγραμμάτων μέσω Open Source File Formats ή στη
περίπτωση μεγάλων εταιριών μέσω συγγενικών εφαρμογών διευκολύνει και
επιταχύνει το σύνολο των μελετών. Ολο και περισσότερο η αγορά και οι εταιρίες
τεχνικού λογισμικού προσθέτουν στις δυνατότητες των προγραμμάτων βελτιωμένες
import/export επιλογές για να αυξήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας και πλέον
είναι βασική προτεραιότητα η ανάπτυξη νέων προτύπων ανταλλαγής δεδομένων.
Μερικά από αυτά έχουν κατάληξη .ΟΒJ, .STL, .IFC κλπ και τα οποία αναπτύσσονται
και συντηρούνται μέσα από πρότυπα που εδραιώνουν ανεξάρτητες ομάδες
προγραμματιστών σε εταιρίες που έχουν αντιληφθεί ότι ο ανταγωνισμός έχει πλέον
περιοριστεί στην εξέλιξη του ίδιου του λογισμικού και όχι στη δέσμευση του χρήστη
όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα.Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται σχηματικά μια
τέτοια επικοινωνία μεταξύ προγραμμάτων του γνωστής εταιρίας AutoDesk.
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΜ

Αν για τους Πολιτικούς Μηχανικούς το ΒΙΜ δεν αποτέλεσε επανάσταση στον τρόπο
εργασίας, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και για όσους ασχολούνται με τις
Μηχανολογικές μελέτες των κτιρίων.

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα κτίρια συνεχώς πληθαίνουν. Ηλεκτρολογικά,
ασθενή, ύδρευση, αποχέτευση, φυσικό αέριο, εξαερισμός, κλιματισμός.

Ο μηχανικός για όλα αυτά πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα συστήματα, τις οδεύσεις
τους, τη σωστή συνύπαρξή τους στους χώρους με γνώμονα την εργονομία αλλά και
την ασφάλεια. Παράλληλα πρέπει να σεβαστεί την ακεραιότητα του φέροντα
οργανισμού και τις επιθυμίες του αρχιτέκτονα.

Ας αναλογιστούμε για λίγο τί σήμαινε η μελέτη όλων αυτών σε 2D σχέδια. Το πρώτο
που έρχεται στο μυαλό είναι η μηδενική σχεδόν δυνατότητα εποπτείας, και σίγουρα
η μεγάλη συχνότητα λαθών.

Ο χρόνος, οι αλλαγές αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ των μελετητών ήταν πάντα
στη καθημερινότητα.

Για τους μηχανολόγους, το ΒΙΜ αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη βοήθεια που θα
μπορούσαν να έχουν. Η μετάβαση σε ένα ενιαίο 3D μοντέλο του κτιρίου σε
συνδιασμό με την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων βελτίωσε τις μελέτες και
κατάφερε να μειώσει τα λάθη και τις αλλαγές κατά τη κατασκευή.

Ετσι, τα as built σχέδια που είναι πλέον απαιτητά σε κάθε έργο δεν απέχουν πολύ
από τα αρχικά, το ίδιο και τα οικονομικά μεγέθη του έργου ενώ εξαφανίστηκαν
φαινόμενα εκτεταμένων επεμβάσεων σε τοιχοποιίες ή και φέροντα οργανισμό κατά
την υλοποίηση των μηχανολογικών μελετών.

Ακριβώς επειδή οι εταιρίες γνώριζαν τα προβλήματα αυτά, τα μηχανολογικά
προγράμματα και τα αντίστοιχα σχεδιαστικά αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα και όλες
οι εφαρμογές απέκτησαν και μια επέκταση που σχετίζεται με εγκαταστάσεις όπως
Κλιματισμός, Εξαερισμός, Αέριο κλπ.

Ειδικά τα 2 πρώτα που απαιτούν ογκώδεις αεραγωγούς και μονάδες μέσα σε
ψευδοροφές κλπ ωφελήθηκαν περισσότερο.
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Η ποικιλία των συστημάτων και των προμηθευτών σε συνδιασμό με την ευκολία που
αποκτά ο μελετητής να μεταβάλει πλέον τις προτάσεις του οδήγησαν σε μεγάλη
εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και ενέργειας στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Αν αυτό δεν φαίνεται στα οικιστικά κτίρια, φανταστείτε εργοστάσια και παραγωγικές
μονάδες που τα μεγέθη διαφοροποιούνται εντελώς και τα κόστη λειτουργίας και
συντήρησης είναι ζωτικής σημασίας.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΜ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

Εκτός από τους γνωστούς συμμετέχοντες στη διαδικασία, τους μηχανικούς δηλαδή που

κάνουν τις μελέτες, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες για την

επιτυχημένη εφαρμογή της φιλοσοφίας του ΒΙΜ στις ομάδες εργασίας.

BIM COORDINATOR

Είναι ένας ρόλος που απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερα σχήματα και ομάδες εργασίας. Δεν

υπάρχει μια ακριβής λίστα του τί κάνει ένας ΒΙΜ coordinator γιατί απλά κάθε έργο και κάθε

εταιρία λειτουργεί εν μέρει με προσωποποιημένες και εξειδικευμένες παραμέτρους με

αποτέλεσμα να μην είναι πάντα ξεκάθαρος ο ρόλος του.

Το σίγουρο είναι ότι έχει πολλαπλές αρμοδιότητες και δυνατότητες που συνοψίζονται στις

λέξεις Εκπαιδευτής, Αναλυτής, Συντονιστής.

Σαφώς πρέπει να γνωρίζει τα προγράμματα, είναι καλό να έχει και τεχνικές γνώσεις ή έστω

να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες ενός έργου και βέβαια να έχει τη μεταδοτικότητα που

απαιτείται για να εδραιώσει τον ΒΙΜ τρόπο σκέψης στην ομάδα μελέτης.

Ως Εκπαιδευτής, να μπορεί να μεταφέρει τη γνώση των εφαρμογών και τις δυνατότητες της

χρήσης τους σε μεμονωμένη μόρφή ή σε συνδιασμό τους στο προσωπικό. Να γνωρίζει τις

εφαρμογές του λογισμικού στις δραστηριότητες της εταιρίας και να μπορεί να καθοδηγήσει

το προσωπικό με σωστό και αποδεκτό τρόπο.

Ως Αναλυτής, να μπορεί να κατανοήσει τα σημεία που δέχονται βελτίωση, να μπορεί να

παρακολουθεί τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη

λειτουργία της εταιρίας και να έχει την ικανότητα να

προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις. Να μπορεί να

προσανατολίσει τη διοίκηση σε επενδύσεις ή να

μπορεί να αποτρέψει μια λάθος κίνηση.

Τέλος, ως Συντονιστής που είναι και ο βασικός

καθημερινός του ρόλος σε μεγάλα σχήματα και σε

σύνθετα έργα οι ευθύνες είναι πολλές.
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• Αρχικός καθορισμός templates για τα μοντέλα στα διάφορα προγράμματα.

• Διαμόρφωση των αρχείων για όλες τις μελέτες και τα διάφορα τμήματα της εταιρίας.

• Ευρεση αντιφάσεων και προβληματικών σημείων στις μελέτες με σύγκριση των αρχείων

και του τελικού ενιαίου μοντέλου και ανάθεση της επίλυσης των προβλημάτων στα

κατάλληλα άτομα της ομάδας

• Εισαγωγή της συνολικής διαχείρισης του έργου (4D) έλεγχος προβληματικών

καταστάσεων και ενημέρωση του τμήματος διαχείρισης έργων (project management).

• Διαχείριση και ανάπτυξη βιβλιοθηκών για τη χρήση τους στις μελέτες (element families)

• Συμμετοχή σε συναντήσεις με τον Πελάτη και τη Διεύθυνση Μελετών.

Ανάλογα με το είδος της εταιρίας, το μέγεθός της , το είδος των έργων και των γενικότερων

συνθηκών όπως π.χ το κατά πόσο η εφαρμογή του ΒΙΜ είναι απαιτητή στο έργο ή ζητήθηκε

από μια υπηρεσία, το κατά πόσο το ΒΙΜ είναι εδραιωμένο στη χώρα που εργάζεται, η δουλειά

του μπορεί να ποικίλει.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εξάπλωση και την εφαρμογή του ΒΙΜ σε μια χώρα είναι το

πόσο έχει γίνει αποδεκτό στις καθημερινές απαιτήσεις του επαγγέλματος του μηχανικού.

Επίσης το πόσο το κράτος και οι σχετικοί μηχανισμοί είναι έτοιμοι να το υιοθετήσουν και να

το επιβάλλουν.

Αλλωστε η κυριότερη δικαιολογία των εμπλεκομένων στα τεχνικά έργα που καλούνται να

ακολουθήσουν τη νέα αυτή τάση και αρνούνται είναι ακριβώς αυτό. Οτι τελικά κάθε τέτοια

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της εργασίας τους είναι μάλλον άχρηστη αφού η επικοινωνία

τους με τις υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς έχει μείνει δεκαετίες πίσω.

Ευτυχώς στην Ευρώπη άρχισε να αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και η πιο

σοβαρή προσπάθεια ακούει στο όνομα EU BIM TaskGroup.

Το 2016 κυκλοφόρησε μια ιδιαίτερα προσεγμένη μελέτη που περιέγραφε την επιβεβλημένη

στρατηγική δράση που καλείται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την υιοθέτηση της νέας

τεχνολογίας ως κεντρική πλέον εξουσία με στόχο την υψηλότερη απόδοση του κλάδου των

κατασκευών.
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Ας δούμε αναλυτικά ποιές είναι οι θέσεις και οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής ένωσης για το

θέμα. Τα σχετικά αποσπάσματα για λόγους ορθής μεταφοράς μεταφέρονται αυτούσια.

(Σημείωση από το πρωτότυπο: Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς χρέωση σε

οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς ειδική άδεια, εφόσον η αναπαραγωγή της δεν έχει ως

σκοπό το κέρδος, υλικό ή οικονομικό όφελος. Πρέπει να αναπαράγεται ως έχει και να μη

χρησιμοποιείται με παραπλανητικό τρόπο. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης της έκθεσης πρέπει

να αναφέρονται η πηγή και η ημερομηνία δημοσίευσης. Όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι

πίνακες μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή

τους.)

- Ο κλάδος των κατασκευών είναι στρατηγικά σημαντικός για τις οικονομίες όσον αφορά το

παραγόμενο προϊόν, τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και την εκτέλεση έργων και τη

συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος. Η οικονομική παραγωγή του ευρωπαϊκού κλάδου

των κατασκευών ύψους 1,3 τρισ. ευρώ αντιπροσωπεύει περίπου 9% του ΑΕΠ της Ευρώπης.

Ο κλάδος απασχολεί πάνω από 18 εκατ. ανθρώπους εκ των οποίων το 95% απασχολούνται

σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Παρόλα αυτά, πρόκειται για έναν από τους

λιγότερο ψηφιοποιημένους τομείς με στάσιμα ή φθίνοντα ποσοστά παραγωγικότητας. Η

παραγωγικότητα του κλάδου σημείωσε αύξηση κατά μόλις 1% ετησίως στη διάρκεια της

τελευταίας εικοσαετίας. Αρκετές κλαδικές εκθέσεις8 διαπιστώνουν συστημικά προβλήματα

στην κατασκευαστική διαδικασία τα οποία σχετίζονται με τον βαθμό συνεργασίας, το

έλλειμμα επενδύσεων στην τεχνολογία και ανεπαρκή διαχείριση των πληροφοριών. Τα

προβλήματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα κακή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και

υψηλότερο χρηματοδοτικό κίνδυνο λόγω των απρόβλεπτων υπερβάσεων κόστους, των

καθυστερήσεων στην υλοποίηση δημόσιων υποδομών και των τροποποιήσεων που θα

μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί στα έργα.

- Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM)

υιοθετείται με ταχείς ρυθμούς από διάφορους κρίκους της αξιακής αλυσίδας ως στρατηγικό

εργαλείο με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών, τη βελτιωμένη παραγωγικότητα και

λειτουργία, τη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών και καλύτερες περιβαλλοντικές

επιδόσεις

- Για τον δημόσιο τομέα, η BIM μπορεί να γίνει αντιληπτή ως «ψηφιακή κατασκευή».

Παρουσιάζει ομοιότητες με την επανάσταση της τεχνολογίας και των ψηφιακών διεργασιών

που έζησε ο τομέας της μεταποίησης κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 για τη
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βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Συνδυάζει τη

χρήση τρισδιάστατου μοντέλου μέσω υπολογιστή (3D computer modelling) με πληροφορίες

για όλο τον κύκλο ζωής της κατασκευής και του έργου με στόχο τη βελτίωση της

συνεργασίας, του συντονισμού και της λήψης αποφάσεων κατά την υλοποίηση και λειτουργία

δημόσιων δομικών έργων. Πραγματεύεται επίσης τις αναγκαίες αλλαγές που έπρεπε ήδη να

έχουν επέλθει στις διεργασίες από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία και οι οποίες μας

επιτρέπουν να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν άνευ προηγουμένου όγκο ψηφιακών

δεδομένων και πληροφοριών.

- Για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τις κυβερνήσεις, αυτό μεταφράζεται στην

κατασκευή και συντήρηση περισσότερων κτιρίων ή υποδομών με τα ίδια ή με μικρότερα

δημόσια κονδύλια: μικρότερος κίνδυνος υπερβάσεων κόστους στα δημόσια έργα υποδομής,

βελτιωμένη αντίληψη και διαφάνεια των έργων και μεγαλύτερη συμμετοχή των

ενδιαφερόμενων μερών.
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- Υπάρχουν τρεις διακριτοί ρόλοι ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου τομέα που μπορούν

να ωφεληθούν από την υιοθέτηση της BIM:

• Αναθέτουσα αρχή ή ιδιοκτήτης δημόσιας υποδομής ή ακίνητης περιουσίας που εμπλέκεται

στη φάση εκτέλεσης του έργου (δηλαδή στην υλοποίηση δομικών έργων)

• Ιδιοκτήτης / Χρήστης δημόσιας υποδομής ή ακίνητης περιουσίας που εμπλέκεται στη

φάση της λειτουργίας και συντήρησης (δηλαδή στη χρήση δημόσιων δομικών έργων)

• Τα στελέχη του δημόσιου τομέα αρμόδια για θέματα πολιτικής τα οποία ασχολούνται με

την ανάπτυξη νομοθεσίας, πολιτικής, κανονισμών ή προτύπων με στόχο τη βελτίωση της

απόδοσης του κλάδου ή του δομημένου περιβάλλοντος (εστίαση στον κλάδο καθαυτό)
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Ένα πρόγραμμα BIM του δημόσιου τομέα δεν αποτελεί συνήθως μεμονωμένη ενέργεια

αποκομμένη από τις άλλες δραστηριότητες των οργανισμών. Κανονικά συνδέει και

υποστηρίζει άλλους στόχους και στρατηγικές. Για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα έχει

ισχυρά θεμέλια, πρέπει ως σημείο εκκίνησης να καθοριστούν με σαφήνεια τα εξής:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ: Ανάληψη ηγετικού ρόλου

από τον δημόσιο τομέα αρχικά καθορίζοντας πειστικά κίνητρα, ένα ξεκάθαρο όραμα και

συγκεκριμένους στόχους. Αυτά είναι πολλές φορές τα πρώτα βήματα των οργανισμών του

δημόσιου τομέα.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ : Αρχικά ορίζεται αυτό

που προσδοκάται από το BIM σε σχέση με τους στόχους του οργανισμού του δημόσιου

τομέα. Ακολούθως, τεκμηριώνεται η στρατηγική που προτείνεται προς εφαρμογή από τον

οργανισμό του δημόσιου τομέα για την υιοθέτηση της BIM στη δημόσια περιουσία και/ή στον

κλάδο των κατασκευών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ : Πρόκειται για

το τελευταίο στάδιο της ανάληψης ηγετικού ρόλου από τον δημόσιο τομέα, αυτό που καθιστά

δυνατή την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την πρακτική υλοποίηση. Η εξασφάλιση

υποστήριξης από έναν υψηλά ιστάμενο παράγοντα του δημόσιου τομέα αυξάνει την προβολή

και το κύρος του προγράμματος τόσο εντός της κυβέρνησης όσο και μεταξύ των

ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου. Ανοίγει τον δρόμο για πρόσβαση σε χρηματοδότηση και

εξασφαλίζει τα μέσα που θα επιτρέψουν την εκτέλεση των σχεδίων του προγράμματος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : Τα έγγραφα που εκπονούνται είναι

συνήθως πρότυπα, οδηγοί και εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών

συστημάτων). Συνιστάται η αναθεώρηση και αποσαφήνιση του κανονιστικού πλαισίου εάν

αυτό απαιτείται για τη συνοχή με τις πολιτικές και τη νομοθεσία π.χ., Ο προσδιορισμός των

ανοικτών μορφοτύπων δεδομένων. Ενθαρρύνεται η δυνατότητα των εθνικών προγραμμάτων

BIM να επηρεάζουν την ανάπτυξη κανονισμών σε υψηλότερο, π.χ. σε ευρωπαϊκό, επίπεδο.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: καθοδήγηση για συλλογή, διαχείριση

και ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τη διαχείριση των διαφορετικών εκδοχών του

μοντέλου σε ροή εργασιών βάσει αρχείου. Προσέγγιση της BIM με γνώμονα την ασφάλεια.
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Προφανώς όλα τα παραπάνω θα μείνουν απλές θεωρίες αν δεν γίνουν αντιληπτά και

αποδεκτά από τους επαγγελματίες του χώρου. Ετσι, ίσως η σημαντικότερη δράση είναι η

ανάπτυξη των ικανοτήτων των εμπλεκομένων στα έργα.

Βασικοί στόχοι :

- να κατακτηθεί η εμπιστοσύνη του κλάδου στο πρόγραμμα BIM

- να αποκομιστούν διδάγματα από την εφαρμογή ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις στο

συνεργατικό πλαίσιο με βάση την αναπληροφόρηση

- να δοθούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να υιοθετηθούν από τον

κλάδο σε μεταγενέστερες εφαρμογές και να επεκταθεί το ενδιαφέρον.

Παράδειγμα : ΙΣΠΑΝΙΑ (Αυτούσιο από το EU_BIM TaskGroup HandBook)

Πρωτοβουλία Es.BIM, Ισπανία

Θεματικό πεδίο: Προώθηση κλαδικών πιλοτικών έργων

Σύσταση: Οι οργανισμοί και οι εταιρείες πρέπει να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση της

μεθοδολογίας της BIM ως ολοκληρωμένης διατμηματικής στρατηγικής, διαμορφώνοντας

πολιτικές που βοηθούν στον καθορισμό κλιμακωτών στόχων και στον προγραμματισμό της

απαιτούμενης κατάρτισης. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να μοιράζεται

τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αποκομίζει από την πρακτική εμπειρία τους, με

στόχο τη διαρκή βελτίωση των μεθοδολογιών της BIM και τη διόρθωση ενδεχόμενων

αποκλίσεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Η πρωτοβουλία Es.BIM υποστηρίζεται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της

Ισπανίας. Έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή εταιρειών και επαγγελματιών από διάφορους

τομείς του κλάδου AEC, ώστε η διαδικασία να καλύπτει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα.

Κάποιες από τις εταιρείες που διαθέτουν πρακτική εμπειρία των διεργασιών της BIM μετά από

χρήση τους σε έργα (κυρίως εταιρείες κατασκευών) δημοσίευσαν τα διδάγματα που

αποκόμισαν στη διαδικτυακή πύλη του Es.BIM. Για κάθε έργο, παρατίθενται οι ακόλουθες

πληροφορίες:

- Επωνυμία της εταιρείας που εκτέλεσε το έργο

- Ημερομηνία

- Εικόνες του έργου

- Συγκεκριμένα στοιχεία (μέγεθος οικοπέδου, επίπεδο λεπτομέρειας,προϋπολογισμός,

χρονικό διάστημα κλπ.). Δεν έχουν υποβληθεί όλα τα παραπάνω στοιχεία για όλα τα έργα.
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- Σκοπός ή χρήση της BIM στο έργο.

- Οφέλη που αποκόμισαν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους της

πλατφόρμας Es.BIM είναι η προώθηση πρωτοβουλιών σχετικά με την BIM σε όλο το μήκος

της αλυσίδας, και για διαφορετικά είδη έργων, συμπεριλήφθηκαν παραδείγματα που

καλύπτουν διάφορους τομείς (κτίρια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, αερολιμένες,

θαλάσσιοι λιμένες κλπ.), τόσο από ιδιωτικές όσο και από δημόσιες πρωτοβουλίες. Στα

παραδείγματα έργων περιλαμβάνονται και ιδιώτες πελάτες καθώς οι τελευταίοι

χαρακτηρίζονται από μικρότερη αδράνεια έναντι των δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά τις

αλλαγές στη μεθοδολογία των έργων, και διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για την

προσαρμογή των απαιτήσεών τους στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Συνεπώς, οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες ενθαρρύνονται καθώς έχουν σαφή αντίκτυπο στην

ταχύτητα διάχυσης των έργων BIM στον κλάδο. Η αρχική σελίδα (βλέπε σύνδεσμο

κατωτέρω) επιτρέπει το φιλτράρισμα των παραδειγμάτων με βάση το στάδιο (σχεδίαση,

κατασκευή, λειτουργία) ή επιλέγοντας ειδικές χρήσεις της BIM, με στόχο να παρέχεται μια

ευρεία εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν

τη συγκεκριμένη προσέγγιση για να πετύχουν απτά οφέλη. Προβάλλει τις δυνατότητες της

BIM στις εταιρείες του κλάδου AEC που ασπάζονται τις μεθοδολογίες της BIM, βελτιώνοντας

έτσι την εικόνα τους στους πιθανούς πελάτες και ιδιοκτήτες δημόσιων δομικών έργων· αυτό

είναι επίσης χρήσιμο για την προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών ως δυνητικών νέων

υπαλλήλων.
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ΠΟΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ: Στην παρούσα φάση, λίγες μόνον από τις περιπτώσεις

που αναδείχθηκαν στην πλατφόρμα είναι άμεσο αποτέλεσμα των ισπανικών δημόσιων

πρωτοβουλιών. Μόλις αρχίσουν να υλοποιούνται τα πιλοτικά έργα που υποστηρίζει η

ισπανική κυβέρνηση, τα πορίσματά τους και τα οφέλη θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα (ή

με άλλα μέσα, σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας που εκπονείται από την Ομάδα 2 της

πρωτοβουλίας Es.BIM).

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα παραδείγματα επιτυχημένων έργων BIM διατίθενται στη

διεύθυνση: http://www.esbim.es/menu-casos-de-exito/

`
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TO BIM ΔΙΕΘΝΩΣ

Η χρήση BIM επιταχύνεται δυναμικά, καθοδηγούμενη από μεγάλα ιδιωτικά και κυβερνητικά

συμφέροντα που να διαπιστώσουν τα οφέλη του ταχύτερα, όπως π.χ. γρήγορη παράδοση

έργου και πιο αξιόπιστο έλεγχο ποιότητα και κόστους.

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ΔυτικοΕυρωπαϊκές κυβερνήσεις και σχήματα δείχνουν

πώς μπορούν να ρυθμίσουντις διαδικασίες και τις απαιτήσεις τους βάζοντας συγκεκριμένους

στόχους και ενδυναμώνοντας

την είσοδο της ΒΙΜ

φιλοσοφίας και τεχνολογίας

στον σχεδιασμό και την

κατασκευή για να φτάσουν

αυτούς τους στόχους,

οδηγώντας επίσης το BIM ως

σταθερή αξία σε κάθε

σχετική διαδικασία.

Παράδειγμα: Στη Βόρεια Αμερική

αυξήθηκε από 28% σε 71% μεταξύ 2007

και 2012, ενώ το Η.Βασίλειο και άλλες

περιοχές είναι έτοιμες για παρόμοιες

δραματικές επεκτάσεις. Εχει γίνει

αποδεκτό και από τους εργολάβους

(74%) που ξεπέρασαν πρόσφατα τους

αρχιτέκτονες (70%). Η Β.Αμερική

εμφανίζεται όλο και περισσότερο σε

ηγετική θέση στην προώθηση της

καινοτομίας, των μετρήσεων και της

αξίας BIM.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο εκδοτικός οίκος Mc GRAW Hill Constructions το

2014, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, το 11% των κατασκευαστικών εταιριών σε

χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν το BIM
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για περισσότερο από 6-10 χρόνια, ενώ σε χώρες όπως η Βραζιλία το ποσοστό χρήσης του

BIM είναι πολύ μεγαλύτερο (70%) για τα τελευταία μόνο 2 χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες

και τον Καναδά, όπου η εξέλιξη ήταν ραγδαία, το 36% των κατασκευαστικών εταιριών

εφαρμόζει το BIM για πάνω από 6-10 χρόνια.

Ενα άλλο σημείο που αξίζει να δούμε είναι η

διαφοροποίηση της αποδοχής του ΒΙΜ μεταξύ των

διαφόρων ειδικοτήτων . Προφανώς αυτό δεν μπορεί να

είναι σταθερό και εξαρτάται από τη χώρα και τη

κατασκευαστική δραστηριότητα σε αυτήν. Σε μια

διαφορετική ματιά, βλέπουμε ότι προς το παρόν η

διάδοση του ΒΙΜ απασχολεί κυρίως τα μεγαλύτερα

σχήματα και δεν ανήκει στη καθημέρινότητα των μεσαίων

και μικρότερων εταιριών.

Ο περιορισμός αυτός οφείλεται στις απαιτήσεις που έχει

το ΒΙΜ σε προσωπικό, λογισμικό και αλλαγή νοοτροπίας.

Οι τεχνικές εταιρίες και οι εργολάβοι έχουν δεχτεί πλέον το ΒΙΜ ως ένα σημείο προόδου και

βελτίωσης της επιχείρησης. Αναγνωρίζουν κυρίως τα παρακάτω πλεονεκτήματα.

- Μείωση λαθών και παραλείψεων

- Συνεργασία με Ιδιοκτήτη, Μελετητή

- Καλύτερη εικόνα εταιρίας και Βελτίωση Οργάνωσης.

Οπως και κάθε άλλη επιχείρηση, έτσι και οι κατασκευαστικές αξιολογούν την ένασχόλησή

τους με το ΒΙΜ και καταγράφουν την ικανοποίησή τους μέσω των κερδών (ROI - Return Of

Investment). Κατά μέσό όρο το 75% των εργοληπτών και των εταιριών του κλάδου βλέπουν

θετικά αποτελέσματα. Το ποσοστό του σχετικού κέρδους κυμαίνεται στο 10% - 25%.
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Βέβαια για να λάβουν τα κέρδη αυτά, επένδυσαν στη τεχνολογία και φιλοσοφία ΒΙΜ. Οι

κύριοι τομείς επένδυσης είναι το λογισμικό και το προσωπικό και το δεύτερο διαχωρίζεται σε

εκπαίδευση του υπάρχοντος ή πρόσληψη νέου εξειδικευμένου.

Ολο και περισσότερο οι εταιρίες προσθέτουν στις αγγελίες τους τη γνώση ενός τουλάχιστον

λογισμικού ΒΙΜ ενώ η υλοποίηση της φιλοσοφίας στο εσωτερικό της εταιρίας εντείνεται

συνεχώς.

Αναγκαστικά, εφόσον κάποιοι παράγοντες (π.χ. Μελετητές ή Δημόσια Υπηρεσία) υιοθετεί το

ΒΙΜ και προδιαγράφει στα έργα τις σχετικές διαδικασίες, οι εργολάβοι αναγκαστικά για

λόγους ανταγωνισμού θα μπουν στην ίδια λογική.

Μια άλλη ποιοτική παράμετρος που άποτυπώνει την υιοθέτηση του ΒΙΜ παγκοσμίως είναι το

είδος των έργων.

Αξίζει εδώ να δούμε ότι τα επαγγελματικά κτίρια είναι πρώτα στο παραπάνω διάγραμμα. Αυτό

δεν είναι τυχαίο γιατί τέτοια κτίρια έχουν σαφώς πιο πολλές εγκαταστάσεις και την ανάγκη

για επιτάχυνση των εργασιών.Οπως έχουμε ήδη πει, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι

αντίστοιχοι μελετητές είναι οι πρώτοι που είδαν πραγματικά οφέλη από αυτή τη τεχνολογία.

Επονται τα κτίρια εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτό βέβαια σε κράτη που

ενισχύονται τέτοιες τεχνολογίες και που ο δημόσιος τομέας μπορεί ευέλικτα να ανταποκριθεί

στις νέες προκλήσεις.
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Πού λοιπόν οι εργολάβοι χρησιμοποιούν το ΒΙΜ; Οπως φαίνεται

στο διπλανό διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιεί τη

τεχνολογία για την έρευνα αγοράς, τη σωστή εποπτεία της

μελέτης και την προεπισκόπηση και αξιολόγηση της

κατασκευαστικής λύσης.

Στον άξονα της πρακτικής εφαρμογής βλέπουμε ότι το

χρησιμοποιούν για προμετρήσεις, κοστολόγηση του έργου,

σχεδιασμό του εργοταξίου κ.α.

Ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή του ΒΙΜ στις κατασκευές και

βέβαια κυρίως στα μεγάλα έργα, είναι η βελτιστοποίηση του

χρονοδιαγράμματος και γενικότερα ο προγραμματισμός

εξοπλισμού και προσωπικού.

Σε συνέχεια, κατά τη φάση της κατάσκευής διακρίνουμε νέα

πλεονεκτήματα τήρησης της φιλοσοφίας του ΒΙΜ. Βλέπουμε ότι

η προκατασκευή και προπαραγγελία που βασίζονται στη σωστή

μελέτη που εξασφαλίζει το ΒΙΜ στο έργο είναι πολύ ψηλά στη

λίστα. Επίσης η σύνδεση της μελέτης με τη κατασκευή σε πολύ

προχωρημένο βαθμό (Virtual Reality) και η σύνδεση της

σχεδίασης με την εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εντύπωση

προκαλεί και η θέση του laser scanning για την επαλήθευση της

ορθής εφαρμογής.

Πολύ ενδιαφέρον το συμπέρασμα της μελέτης που δείχνει

ότι υπάρχει γνώση και στους ιδιοκτήτες των έργων για την

ύπαρξη και κυρίως την αξία του ΒΙΜ. Βλέπουμε στο

διπλανό διάγραμμα τη σχετική προτίμηση.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΜ

Στόχος των σχηματισμών αυτών είναι η δημιουργία πρωτόκολλων και οδηγιών για τη

συνεργασία των ομάδων στα έργα καθώς και άλλες ενέργειες για τη προώθηση του ΒΙΜ

στους ενδιαφερόμενους.

- GSA (General Services Administration): Ο οργανισμός αυτός δημοσίευσε έναν τέτοιο οδηγό

από το 2003 ακόμα (Βλ. εικ.9 ) , που διαχειρίζεται όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας. Ο

οργανισμός αυτός παρέχει σήμερα ένα μεγάλο πλήθος οδηγιών και χρήσιμου υλικού για τη

χρήση του BIM στον δημόσιο τομέα.

- European BIM Task Group: Αποτελεί μια πρόσφατη πρωτοβουλία , μια πανευρωπαϊκή

προσέγγιση σχετικά με την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή του BIM. Οι χώρες- μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν μέρος σε αυτό είναι : Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Εσθονία,

Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ολλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία,

Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της ένωσης αυτής είναι να ενσωματώσει όλες τις

εθνικές προσπάθειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κοινή προσέγγιση

ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα με τη συμβολή του BIM, ώστε να μπορεί να

ανταπεξέλθει στη συνεχώς εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία. Συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναπτύξει ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας και χρήσης του BIM στα

δημόσια έργα.

- Βuilding Smart International: Αποτελεί ένα διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος

ιδρύθηκε πριν από περίπου 20 χρόνια με σκοπό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του

τομέα των κατασκευών. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Autodesk με στόχο την προώθηση της

διαλειτουργικότητας με ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων διαλειτουργικότητας όπως το IFC.

Αρχικό του όνομα ήταν International Alliance for Interoperability (IAI) δηλαδή Διεθνής

Συμμαχία για τη Διαλειτουργικότητα. Ο οργανισμός αυτός δημιούργησε το πρότυπο IFC, το

οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσει και άλλα πρότυπα.

- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization-ISO):

Οπως και σχεδόν σε κάθε άλλη περίπτωση η θέσπιση προτύπων και κανονισμών είναι

απαραίτητη οπότε ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα.
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TΟ ΒΙΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οπως σε πολλά ακόμη πράγματα ή ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στην

υιοθέτηση του ΒΙΜ σε κάθε επίπεδο.Στην ουσία αυτό που θα σχολιάζαμε πρώτα, είναι το

μέγεθος των έργων. Η κατασκευή στην Ελλάδα γίνεται κυρίως από μικρά σχήματα, ακόμη και

ατομικές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός δεν επιτρέπει μεγάλα βήματα ειδικά αφού ο πελάτης

συνήθως είναι επίσης κάποιος ιδιώτης ή ο ίδιος ο μηχανικός.

Ακόμη και στα μεγαλύτερα έργα η ποιότητα και

το μέγεθος των εργολάβων δεν είναι τόσο

κοντά στη τεχνολογία και δεν χρησιμοποιεί

σοβαρές τεχνικές μάρκετινγκ ώστε να θέλει να

διαφημίσει τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Υπάρχουν ελάχιστα έργα που μελετήθηκαν και

εκτελέστηκαν με ΒΙΜ μεθοδολογία

Ένα από τα σπουδαιότερα, είναι η κατασκευή

της νέας Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο έπειτα

από απαίτηση του πελάτη εφαρμόζεται η μεθοδολογία BIM από ελληνικά γραφεία μελετητών

που συμμετέχουν στο έργο.

Σύμφωνα με την ελληνική πρακτική, οι ποσότητες κατασκευής δεν βασίζονται απαραίτητα

στακατασκευαστικά σχέδια. Αντίθετα, βασίζονται συνήθως στον διαθέσιμο προϋπολογισμό

που ολοκληρώνεται πριν εγκριθούν τα τελικά σχέδια και η ανάγκη να τηρηθεί τουλάχιστον

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι επιβεβλημένη και από τη νομοθεσία. Η ελλιπής μελέτη

ειδικά στον τομέα των εναλλακτικών λύσεων και της αξιολόγησης του κόστους σε συνδιασμό

με την ελληνική νομοθεσία που επιβάλλει στα δημόσια έργα την επιλογή του φτηνότερου

είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που τελικά καθιστά περιττή την εμβάθυνση σε τεχνικές

ΒΙΜ. Συγκεκριμένα οι κεντρικές αποφάσεις λαμβάνονται βασιζόμενες σε έναν προϋπολογισμό

που δεν βασίζεται στις ανάγκες του έργου αλλά στα διαθέσιμα χρήματα και σε γενικά

τιμολόγια (π.χ. ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ) τα οποία αφενός δεν αναθεωρούνται συχνά, αφετέρου είναι

εντελώς δεσμευτικά και κάθε υπέρβαση του αόριστου αρχικού προϋπολογισμού αποτελεί ένα

ακόμη αγκάθι για το σύστημα που πρέπει να επαναλάβει μια διαδικασία για να μπορέσει να

εγκρίνει το επιπλέον ποσό.

Αξίζει κανείς να αναφέρει ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή οι αποφάσεις στην ουσία δεν

λαμβάνονται από μηχανικούς μελετητές αλλά από λογιστές και στελέχη υπουργείων.
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Οι τεχνικές παράμετροι των έργων συχνά μοιάζουν ως δευτερεύουσας σημασίας. Η απαξίωση

αυτή οδηγεί σε μια γενικότερη μείωση της αξίας των τεχνικών ζητημάτων οπότε η διαδικασία

του ΒΙΜ φαίνεται πολύ μακρινή.

Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα είναι το έργο να στοιχίζει πολλές φορές μέχρι και 50% πιο

ακριβά από την αρχική εκτίμηση με αποτέλεσμα να χάνεται κάθε σημασία των λέξεων

μελέτη, προϋπολογισμός κλπ...Αυτή η πρωτοτυπία δεν συναντάται εύκολα σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες κατά πλειοψηφία έχει εδραιωθεί η λογική ότι κάθε

προϋπολογισμός αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο έργο και οι ενδιάμεσες διαδικασίες και

το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Το ΒΙΜ προσφέρει δικλείδες ασφαλείας σε όλα τα στάδια του έργου, από τη μελέτη, τον

χρονικό προγραμματισμό, τον έλεγχο κόστους... μέχρι την οριστική παράδοση και λειτουργία

και αυτές είναι δεσμευτικές. Δυστυχώς τέτοιες δεσμεύσεις με την σχεδόν αυθαίρετη λογική

εκτέλεσης δημοσίων έργων στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν.

Οι πόροι και τα μέσα που απαιτούνται για ένα έργο εφόσον δεν έχει υπάρξει εξαρχής ο

καθορισμός τους είναι εν μέρει υποκειμενικά. Η τυπική μόνο ενασχόληση για τη σύνταξη

χρονοδιαγραμμάτων ακυρώνει και την οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου του κόστους. Ετσι,

αυξάνεται κατά πολύ το ρίσκο της επιτυχούς εκτέλεσης για τα έργα.

Αν ήταν εφικτή η εκτέλεση όλων αυτών των διαδικασιών υπό το πρίσμα των ΒΙΜ κανόνων

και οδηγιών θα μπορούσαμε να έχουμε τρία σημεία ελέγχου που συνήθως είναι σημαντικά

για το σωστό αποτέλεσμα. Την ορθή και εφαρμόσιμη μελέτη, το κόστος του έργου με

πραγματικά στοιχεία και δεδομένα και τέλος τον χρονικό προγραμματισμό που εμπλέκεται και

στο κόστος (βλ. Εργατικές δαπάνες και εισφορές) αλλά και στη παράδοση του έργου και την

έγκαιρη χρήση του.

Αν έστω αποφάσιζαν σήμερα να εφαρμοστεί το ΒΙΜ στην ελληνική πραγματικότητα όχι μόνο

κατ΄όνομα αλλά με κάθε λεπτομέρεια θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αμέτρητους άλλους

ανασταλτικούς παράγοντες εκτός τις συνήθειες της αγοράς και των συμμετέχοντων στα έργα.

Νομοθεσία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, Τιμολόγια, Οροι Δημοπράτησης,

Εργοληπτικά Πτυχία Εταιριών και τέλος Γνώση και Συνέπεια των εμπλεκομένων. Το

καθεστώς των εκπτώσεων και της εκτίμησης των προσφορών χωρίς καν να υπάρχει η γνώση

της μελέτης του έργου καθιστά από μόνο του αδύνατη κάθε σκέψη ότι η ΒΙΜ φιλοσοφία θα

μπορούσε να ενσωματωθεί στη σημερινή διαδικασία.
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Αναφερόμενοι στα ιδιωτικά έργα η αλήθεια είναι παρόμοια. Ξεχνώντας για λίγο τα μεγάλα

γραφεία της χώρας και βέβαια τα ελάχιστα αντίστοιχα έργα, βλέπουμε ότι στις μικρές

επιχειρήσεις η εφαρμογή του ΒΙΜ θα σήμαινε αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω

εξοπλισμού, λογισμικού και προσωπικού ενώ η σχέση Μηχανικού - Πελάτη είναι πιο απλή με

αποτέλεσμα να μην ανήκει συνήθως στην αρμοδιότητα του μηχανικού ο έλεγχος κόστους.

Η κατασκευή στην Ελλάδα αποτελεί «σπορ» πολλών και διαφόρων μικρο-επενδυτών που δεν

ανήκουν στον καθαρό κατασκευαστικό τομέα και δεν μπορούν και βέβαια δεν θέλουν να

υιοθετήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις προδιαγραφές που απαιτούνται ενώ είναι

φανερή και η απουσία του κρατικού μηχανισμού από τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας.

Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που δεν εξασφαλίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των

εργολάβων και των τεχνιτών της να ασχοληθεί με τη βελτίωση των διαδικασιών και των

μελετών;

Οι προσπάθειες της κεντρικής εξουσίας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι ελάχιστες

παρά τη γενική γνώση ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλη οικονομία και σαφώς

καλύτερη ποιότητα. Με τον όρο οικονομία δεν εννοούμε μικρότερα ποσά αλλά την ορθή

κατανομή των χρημάτων, την αποφυγή υπερβάσεων και όλα αυτά σε συνδιασμό με το

αποτέλεσμα που θα δικαιολογεί αύξηση της επένδυσης.

Δυστυχώς όμως και τα αρμόδια όργανα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) αλλά και

επαγγελματικές οργανώσεις δεν γνωρίζουν και δεν θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με την

ενσωμάτωση του ΒΙΜ στη κατασκευαστική πραγματικότητα της χώρας.
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Ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η εφαρμογή και η ενσωμάτωση του ΒΙΜ σε μία μελέτη

έργου περιγράφεται μέσα από την έννοια των «Επιπέδων Ωριμότητας ΒΙΜ» (BIM Maturity

Levels). Τα «Επίπεδα Ωριμότητας» αποτελούν αποδεκτό όρο, βάση του οποίου

υποδεικνύονται τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να γίνει

ευδιάκριτος ο βαθμός στον οποίο υιοθετούνται οι πρακτικές του ΒΙΜ. Ο διαχωρισμός των

επιπέδων συνοψίζει τα βήματα και την εξέλιξη της 2D CAD πρακτικής.

Επίπεδο 0 (Περιορισμένη Συνεργασία) : Πρόκειται για την απλούστερη μορφή σχεδιασμού

όπου ουσιαστικά βασίζεται στον συμβατικό και παραδοσιακό σχεδιασμό σε δυο διαστάσεις. Σε

αυτή την μορφή τα δισδιάστατα σχέδια παράγονται σε ψηφιακό περιβάλλον και έπειτα η

διανομή γίνεται μέσω απλής εκτύπωσης σε χαρτί ή αποστολής με ψηφιακά μέσα (PDF) ή

συνδυασμό και των δύο. Ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών παράγεται από διαφορετικές

πηγές, κατακερματίζοντας τα δεδομένα και την διασυνδεσιμότητα μεταξύ των αρχείων.

Πρόκειται για μία ξεπερασμένη μέθοδο η οποία αποτελεί προέκταση της παλαιότερης

πρακτικής σχεδιασμού στο χέρι. Σήμερα, η πλειοψηφία του κατασκευαστικού κλάδου σε

χώρες με έντονη οικοδομική δραστηριότητας και προηγμένες τεχνολογίες τείνουν να

αποκλείουν αυτό το επίπεδο διαχείρισης και παραγωγής πληροφορίας καθ’ ότι μειώνει την

αποδοτικότητα και εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η Ελλάδα κατά κύριο λόγο βρίσκεται σε επίπεδο μηδέν αφού επιλέγεται οπαραδοσιακός 2D

σχεδιασμός κατά κανόνα

ΣΤΑΔΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΙΜ
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Επίπεδο 1 (Μερική Συνεργασία): Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών υλοποιούν σήμερα την

δουλειά τους σε αυτό το επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ένα κοινό

περιβάλλον δεδομένων (CDE). Ένα κοινό περιβάλλον δεδομένων ή το CDE είναι ένα κοινό

κοινόχρηστο αποθετήριο όπου συλλέγονται και διαχειρίζονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα

έργου. Λογισμικά όπως το Aconex ή το Viewpoint μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως CDE. Ο

ανάδοχος είναι συνήθως αυτός που διαχειρίζεται ένα CDE. Με λίγα λόγια, το BIM Level 1

επικεντρώνεται στη μετάβαση από CAD σε 2D και 3D μοντέλα πληροφοριών. Παρά την

ύπαρξη κοινού περιβάλλοντος δεδομένων, τα παραγόμενα μοντέλα δεν διανέμονται μεταξύ

των διαφόρων παραγόντων.

Επίπεδο 2 (Πλήρης Συνεργασία): Στο επίπεδο αυτό κυριαρχούν συνεργατικές διαδικασίες

μεταξύ των ομάδων του έργου. Κάθε ομάδα που εργάζεται μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό

της 3D ψηφιακό μοντέλο και όχι απαραίτητα ένα κοινό ενιαίο μοντέλο. Η συνεργασία

σχετίζεται με το πώς διεξάγεται η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των

ομάδων και είναι σημαντικό κομμάτι αυτού του επιπέδου. Όλες οι σχεδιαστικές πληροφορίες

κάθε μελέτης μοιράζονται και κοινοποιούνται μέσω ενός κοινού αρχείου που λειτουργεί

σύμφωνα με τα πρότυπα IFC ή COBie, πράγμα που επιτρέπει κάθε ομάδα να συνδυάζει αυτά

τα δεδομένα με τα δικά της , με σκοπό να δημιουργήσει ένα ενοποιημένο μοντέλο BIM με

την ακριβή συνένωση των ψηφιακών μοντέλων των επιμέρους μελετών. Κατά συνέπεια,

οποιοδήποτε λογισμικό CAD που χρησιμοποιείται πρέπει να μπορεί να εξάγει τα

αποτελέσματα της μελέτης σε μία από τις μορφές αρχείων, όπως η IFC ή COBie.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα μοντέλο πλήρους συνεργασίας μεταξύ των πολυάριθμων

πλευρών του σχεδίου.

Με αυτόν τοντρόπο, τα μέρη που συνδέονται με το έργο μπορούν να έχουν μια συνολική

εικόνα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών και να το τροποποιήσουν αναλόγως. Χάρη σε

αυτό, είναι σε θέση να συγκεντρώσουν ένα ενοποιημένο μοντέλο BIM. Τελευταία, αλλά

πραγματικά σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι το λογισμικό CAD, το οποίο κάθε μέρος

χρησιμοποιεί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξάγεται σε κοινούς τύπους αρχείων (π.χ.

αρχεία IFC, αρχεία COBie κ.λπ.)

Επίπεδο 3 (Πλήρης Ενσωμάτωση): Το BIM Level 3 είναι ο απώτερος στόχος για τον

κατασκευαστικό κλάδο. Το κύριο σημείο του είναι η επίτευξη της πλήρους ενσωμάτωσης

(iBIM) των πληροφοριών σε ένα περιβάλλον που βασίζεται σε cloud. Αυτό θα επιτευχθεί με

τη χρήση ενός κοινού μοντέλου. Το μοντέλο θα είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε

σχετιζόμενο με το έργο φορέα. Επιπλέον, οι διάφοροι συμμετέχοντες που εργάζονται στο

έργο θα είναι σε θέση να το επεξεργαστούν ή / και να προσθέσουν τις δικές τους
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πληροφορίες. Μια νέα διάσταση (6D) που επικεντρώνεται στη διαχείριση του κύκλου ζωής

του κτιρίου αναμένεται να προστεθεί σε αυτό το σημείο. Διαστάσεις που σχετίζονται με τον

χρόνο (4D) και το κόστος (5D) είναι επίσης διαθέσιμες. Προς το παρόν, εξακολουθούν να

υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευθύνης

αλλά αυτά αναμένεται να λυθούν καθώς όλη η διαδικασία προχωρά.
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Το Επίπεδο Ανάπτυξης Πληροφορίας είναι μια έννοια με πολλές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται

ως βάση για την σύναψη συμβολαίων αλλά και ως εργαλείο επικοινωνίας των αναγκών που

χρειάζεται να εκπληρωθούν σε ένα έργο.

Καθορίζεται εκ των προτέρων το περιεχόμενο και η ποιότητα και αξιοπιστία των «έξυπνων»

αντικειμένων που απαντώνται σε ένα ΒΙΜ μοντέλο. Μπορεί να αφορά σε γεωμετρικά

χαρακτηριστικά, ποσοτικές πληροφορίες, περιγραφικά στοιχεία και διασυνδεδεμένα έγγραφα

όπως ο λεπτομερής προϋπολογισμός ενός τεχνικού έργου. Ο όρος αξιοπιστία αναφέρεται στο

πόσο οι χρήστες του Πληροφοριακού Μοντέλου ΒΙΜ μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια

και την ποιότητα του περιεχομένου.

Βασική παράμετρος του LOD είναι ότι αναγνωρίζει τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής ενός

έργου και εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες αλλά και τους περιορισμούς στον σχεδιασμό,

ανάλογα με τον κλάδο και τομέα εφαρμογής. Τα Επίπεδα Ανάπτυξης Πληροφορίας

χρησιμοποιούν αριθμούς για να περιγράψουν τα διάφορα στάδια. Αρχικά, ο όρος

αναπτύχθηκε από την Vico Software με την ονομασία Επίπεδο Ανάπτυξης Λεπτομέρειας

(Level of Detail) και με ακρωνύμιο LOD23. Έπειτα, από το Αμερικανικό Ινστιτούτο

Αρχιτεκτόνων (American Institute of Architects, AIA) μετονομάστηκαν σε Επίπεδο Ανάπτυξης

Πληροφορίας (Level of Development).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (LOD)
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LOD 100: Πρόκειται για την γραφική απεικόνιση του μοντέλου όπου αναπαρίσταται με

σύμβολα ή άλλες γενικές πληροφορίες, παράμετροι όπως είναι το εμβαδόν, το ύψος, ο όγκος

ή ο προσανατολισμός. Συνήθως, αυτό το επίπεδο εφαρμόζεται σε επίπεδο σύλληψης και

αρχικής σύνθεσης ενός έργου όπου τίθενται οι βάσεις και τα αρχικά δεδομένα (Conceptual

Design).

LOD 200: Σε αυτό το επίπεδο, τα στοιχεία του Μοντέλου αναπαρίσταται γραφικά σαν ένα

γενικό σύστημα, αντικείμενο ή μια σύνθεση επιμέρους αντικειμένων που φέρουν

προσεγγιστικές ιδιότητες όπως είναι οι ποσότητες, το μέγεθος, το σχήμα, η θέση και ο

προσανατολισμός. Μη γραφικές πληροφορίες μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν σε αυτό το

επίπεδο. Σε αυτή την φάση, το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια προσεγγιστική

κοστολόγηση ή προγραμματισμό έργου κατά την διάρκεια εκπόνησης μιας μελέτης

(Schematic Design).

LOD 300: Το περιεχόμενο του Μοντέλου αναπαρίσταται σαν ένα συγκεκριμένο σύστημα,

αντικείμενο ή μια σύνθεση αντικειμένων και φέρουν ακριβείς ιδιότητες γεωμετρίας,

ποσοτήτων, μεγεθών, θέσης και γεωγραφικού προσδιορισμού. Μη γραφικές πληροφορίες

συμπεριλαμβάνονται επίσης σε αυτό το Επίπεδο. Το μοντέλο δύναται να αναλυθεί ως προς

την απόδοση συστημάτων ή να εφαρμοστούν συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές

απόδοσης. Επιπλέον, τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη φάση υποστηρίζουν

διαδικασίες κοστολόγησης και προσφοράς και επιτρέπουν την παραγωγή σχεδίων μέσα από

το μοντέλο (Detailed Design).

LOD 350: Στο LOD 350, το μοντέλο απαρτίζεται από συγκεκριμένο σύστημα, αντικείμενο ή

σύνολο αντικειμένων και φέρει τις ιδιότητες του LOD 300 αλλά συνδέεται και αλληλεπιδρά

με διάφορα συστήματα όλων των κλάδων (στατικό, αρχιτεκτονικό, μηχανολογικό,

ηλεκτρολογικό, κλπ), βάση προδιαγραφών και συγκεκριμένων απαιτήσεων (Issued for

Construction). Σε αυτό το επίπεδο, οι αστοχίες στον συντονισμό των επιμέρους συστημάτων

έχουν επιλυθεί (Clash resolution) και είναι δυνατή η εξαγωγή λεπτομερών κατασκευαστικών

σχεδίων (Shop-Drawings).

LOD 400: Σε αυτό το επίπεδο, τα στοιχεία του Μοντέλου αναπαρίσταται γραφικά σαν ένα

συγκεκριμένο σύστημα, αντικείμενο ή σύνθεση επιμέρους αντικειμένων και φέρουν ακριβείς

ιδιότητες γεωμετρίας, ποσοτήτων, μεγεθών, θέσης, γεωγραφικού προσδιορισμού με επιπλέον

κατασκευαστικές γραφικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για την συναρμολόγηση

(Fabrication) και τοποθέτηση τους στο εργοτάξιο. Μη γραφικές πληροφορίες εξακολουθούν

να συνάπτονται σε αυτότο επίπεδο. Σε αυτή την φάση έχει γίνει επιλογή του υπεργολάβου
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και λοιπόν εργολάβων και συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία αποφάσεων και εύρεσης

βέλτιστων λύσεων στο πεδίο εξειδίκευσης τους.

LOD 500: Τα στοιχεία του Μοντέλου σε αυτό το επίπεδο αποτελούν την αναπαράσταση όλων

των αντικειμένων ακριβώς όπως έχουν κατασκευαστεί στην πραγματικότητα. Μη γραφικές

πληροφορίες εξακολουθούν να υπάρχουν εντός του Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου. Το

επίπεδο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την “as built” («Όπως Κατασκευάστηκε») εκδοχή του

έργου και χρησιμοποιείται για την ορθή διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης (Facility

Management).
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Η τεχνολογία ΒΙΜ δεν συνιστά ούτε προϊόν ούτε κάποιο είδος λογισμικό. Πρόκειταιγια μία

ολοκληρωμένη διαδικασία, βασισμένη σε συντονισμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για ένα

έργο, σε όλο τον κύκλο ζωής του, από τα πιο πρώιμα στάδια τηςσχεδιαστικής σύλληψης έως

την καθαίρεσή του. Το ΒΙΜ εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός κτηρίου κατά την οποία

ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί το ΒΙΜ για την ανάπτυξη και ανάλυση του έργου, ο πελάτης για

να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός έργου και ο

εργολάβος για να διαχειρίζεται το κατασκευαστικό έργο. Τέλος, ο υπεύθυνος του έργου

μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία ΒΙΜ για όλη τη διάρκεια λειτουργίας και αδρανοποίησής

του.

Η μέθοδος ΒΙΜ μπορεί να διερευνηθεί σε πολλές διαστάσεις που η καθεμία θέτει και μία

διαφορετική οπτική του. Αναλύοντας όλες τις διαστάσεις τους είμαστε σε θέση να

κατανοήσουμε την πλήρης έννοια αυτού.

- 3D BIM: Παραμετρικά δεδομένα σε ένα συλλογικό μοντέλο.

- 4D BIM: 3D BIM+ Χρόνος

- 5D BIM: 4D BIM +Εκτίμηση κόστους.

- 6D BIM: 5D BIM +Βιωσιμότητα.

- 7D BIM: 6D BIM +Διαχείριση κατασκευής

- 8D BIM : 7D BIM + Ασφάλεια

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (BIM DIMENSION LEVELS)
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Οι διαστάσεις στο Building Information Modelling αφορούν στο είδος και την χρηστικότητα

της πληροφορίας που εισάγεται στο Πληροφοριακό Μοντέλου Έργου. Οι διαστάσεις αυτές

μπορούν να συμπεριληφθούν σε έργα επιπέδου Ωριμότητας 2 και πάνω (BIM Level 2).

- ΒΙΜ 3D (3D Geometry): Το ΒΙΜ 3D είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μορφή του ΒΙΜ. Το 3D

μοντέλο περιέχει όλη την γεωμετρική πληροφορία η οποία εμπλουτίζεται σε λεπτομέρεια

καθώς το έργο εξελίσσεται. Οι ομάδες μελετητών δημιουργούν ξεχωριστά μοντέλα ανάλογα

με τον κλάδο εφαρμογής τους (αρχιτεκτονικό, στατικό, μηχανολογικό, κλπ), τα οποία

εξυπηρετούν στην οπτικοποίηση του έργου. Επιπλέον, τα 3D μοντέλα παράγονται ως

συνδυασμός «έξυπνων» αντικειμένων σε δια-λειτουργική μορφή (IFC ή COBie) ώστε να

συνδυαστούν όλα μαζί σε μια κοινή πλατφόρμα και να εντοπιστούν λάθη και ασυμβατότητες,

σε πρώιμο στάδιο και όχι κατά την διάρκεια της κατασκευής, όπου το κόστος των αλλαγών

είναι πλέον μεγάλο. Η διαδικασία περιστρέφεται γύρω από ένα μοντέλο με ενσωματωμένα

δεδομένα στο οποίο έχουν πρόσβαση Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι

Μηχανικοί, οι οποίοι μπορούν να εξάγουν πληροφορίες και σχέδια από αυτό σύμφωνα με τις

ανάγκες τους. Οι δυνατότητες του ΒΙΜδεν δίνουν μόνο τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες

να βλέπουν το κτήριο σε τρεις διαστάσεις αλλά ταυτόχρονα να επιδρούν σε αυτό,

ενημερώνοντας τα δεδομένα σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Το 3D BIM ενισχύει το

ομαδικό και συντονισμένο έργο, αποδίδοντας σε αυτό διαλειτουργικό χαρακτήρα.

-ΒΙΜ 4D (Time): Το ακρωνύμιο ΒΙΜ 4D ενσωματώνει στο 3D ΒΙΜ μοντέλο την διάσταση του

χρόνου. Η δημιουργία 4D μοντέλων επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ελέγχουν

τον χρονικό προγραμματισμό στο έργο και να οπτικοποιήσουν τις διάφορες φάσεις

κατασκευής αξιολογώντας διαφορετικά σενάρια εφαρμογής. Η ανάπτυξη των μοντέλων με

ενσωματωμένη την διάσταση του χρόνου διασφαλίζει την ασφαλή, σωστή αλληλουχία των

δραστηριοτήτων και τον ασφαλή προγραμματισμό ενός έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους και

πολυπλοκότητας. Το ΒΙΜ σε τέσσερις διαστάσεις συνδυάζει την γεωμετρία με τον χρόνο και

δίνονται οι εξής δυνατότητες:

Χρονικός προγραμματισμός (scheduling), Σειρά δραστηριοτήτων (sequencing), επί τόπου

έλεγχος της προόδου του έργου (on-site production control), Ενσωμάτωση του υπολογισμού

των ποσοτήτων (quantity takeoff), των ποσοτήτων στην κάθε θέση του έργου, των μέσων

παραγωγής, των αποδόσεων των συνεργείων και της ενασχόλησης των συντελεστών

παραγωγής.Ένα μοντέλο 4D BIM είναι δυναμικό, κάθε στοιχείο του κτηρίου έχει επιπρόσθετα

στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τον χρονικό προγραμματισμό όπως για παράδειγμα,
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χρόνο έναρξης, χρονική διάρκεια και χρόνο ολοκλήρωσης. Τα οφέλη είναι φανερά καθώς η

ενσωμάτωση του χρόνου σε ένα 3D μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να

πετύχουν τον βέλτιστο προγραμματισμό, τη βέλτιστη κατασκευή και τον βέλτιστο συντονισμό

και οργάνωσή τους.

ΒΙΜ 5D (Cost): Ουσιαστικά, όλα τα στοιχεία ενός μοντέλου είναι συνδεδεμένα (linked) με

υλικά, δραστηριότητες και εργασίες και αυτές αντίστοιχα με συγκεκριμένα κόστη. Ανά πάσα

στιγμή, οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα του κόστους των εργασιών και

των υλικών και κατ’ επέκταση τον έλεγχο του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου. Η

ακρίβεια των υπολογισμών εξαρτάται άμεσα από την ακρίβεια των «έξυπνων» αντικειμένων

και την ορθότητα του σχεδιασμού.Συμπερασματικά, η χρήση της τεχνολογίας ΒΙΜ σε πέντε

διαστάσεις συμβάλλει σεπερισσότερο αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες

κατασκευές.

ΒΙΜ 6D (Sustainability): Η τεχνολογία ΒΙΜ σε έξι διαστάσεις συμβάλλει στην

πραγματοποίηση ενεργειακών αναλύσεων. Πρόκειται για μία τεχνολογία που οδηγεί σε

περισσότερο ολοκληρωμένες και ακριβείς ενεργειακές εκτιμήσεις από τα πρώιμα στάδια του

σχεδιασμού του έργου. Ο έλεγχος και η βελτίωση στην ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων

από τα αρχικά στάδια παράγει βιώσιμα αποτελέσματα. Οι βιώσιμες λύσεις είναι πολύ

σημαντικές για την πρόοδο και την διατήρηση κάθε κοινωνίας, οικονομίας και

περιβάλλοντος. Κατασκευές βιώσιμα σχεδιασμένες δημιουργούν συνθήκες υψηλής ποιότητας

ζωής. Επομένως, η ενσωμάτωση των ΒΙΜ σε έξι διαστάσεις οδηγεί σε μία συνολική μείωση

της ενεργειακής κατανάλωσης.

ΒΙΜ 7D (Facility Management): Αφορά στην σύνδεση όλων των «έξυπνων» αντικειμένων ή

συστημάτων με όλες τις πληροφορίες που τις αφορούν για την συντήρηση ενός τεχνικού

έργου, σε όλο τον κύκλο ζωής του. Το μοντέλο διάστασης 7D, ανταποκρίνεται τεχνικά στο

Επίπεδο Ανάπτυξης Πληροφορίας LOD 500 και παραδίδεται στον πελάτη ενός έργου μόλις

αυτό ολοκληρωθεί. Το «As Built» ΒΙΜ μοντέλο, είναι ενημερωμένο με όλες τις σχετικές

πληροφορίες όλων των αντικειμένων και εξυπηρετεί ως βάση δεδομένων για την διαχείριση

και λειτουργία ενός έργου. Προσφέρει εύκολες και γρήγορες αντικαταστάσεις κάποιων

τμημάτων της κατασκευής που θεωρούνται απαραίτητα, συντελώντας στη βέλτιστη

προσαρμοστικότητα και ορθολογικότερη διαχείριση του έργου σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

ΒΙΜ 8D (Safety Management): Η τελευταία προσθήκη, που αφορά στην ενσωμάτωση

σχεδίων για έκτακτες ανάγκες και διαχειρίζεται τα ζητήματα ασφαλείας της κατασκευής σε

όλη τη διάρκεια της ζωής και χρήσης του έργου.
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ΒΙΜ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι πιο πολύτιμες και σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα ενός κτηρίου

πρέπει να λαμβάνονται στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού. Ωστόσο, το παραδοσιακό CAD

σχεδιαστικό περιβάλλον δεν υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και η ανάλυση της κτηριακής

απόδοσης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων. Αυτή η έλλειψη ανάλυσης

της βιωσιμότητας κατά το στάδιο του σχεδιασμού οδηγεί σε μία αναποτελεσματική και

χρονοβόρα διαδικασία εκ των υστέρων τροποποίησης των σχεδίων για την επίτευξη των

αρχικών στόχων.

Προκειμένου να αξιολογηθεί και να υπολογιστεί ρεαλιστικά η κτηριακή απόδοση σε αρχικό

προκατασκευαστικό στάδιο, είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε ένα σύνολο πληροφοριών και

δεδομένων σε ό,τι αφορά τον τύπο του κτηρίου, τα υλικά, τα τεχνικά και μηχανικά

συστήματα που απαιτούνται. Καθώς το ΒΙΜ επιτρέπει την πρόσβαση στις πολυδιάστατες

πληροφορίες του μοντέλου, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για

την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της ανάλυσης της απόδοσης στο σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, το ΒΙΜ βοηθά στους ακόλουθους τομείς του βιώσιμου σχεδιασμού :

- Προσανατολισμός κτηρίου (επιλογή του κατάλληλου προσανατολισμού η οποία οδηγεί σε

ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση).

- Κτηριακή μάζα (ανάλυση κτηριακής μορφής για τη βελτιστοποίηση του κελύφους).

- Ανάλυση φωτισμού.

- Ενεργειακή μοντελοποίηση ( μείωση ενεργειακών αναγκών και ανάλυση επιλογών

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. η ηλιακή ενέργεια).

- Συλλογή νερού (μείωση αναγκών νερού).

- Βιώσιμα υλικά (μείωση αναγκών σε υλικά και χρήση ανακυκλώσιμων υλικών).

- Τοποθεσία και διαχείριση εφοδιασμού (μείωση αποβλήτων και εκπομπών άνθρακα)

Ο όρος Green BIM περιγράφει τη διαδικασία της δημιουργίας και της διαχείρισης δεδομένων

κατά την κατασκευή ενός ‘πράσινου’ έργου, αλλά και για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής

του. Συνήθως, χρησιμοποιεί 3D λογισμικό προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο για να

αυξήσει την παραγωγικότητα του σχεδιασμού, αλλά και τη βελτίωση των προδιαγραφών των
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υλικών και των κατασκευαστικών τεχνικών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη γεωμετρία

ενός κτηρίου, τις χωρικές σχέσεις, τις γεωγραφικές πληροφορίες της τοποθεσίας του έργου,

τις ποσότητες αλλά και τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων της κατασκευής.Το Green BIM,

λοιπόν, βοηθά τους μετέχοντες της σχεδιαστικής και κατασκευαστικής διαδικασίας να πάρουν

υπεύθυνες αποφάσεις από τα πρώτα σχεδιαστικά στάδια, εμπνέοντας υψηλά επίπεδα

απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

Οι τρεις κορυφαίες κατηγορίες οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κτηριακή απόδοση,

και συγκεκριμένα σε ζητήματα ενεργειακής κατανάλωσης, εκπομπών CO2 , και

εξοικονόμησης χρημάτων, είναι η ενεργειακή ανάλυση, η ανάλυση του φωτισμού, και ο

σχεδιασμός του συστήματος HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) με τον τελευταίο

να έχει σημαντικό ρόλο στη ποιότητα του εσωτερικού του κτιρίου.

Η διαδικασία της μοντελοποίησης της ενέργειας ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Αρχικά,

έχουμε τη δημιουργία του κτηριακού μοντέλου ΒΙΜ, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται σε

διάφορες δοκιμές, όπως για παράδειγμα στις ανάλογες καιρικές συνθήκες της τοποθεσίας

του, για τον υπολογισμό της απαιτούμενης θέρμανσης και ψύξης του, και τον συνολικό

υπολογισμό των ενεργειακών φορτίων. Πριν την εμφάνιση του ΒΙΜ, η δημιουργία ενός

ενεργειακού μοντέλου ήταν περίπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, ακόμη και για τις πιο απλές

κατασκευές.

Η εμφάνιση του ΒΙΜ προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών επαγγελματιών, καθώς αποτέλεσε

έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πιστοποίησης LEED.

Green BIM Triangle
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Η έννοια του «Πράσινου ΒΙΜ», έχει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ανάλυση και

διερεύνηση μιας κατασκευής.

Στην πρώτη φάση της μελέτης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχηματικά μοντέλα σε επίπεδο

ανάπτυξης LOD 200, για να αναλυθεί η τοποθεσία του έργου, ο προσανατολισμός για την

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και η γεωμετρία του κτιρίου για την επίτευξη των

μέγιστων πλεονεκτημάτων των παθητικών ενεργειακών συστημάτων για θέρμανση, φυσικό

φωτισμό και φυσικό εξαερισμό.

Όταν η αρχιτεκτονική σύνθεση ολοκληρωθεί, το Πληροφοριακό Μοντέλο εμπλουτίζεται με

πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουν τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, τις

ιδιότητες των δομικών στοιχείων και το είδος και τύπο υλικών, φτάνοντας το μοντέλο σε

επίπεδο ανάπτυξης LOD 300 - LOD 350. Το «Πράσινο ΒΙΜ» αφορά στην Μοντελοποίηση της

ενεργειακής απόδοσης ενός βιώσιμου έργου, φιλικό προς το περιβάλλον, και την διαχείριση

των δεδομένων του για την λήψη καλύτερων αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου.

Οι πληροφορίες αυτές, συνδράμουν στην βελτίωση του σχεδιασμού και της ανάλυσης των

συστημάτων που συμμετέχουν στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, εξετάζοντας διάφορα

σενάρια με την βοήθεια των εργαλείων του ΒΙΜ.
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ΒΙΜ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το ΒΙΜ αποτελεί σήμερα τη καλύτερη μέθοδο πολύπλευρης πληροφόρησης ενός έργου. Ολοι

οι συνεργαζόμενοι παράγοντες αντλούν απαραίτητες πληροφορίες από τη βάση που κρύβεται

πίσω από το μοντέλο παρέχοντας ένα ακόμη ατού για τη διαχείριση του έργου σε κάθε

στάδιο. Ο σκοπός είναι να προσεγγίσει η ομάδα διαχείρισης του έργου τον στόχο μέσα από

απλά και αναγκαία ερωτήματα όπως :

ΓΙΑΤΙ; Ποιό είναι το πρόβλημα και ποιές ανάγκες προκύπτουν για

την εκτέλεση του έργου;

ΤΙ; Ποιές είναι οι εργασίες και ποιό το τελικό προϊόν;

ΠΟΙΟΣ; Πρόσωπα, αρμοδιότητες και ευθύνες των εμπλεκομένων και

οργάνωσή τους

ΠΟΤΕ; Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω θα πρέπει να

εκτελεστούν σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο βέβαια θα ελεγχθεί για

το αν ικανοποιεί άλλες παραμέτρους όπως την ανάγκη χρήσης του έργου, τα οικονομικά

οφέλη και τη τεχνική αρτιότητα.

Κάθε έργο κατά τον κύκλο ζωής του περνά από μία σειρά από φάσεις, ξεκινάει σαν μία ιδέα

και τελειώνει όταν η ιδέα αυτή γίνει πραγματικότητα. Κάθε φάση έχει τα δικά της παραδοτέα

και οι φάσεις είναι οι εξής: Έναρξη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Κλείσιμο.

Η διαχείριση του έργου (Project Management) σύμφωνα με το εικονιζόμενο σύγγραμμα που

αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό των σχετικών σεμιναρίων πιστοποίησης χωρίζεται σε (αναφέρω

αυτά που έχουν εφαρμογή και στην ελληνική πραγματικότητα):

- Scope management :εξασφαλίζεται οτι το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και μόνο

αυτές που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία

- Schedule management: η διαδικασία που απαιτείται ώστε να εκπληρωθεί το έργο στα

συγκεκριμένα χρονκά περιθώρια που έχουν καθοριστεί

- Financial management: Η διαχείριση του κόστους περιλαμβάνει μια σειρά από διεργασίες:

σχεδιασμός, καθορισμός εργασιών, προυπολογισμός, χρηματοδότηση, κόστος διαχείρισης και

ελέγχου, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στα καθορισμένο κόστος
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- Quality management: Η διαχείριση της ποιότητας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ποιότητας,

διασφάλιση ποιότητας, έλεγχο ποιότητας, τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας.

- Resource management: Σχετίζεται με την σωστή χρήση ανθρωπίνων πόρων είτε είναι

χρηματοδότες, πελάτες, υπάλληλοι ή ανεξάρτητοι συνεργάτες.

- Procurement Management: Η διαχείριση προμηθειών περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την

αγορά προιόντων ή υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου από φορείς

εκτός της ομάδας του έργου.

- Communications management: Ο υπεύθυνος πρότζεκτ μάνατζερ συνεχώς ενημερώνεται και

προσπαθεί να βελτιώνεται στον τομέα αυτό εξασκώντας συνεχώς τις επικοινωνιακές

δεξιότητές του αλλά και προσπαθώντας να διασφαλίσει ένα περιβάλλον εργασίας με σαφή και

λειτουργικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

- Risk management: μέσω της σωστής καταγραφής και ανάλυσης των κινδύνων γίνεται εκ

των προτέρων μια προετοιμασία για σχέδιο δράσης σε περίπτωση που συμβούν, ώστε να μην

χάνεται πολύτιμος χρόνος σε κρίσιμες στιγμές του έργου.
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Εχει παρατηρηθεί ότι ο χρονικός προγραμματισμός ενός έργου δεν τυγχάνει της αντίστοιχης

προσοχής με άλλους τομείς όπως χρηματοδότηση του έργου ή διαχείρηση προμηθευτών.

Αυτό στην Ελλάδα είναι η καθημερινότητα. Σχεδόν όλα τα έργα και ειδικά τα μεγάλου

μεγέθους υπερβαίνουν κάθε προθεσμία με ότι αυτό συνεπάγεται (κόστος, ποιότητα κλπ)

Το ΒΙΜ μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης ή και εξάλειψης αυτής της

πραγματικότητας αν εφαρμοστεί σωστά.

Το 4D μοντέλο του έργου είναι ουσιαστικά ένα 3D μοντέλο, στο οποίο ενσωματώνονται

πληροφορίες για την οργάνωση της κατασκευής, τους πόρους, τα μέσα, το εργατικό

δυναμικό, την παραγωγικότητα των συνεργείων, το κόστος των εργασιών, τις προμήθειες

των υλικών, την ανάλυση της κατασκευής σε δραστηριότητες και την κατάστρωση του

χρονοδιαγράμματος με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path).

Το λογισμικό ΒΙΜ και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τον 4D χρονικό προγραμματισμό

παρέχουν δυνατότητες εικονικής αναπαράστασης της διαδικασίας κατασκευής ενός έργου,

όπως αυτή υπαγορεύεται από τις δραστηριότητες του χρονοδιαγράμματος και τις αλληλουχίες

τους.
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Υπάρχουν αρκετές διαφορές του 4D προγραμματισμού με την παραδοσιακή μορφή χρονικού

προγραμματισμού.

Μέχρι τώρα, από τα σχέδια του έργου και την εμπειρία των εμπλεκομένων προκύπτει ο

απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών. Στον 4D προγραμματισμό αρκεί απλά η

εισαγωγή του 3D ψηφιακού μοντέλου του έργου, όποτε αναγνωρίζονται αυτόματα και

αναλύονται τα οικοδομικά στοιχεία (αντικείμενα) που το συνθέτουν με όλες τις πληροφορίες

που τα συνοδεύουν.

Με τη παραδοσιακή διαδικασία χρονικού προγραμματισμού υπήρχε απλά η εμπειρία των

συντελεστών του έργου και μια περιορισμένη γνώση του πραγματικού μοντέλου με

αποτέλεσμα να υπάρχουν εικασίες και προσεγγίσεις για λόγους ασφαλείας. Στη διαδικασία

ΒΙΜ η εικονική περιήγηση στην ψηφιακή απεικόνιση του έργου διευκολύνει σαφώς την

κατανόηση των και την αντίληψη των απαιτήσεων για την κατασκευή του.

Για μία ακόμη φορά η ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες και ο προσδιορισμός της

διάρκειάς τους - όπως και των σχετικών πόρων -γινόταν παραδοσιακά με βάση προηγούμενα

έργα και δυνατότητες της εταιρίας και των εμπλεκομένων συνεργατών. Αντίθετα, με το 4D

προγραμματισμό η ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες γίνεται αυτόματα και ο χρήστης

έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την ανάλυση αυτή εισάγοντας δραστηριότητες,

εργοταξιακό εξοπλισμό, χώρους εργασίας, κλπ.

Κατά την εκτέλεση του έργου η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος

γινόταν απλά με σύγκριση των ημερομηνιών γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα της εποπτείας του

έργου. Με τον 4D προγραμματισμό εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει και σύγκριση της

πραγματικής εικόνας που εμφανίζει το έργο κατά την ημέρα του ελέγχου με εκείνη που

αναμενόταν να έχει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Το αποτέλεσμα που μας δίνει ο 4D προγραμματισμός διευκολύνει τον υπεύθυνο του έργου

και όλα τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετέχουν και μέσωτακτικών συναντήσεων στο

εργοτάξιο προωθείται η κατανόηση των προβλημάτων ενώ η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο

εύκολη και κάθε ιδέα ή απόφαση παίρνει μορφή σε ελάχιστο χρόνο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ: Στη χώρα μας η ενσωμάτωση του ΒΙΜ στα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι

εμφανής και εκτός κάποιων μαθημάτων που γίνονται στα Πολυτεχνεία με την απουσία βέβαια

της ενθάρρυνσης του κρατικού μηχανισμού, δεν υπάρχει σοβαρή ενημέρωση στο θέμα ακόμη

και σε νέους μηχανικούς. Η πιστοποίηση με αμφίβολη γνώση και αποτέλεσμα έχει μείνει σε

ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είναι πάντα πρόχειρες αφού πλέον συνεργάζονται

απευθείας με μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς του χώρου τόσο στο θέμα του management

όσο και του software (AutoDesk), εταιρίες δηλαδή που κατασκευάζουν σχετικά προγράμματα

και η εξειδίκευση σε αυτά μέσω σεμιναρίων αποτελεί ένα καλό όπλο για τη πρώτη επαφή των

μηχανικών με το ΒΙΜ.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Το BIM είναι ευρέως διαδεδομένο σε πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο προ-πτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών. Μεγάλα και

διεθνή πανεπιστήμια όπως p.x. το Middlesex University και το University of Liverpool έχουν

δείξει το ενδιαφέρον τους και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα εκπαίδευσης επαγγελματιών

στην τεχνολογία BIM προσφέροντας προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εξ’ ολοκλήρου

βασισμένα σε αυτήν. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τα ανώτατα ιδρύματα γι’ αυτό το

σκοπό είναι το Navisworks, το Revit και το Sketch up. Πλήθος άλλων οργανισμών

προσφέρουν ενισχυτικά με διάφορους τρόπους στην εξάπλωση του ΒΙΜ.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Υπάρχουν 30 πανεπιστήμια τα οποία είναι πιστοποιημένα να παρέχουν

προπτυχιακές σπουδές σχετικά με το BIM σε μία τουλάχιστον από τις κατευθύνσεις

Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ 10 από αυτά

προάγουν την εκμάθησή του σε όλες τις κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα στα προγράμματα

Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Κατασκευών η εκπαίδευση στην τεχνολογία ΒΙΜ έχει

εισαχθεί από πολύ νωρίς. Μία σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η κυβέρνηση της Αυστραλίας

και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας (Office of Learning and Teaching-OLT), προωθώντας

ένα έργο με όνομα CodeBIM (Collaborative Building Design Education using BIM) με

συμμετοχή 3 πανεπιστημίων (University of South Australia - UniSA, University of Newcastle

- UoN and University of Technology, Sydney). Το έργο αυτό είχε ως σκοπό να εξετάσει κατά

πόσο η τεχνολογία BIM μπορεί να βελτιώσει το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός έργου και

πώς θα επιτευχθεί η καλύτερη εφαρμογή της στα προγραμμάτων σπουδών.

ΚΙΝΑ: Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά πανεπιστήμια της χώρας το South China

University of Technology (SCUT) , έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση για τη χρήση
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του BIM κατά το σχεδιασμό οικοδομικών έργων. Ήδη από το 2005, το τμήμα Αρχιτεκτονικής

αυτού του πανεπιστημίου έχει δημιουργήσει ένα εργαστήριο για την εκπαίδευση και τη

συνεχιζόμενη κατάρτιση φοιτητών και επαγγελματιών στην τεχνολογία BIM. Το εργαστήριο

αυτό χρησιμοποιείται επίσης από το εκπαιδευτικό προσωπικό για έρευνα και δημοσιεύσεις

σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές εφαρμογές του BIM

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Πολυτεχνικές σχολές και πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση BIM έτσι ώστε

όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι των ιδρυμάτων τους να κατέχουν, σε διαφορετικό βαθμό

ανάλογα με τις σπουδές, την απαραίτητη γνώση για εφαρμογή της τεχνολογίας του Building

Information Modeling στον τομέα των κατασκευών.

ΤΣΕΧΙΑ: Το εθνικό συμβούλιο BIM της Τσεχίας προσφέρει εκπαίδευση και γνώσεις για το BIM

μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και παρουσιάσεων. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ακαδημαϊκά

προγράμματα για το BIM, όμως από τον Φεβρουάριο του 2015 έχει συσταθεί μία ομάδα

εργασίας με τίτλο «BIM και Εκπαίδευση» με σκοπό την εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στο

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Τουλάχιστον επτά σχολές ΑΕΙ υποστηρίζουν την προώθηση και την εκπαίδευση

του BIM και πολλά κολλέγια παραχωρούν ειδικά μαθήματα για την εκμάθηση της νέας αυτής

τεχνολογίας. Δεν υπάρχει κεντρική κυβερνητική απαίτηση για την εισαγωγή του BIM στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο πολλοί καθηγητές, ως γνώστες και υποστηρικτές του

αντικειμένου, έχουν μεταφέρει την εκπαίδευση του «ανοιχτού» BIM (open BIM) στα

πανεπιστήμια. Ο οργανισμός BuildingSMART της Νορβηγίας έχει αναπτύξει γι’ αυτό το σκοπό

ένα πρόγραμμα υποστήριξης των καθηγητών, παρέχοντάς τους εκπαιδευτικό υλικό και

λογισμικό.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Ο οργανισμός buildingSmart του Καναδά ανέλαβε την εκστρατεία The Roadmap

to Lifecycle Building Information Modelling in the Canadian AECOO (Architecture,

Engineering, Construction, Owners and Operations) Community. Σκοπός αυτής της

εκστρατείας είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας ΒΙΜ στους τομείς της Αρχιτεκτονικής, των

Πολιτικών Μηχανικών και της Διαχείρισης των Τεχνικών Έργων και η βελτίωση του

τεχνολογικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού επιπέδου της χώρας.
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ.ΝΙΑΡΧΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ BIM PROJECT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόλυτη αντίθεση με ότι έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει στη χώρα των καθυστερήσεων

και των αναβολών επ’ αόριστον, το τιτάνιο έργο σε έκταση 232.000 τ.μ. παραδίδεται στην

ώρα του μέσα σε 3.5 χρόνια.

Μια τεράστια κατασκευή του δήμου Καλλιθέας που περιλαμβάνει τις νέες υπερσύγχρονες

εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το,

έκτασης 170 στρεμμάτων, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ένα Κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων

χωρητικότητας 1.000 θέσεων και τρία βοηθητικά κτίρια.

Για τους ανθρώπους της κατασκευάστριας εταιρίας ΤΕΡΝΑ από τα πιο δύσκολα «σημεία» του

εγχειρήματος ήταν το, μοναδικό στον κόσμο, ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη ΕργασιώνΔεκέμβριος 2011 ΑνάδοχοςΚ/Ξ Salini Impregilo - ΤΕΡΝΑ

ΠαράδοσηΦεβρουάριος 2017 Δωρεά Συνολικής Αξίας 630 εκατ. Ευρώ

Συνολική Έκταση210 Στρέμματα Απασχολήθηκαν Εργοταξιακά 6.000 Εργαζόμενοι

Θέσεις Λειτουργίας 2.300 Πλήρους Απασχόλησης Εκτίμηση Συνεισφοράς ΑΕΠ 1,1 δισ. Ευρώ

Δυνατότητα Φιλοξενίας 32.000 Επισκέπτες
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Η σύγχρονη τεχνολογία Μοντελοποίησης Κτιριακής Πληροφορίας (Building Information

Modeling – BIM), που χρησιμοποιήθηκε ήδη από τα αρχικά στάδια της εκπόνησης των

μελετών του έργου επεκτάθηκε και στην παραγωγή των σχεδίων κατασκευής. Η «έξυπνη»

τρισδιάστατη μοντελοποίηση εφαρμόστηκε, εξυπηρετώντας τους σκοπούς της τελικής

μελέτης και των κατασκευαστικών λεπτομερειών του έργου.

Διευκόλυνε, μεταξύ άλλων, τον αποτελεσματικό συντονισμό των διαφορετικών εργασιών,

την ένταξη των διαφόρων στοιχείων, που προστίθενται από εξειδικευμένους υπεργολάβους,

και την ακριβή λεπτομερή καταγραφή των σύνθετων μηχανολογικών συστημάτων.

Τα τελικά «όπως κατασκευαστήκαν» (As Built) σχέδια αποτυπώνουν την ακριβή και

λεπτομερή τελική εικόνα του έργου και προσφέρουν ένα πολυχρηστικό υπόβαθρο για το

επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η διαχείριση των εγκαταστάσεων, δηλαδή η λειτουργία και η

συντήρηση του έργου.

Tο ΚΠΙΣΝ είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο μεγάλης κλίμακας που επιτυγχάνει την

πιστοποίηση LEED Platinum στην Ευρώπη.

Η πιστοποίησή του ήταν το αποτέλεσμα της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής και της

ενσωμάτωσης ενεργητικών και παθητικών τεχνολογιών που το καθιστούν ένα από τα πιο

περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια στον κόσμο.H πιστοποίηση LEED του US Green Building

Council καλύπτει 6 βασικές πτυχές τόσο στο στάδιο σχεδιασμού όσο και στο στάδιο

κατασκευής:

Καινοτομία στον σχεδιασμό και την κατασκευή

Ενέργεια & ατμόσφαιρα

Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

Αποδοτική διαχείριση υδάτινων πόρων

Αποδοτική χρήση πόρων & υλικών

Βιώσιμη διάπλαση χώρου
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BIM - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το μέλλον περιλαμβάνει το ΒΙΜ σαν τρόπο εργασίας, όμως θα αλλάξουν και πολλά δεδομένα.

Κατ’αρχάς αναμένεται να εγκαταλειφθούν τα εκτυπωμένα σχέδια, αφού μόνο το αρχείο του

3-διάστατου μοντέλου θα χρησιμοποιείται.

Τα ΒΙΜ προγράμματα θα εμπλουτιστούν με βελτιωμένες εφαρμογές και εργαλεία ανάλυσης

αλλά και με βιβλιοθήκες στάνταρ (κώδικες) υλικών με εθνική εφαρμογή. Μεγάλες αλλαγές

επίσης αναμένονται στον τρόπο εργασίας των εργοταξίων.

Το cloud έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του ως αόρατος σέρβερ για την αποθήκευση και

κοινή χρήση αρχείων και αναμένεται να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί από τις εταιρείες για

τα νέα και τα παλιά τους έργα. Επίσης, θα αναπτυχθούν κι άλλοι τύποι αρχείων που θα

επιτρέπουν την ανοιχτή επικοινωνία προγραμμάτων μεταξύ τους.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ειδικά σε τομείς όπως φορητές συσκευές, γρήγορο internet

και αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού διαφόρων βαθμίδων είναι βέβαιη η μετάβαση σε πιο

πρακτικές και καθημερινές εφαρμογές και η είσοδος του ΒΙΜ και της όλης διαδικασίας στη

καθημερινότητα του εργοταξίου.

Η παραγωγικότητα και τα οικονομικά οφέλη του ΒΙΜ στη βιομηχανία AEC είναι σήμερα

ευρέως αναγνωρισμένα και ολοένα πιο εμφανή, και η τεχνολογία για την εφαρμογή του είναι

άμεσα διαθέσιμη και ταχέως αναπτυσσόμενη. Παρ’ όλα αυτά, η υιοθέτησή του φαίνεται να

είναι πιο αργή απ’ ότι αναμενόταν.

Οι τεχνικοί λόγοι μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής τρεις κατηγορίες:

- Την ανάγκη για σαφώς καθορισμένες συναλλαγματικές κατασκευαστικές διαδικασίες, και

κτηριακά μοντέλα τα οποία τα μειώνουν το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας.

- Την απαίτηση τα ψηφιακά δεδομένα του σχεδιασμού να είναι εύκολα υπολογίσιμα.

- Την ανάγκη για καλά ανεπτυγμένες πρακτικές στρατηγικής, οι οποίες θα ενσωματώνουν

αποτελεσματικά όλες τις χρήσιμες πληροφορίες των συστατικών μερών του μοντέλου ΒΙΜ.

Το ΒΙΜ είναι τόσο μία διαδικασία, όσο είναι και εργαλείο, εξέλιξη και επανάσταση, στάση και

νοοτροπία. Ανεξάρτητα όμως από τον ακριβή ορισμό του, το μόνο σίγουρο είναι πως το ΒΙΜ

έχει έρθει για να μείνει.Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση, τον έλεγχο, και τη

βελτίωση των κτηριακών αποδόσεων, στο πλαίσιο του τρόπου που τα κτήρια γίνονται

αντιληπτά από τους χρήστες τους.
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Η βιωσιμότητα προσθέτει μία ακόμα διάσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τεχνολογίες οι

οποίες μπορούν να φιλοξενούν τις απαιτήσεις του βιώσιμου σχεδιασμού εξελίσσονται

συνεχώς, αλλά όχι και με τον ίδιο ρυθμό. Το ζήτημα της ενέργειας είναι αδιαμφισβήτητα η

πιο καλά μελετημένη περιοχή, ενώ από την άλλη, η ποιότητα των εσωτερικών χώρων ενός

κτηρίου είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο έρευνας.

Ίσως ένας από τους κινδύνους που εντοπίζεται, είναι αυτός της ιδιοκτησίας των δεδομένων

ενός ΒΙΜ μοντέλου, και πώς αυτά τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να προστατευτούν. Για

παράδειγμα, εάν ένας ιδιοκτήτης πληρώσει τα έξοδα του σχεδιασμού, ενδεχομένως να

αισθάνεται πως δικαιωματικά του ανήκουν αυτές οι πληροφορίες, ακόμη και στην περίπτωση

που οι σχεδιαστές παρέχουν αυτές τις πληροφορίες για αποκλειστική χρήση τους στο

συγκεκριμένο έργο, επομένως θα πρέπει να προστατευτούν.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι η ανάληψη της ευθύνης των

εισαγόμενων πληροφοριών και δεδομένων σε ένα μοντέλο ΒΙΜ, ποιος δηλαδή ελέγχει αυτή

τη διαδικασία, και ποιος είναι υπεύθυνος για πιθανά λάθη και ανακρίβειες.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός (integrated design), δε διευκολύνει σε καμία περίπτωση την

απόδοση και το διαχωρισμό των ευθυνών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας

ιδιοκτήτης συνειδητοποιήσει ένα σχεδιαστικό λάθος, τότε οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και οι

υπόλοιποι συντελεστές είναι πιθανό να μην γνωρίζουν ποιος είναι υπαίτιος γι’ αυτό, με

αποτέλεσμα να χρεωθεί το λάθος ο επικεφαλής υπεύθυνος του σχεδιασμού.

Καθώς προκύπτουν τα ζητήματα του κόστους και του χρονοδιαγράμματος, και ολοένα και

περισσότερες μεταβλητές προστίθενται στο κτιριακό τρισδιάστατο μοντέλο ΒΙΜ, προκύπτουν

επίσης προβλήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ των σχεδιαστικών προγραμμάτων που

χρησιμοποιούνται.

Αλλωστε η εξάπλωση του ΒΙΜ δημιουργεί επενδυτικό ενδιαφέρον για μια σειρά εταιριών

λογισμικού αλλά και ευκαιρία ανάπτυξης ολοκληρωμένου μάρκετινγκ από εταιρίες προϊόντων

που θα βαφτίζονται BIM READY δηλαδή ότι τα μοντέλα τους θα έχουν ενσωματώσει όλα τα

δεδομένα που απαιτούνται για να εισαχθούν στο πλήρες ΒΙΜ μοντέλο. Αυτό θα βοηθήσει

στην ανάπτυξη τζίρου και νέων ευκαιριών.
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Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

· Autodesk Revit Architecture
· Graphisoft ArchiCAD
· Nemetschek Allplan Architecture
· Gehry Technologies - Digital Project
Designer
· Nemetschek Vectorworks Architect
· Bentley Architecture
· 4MSA IDEA Architectural Design
(IntelliCAD)
· CADSoft Envisioneer
· Softtech Spirit
· RhinoBIM (BETA)
· Bricsys BricsCAD BIM

Βιωσιμότητα – Ενεργειακή Ανάλυση

· Autodesk Ecotect Analysis
· Autodesk Green Building Studio
· Graphisoft EcoDesigner
· IES Virt. Environment VE-Pro
· Bentley Tas Simulator
· Bentley Hevacomp
· DesignBuilder

2- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΙΜ

Στατική Ανάλυση

· Autodesk Revit Structure
· Bentley Structural Modeler
· Bentley RAM, STAAD and ProSteel
· Tekla Structures
· CypeCAD
· Graytec Advance Design
· StructureSoft Metal Wood Framer
· Nemetschek Scia
· 4MSA Strad and Steel
· Autodesk Robot Structural Analysis

Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά, Υδραυλικά

· Autodesk Revit MEP
· Bentley Hevacomp Mechanical Designer
· 4M FineHVAC+FineLIFT+FineELEC+ FineSANI
· Gehry Technologies - Digital Project MEP

Κατασκευή (προσομοίωση,
προγραμματισμός, κοστολόγηση)

· Autodesk Navisworks
· Solibri Model Checker
· Vico Office Suite
· Vela Field BIM
· Bentley ConstrucSim
· Tekla BIMSight
· Glue (by Horizontal Systems)
· Synchro Professional
· Innovaya

Διαχείριση Εγκαταστασεων και
λειτουργίας – Facility Management

· Bentley Facilities
· FM:Systems FM:Interact
· Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD)
· Onuma System
· EcoDomus
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Η βάση δεδομένων των εφαρμογών ΒΙΜ σχηματίζεται μέσα από τη μετάφραση των εννοιών

και των δεδομένων που μας ενδιαφέρουν σε 3d οντότητες στα σχετικά προγράμματα. Για να

γίνει αυτό και να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον χρήση, δημιουργήθηκε μια ολόκληρη

φιλοσοφία στη σχεδίαση με την εισαγωγή του παραμετρικού σχεδιασμού σε κάθε σχεδόν

αντικείμενο ώστε να μπορεί να αποτελεί πηγή άντλησης των πληροφοριών (Είδος, Ονομα,

Υλικό, Διαστάσεις, Φυσικές Ιδιότητες κλπ)

Ολη η πληροφόρηση για τα δομικά στοιχεία αλλά και άλλα αντικείμενα όπως π.χ πόρτες,

ντουλάπες, κάγκελα κλπ είναι εκμεταλλεύσιμη μέσα από τους πίνακες τύπου EXCEL που

σχηματίζονται και οι οποίοι αναφέρονται συνήθως ως Schedules.

Ακολουθεί μια εικονογραφημένη ανάλυση στο Revit της AutoDesk και ισχύει για κάθε τέτοια

εφαρμογή που σέβεται τον όρο ΒΙΜ και τον εαυτό της.

Το βασικό δομικό στοιχείο

είναι ο τοίχος. Οπως

φαίνεται στις εικόνες, ο

τοίχος στα λογισμικά ΒΙΜ

είναι και παρουσιάζεται

όπως στη πραγματικότητα.

Δηλαδή πολυστρωματικός

και κάθε στρώση έχει δικά

της χαρακτηριστικά όπως

πάχος, υλικό, θέση κλπ.

Αντίστοιχα ένα δάπεδο είναι μια πολυστρωματική κατασκευή και υπάρχει μεγάλη γκάμα

ανάλογα τη θέση του και τις επιλογές του κατασκευαστή στα υλικά της τελικής επιφάνειας.

Η απεικόνιση αυτή επιτυγχάνεται μέσω διαλόγων στην εφαρμογή όπου ο χρήστης συνθέτει

το δομικό στοιχείο χρησιμοποιώντας μια έτοιμη βιβλιοθήκη υλικών την οποία βέβαια μπορεί

να εξατομικεύσει και να εμπλουτίσει.

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η διαδικασία για τη δημιουργία ενός δομικού στοιχείου.

ΒΙΜ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Στην εικόνα βλέπουμε μια λίστα

στοιχείων του στοιχείου που

δημιουργούμε και αναφέρεται σε

γεωμετρικά και ενεργειακά στοιχεία

αλλά και στον τρόπο εμφάνισης μέσα

στο μοντέλο.

Στην επόμενη εικόνα αναλυτικά

παρουσιάζονται οι στρώσεις του και τα

χαρακτηριστικά τους.

Σημαντικό να δούμε και τον

διαχωρισμό με τον χαρακτηρισμό Core

Boundary. Στα βασικά δομικά στοιχεία

αυτό δείχνει τη προτεραιότητα της

συνένωσης των στρωμάτων.
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Για να καταλάβουμε τον χαρακτηρισμό Core Boundary

ας δούμε την τομή.

Βλέπουμε ότι η τομή κατασκευάζεται με τον τοίχο να

διεισδύει μέχρι τη δομική πλάκα και μαζί του

προφανώς το μονωτικό. Ας δούμε το επίχρισμα όμως...

Από τη δεξιά πλευρά μπαίνει μέσα στο γέμισμα και φτάνει μέχρι τη δομική πλάκα ενώ από

αριστερά βλέπουμε ότι σταματά πάνω από το γέμισμα. Δηλαδή στη δεξιά πλευρά ορίσαμε ότι

μετά τη κατασκευή της πλάκας δαπέδου σειρά έχει το κτίσιμο του τοίχου και το σοβάτισμα

και μετά κάνω τα γεμίσματα. Στην αριστερή πλευρά του είπαμε ότι μετά το κτίσιμο κάνω τα

γεμίσματα και το σοβάτισμα έπεται.

Τέτοια λεπτομέρεια και μάλιστα σε 3D απεικόνιση μόνο τα εξελιγμένα προγράμματα ΒΙΜ είναι

σε θέση να δώσουν, πόσο μάλλον να μπορούν αυτόματα να ενημερώσουν τα πάντα αν τελικά

αλλάξουμε γνώμη. Ακολουθούν διορθώσεις και τελικό αποτέλεσμα.
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Στην ουσία αυτό που κάναμε δεν ήταν να αλλάξουμε το σχέδιο αλλά τον ορισμό του τοίχου.

Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το είδος του μονωτικού, το πάχος του επιχρίσματος και το

υλικό του... Αυτόματα θα είχαμε αλλάξει τον τύπο του τοίχου (Type) οπότε όπου είχαμε

τοποθετήσει αυτόν τον τοίχο θα ενημερωνόταν το μοντέλο με τα νέα δεδομένα.

Είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι η δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης μηδενίζει

τις πιθανότητες λάθους από αμέλεια ή βιασύνη. Το επόμενο στάδιο είναι αυτοί οι τοίχοι να

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μορφή πινάκων (schedules) και να επεξεργαστούμε με όποιο

τρόπο θέλουμε τα δεδομένα τους.Για παράδειγμα άθροισμα επιφανειών προς βαφή,

υπολογισμός ποσότητας μονωτικού υλικού, (και για να επεκταθούμε και στις άλλες

διαστάσεις του ΒΙΜ) υπολογισμός χρόνου και κόστους για την εκτέλεση των εργασιών.

Ακολουθούν πίνακες υπολογισμού μεγεθών από έργα.
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Το απόλυτο BIM (Building

Information Modeling)

πρόγραμμα.Από το Σκαρίφημα,

στη Σχεδίαση, την Κατασκευή

και τη Διαχείριση του έργου. To

Autodesk Revit είναι ένα

αρχιτεκτονικό πρόγραμμα BIM

(Building Information

Modeling), που σημαίνει ότι το

κτίριο αντιμετωπίζεται ενιαία.

Με άλλα λόγια υπάρχει άμεση

εποπτεία και δυνατότητα On-

line τροποποιήσεων σε

Κατόψεις, Όψεις, Τομές,

Αξονομετρικά και Προοπτικά.

Υπάρχει επίσης πλήρης έλεγχος

σε πραγματικό χρόνο σε

εμβαδά, όγκους, υλικά κ.λπ.
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Η δυνατότητα να συνυπάρχουν το Αρχιτεκτονικό, το Δομοστατικό και το Μηχανολογικό
τμήμα του project, κάνουν την εποπτεία του έργου και τη συνεργασία των Μηχανικών άμεση
και αποδοτική.
Πολύ σημαντικές είναι οι δυνατότητες του προγράμματος Worksharing & Collaboration. Οι
μηχανικοί διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο project.
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Ως γνήσια ΒΙΜ εφαρμογή το Revit παράγει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για να

γνωρίζουμε όλα τα μεγέθη του κτιρίου. Επιφάνεια, ποσότητες υλικών, είδος υλικού,

ταξινομημένα ανά όροφο και είδος δομικού στοιχείου. Σε αυτά μπορώ να ενσωματώσω

και κόστος αλλά και διάφορα ενεργειακά χαρακτηριστικά ή σήμανση πυραντίστασης κλπ.
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Ένα μοντέλο ARCHICAD λειτουργεί ως μία κεντρική βάση των BIM δεδομένων, προσβάσιμη

σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη μελέτη.Εισάγει έναν ευέλικτο και γρήγορο τρόπο

κατηγοριοποίησης στοιχείων ώστε να υποστηρίζει οποιοδήποτε εθνικό ή εταιρικό σύστημα

ταξινόμησης. Επίσης, οι ταξινομήσεις βρίσκονται στον πυρήνα ευφυών ροών εργασίας του

ΑΝΟΙΚΤΟΥ (OPEN) BIM, παρέχοντας πρωτοφανή διαλειτουργικότητα μεταξύ επιστημονικών

κλάδων. Οι ταξινομήσεις μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ μελετών μέσω αρχείων διάταξης

XML.
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Το BIM έχει αποδειχτεί σημαντικό

στην αυτόματη τεκμηρίωση του

σχεδιαστικού περιεχομένου των

αρχιτεκτόνων. Το ARCHICAD 23

πραγματοποιεί ένα τεράστιο βήμα

μπροστά, καθιστώντας το εργαλείο

BIM ένα ενεργό τμήμα της διαδικασίας

σχεδίασης, παρουσιάζοντας βελτιώσεις

τόσο στον πυρήνα των διαδικασιών

σχεδίασης όσο και στις

διεπιστημονικές ροές εργασίας.
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Το VectorWorks είναι μια εφαρμογή CAD/ΒΙΜ ευρείας χρήσης.Το εύκολο και φιλικό

περιβάλλον του συγχωνεύει όχι μόνο το δισδιάστατο σχέδιο με το τρισδιάστατο μοντέλο

και τα renderings, αλλά και τα δεδομένα που αφορούν αντικείμενα του εγγράφου.

Συνδιασμός του VectorWorks με το RenderWorks. Το RenderWorks δίνει τη δυνατότητα

δημιουργίας υφής, φόντου και δίνει δυνατότητα φωτερεαλιστικού rendering με

τεχνολογία ray-tracing.

VectorWorks ARCHITECT Το VectorWorks Architect διαθέτει επιπλέον εργαλεία και

χαρακτηριστικά που αφορούν την κατασκευή κτιρίων, όπως εργαλεία δημιουργίας

ανάγλυφου εδάφους, τηλεπικοινωνιακών, υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

περισσότερα Σύμβολα και υφές. Επίσης, προσθέτει εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρησης

δεδομένων, αυτοματοποίησης εργασιών και εργαλεία προ-μελέτης.
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Το Bricscad αποτελεί την πιο δυνατή πλατφόρμα CAD χωρις να χρειάζεται νέα εκμάθηση

για τους χρήστες CAD. Γράφοντας και διαβάζοντας απευθείας πάνω σε αρχεία dwg είστε

σίγουροι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα συμβατότητας. Είναι επίσης το μόνο

πρόγραμμα CAD που τρέχει σε MAC OS, Linux και Windows.

To BRICSCAD BIM είναι σχεδιασμένο

για εύκολη μετάβαση στο ΒΙΜ ή

Building Information Modeling για

χρήστες CAD. Μπορείτε να ορίσετε

εύκολα την πληροφορία που βάζετε

στα τρισδιάστατα μοντέλα σας και

έχει την δυνατότητα να εισάγει και να

εξάγει εύκολα και γρήγορα μοντέλα

από και προς άλλα προγράμματα BIM

χρησιμοποιώντας τη μορφή IFC.
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To Green Building Studio (Autodesk)

Είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία

ενεργειακής ανάλυσης, η οποία

επιτρέπει στους χρήστες να

αξιολογήσουν τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις των σχεδίων τους από τα

αρχικά στάδια του σχεδιασμού. Οι

δυνατότητες του λογισμικού

περιλαμβάνουν την ενεργειακήκαι

θερμική ανάλυση, την ανάλυση του

φωτισμού και του σκιασμού, και την

ανάλυση του κόστους της κατασκευής.

Η θερμική ανάλυση επίσης περιλαμβάνει

τις εκπομπές CO2, τον αερισμό και τη

ροή του αέρα. Το λειτουργικό κόστος

καθορίζει και αξιολογεί το συνολικό

κόστος του κύκλου ζωής του κτηρίου.

Αυτή η δυνατότητα είναι ενσωματωμένη στο

Revit και το ArchiCAD, κι έτσι αυτά τα

προγράμματα δεν απαιτούν plug-ins.
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Tο Autodesk® Robot™

Structural Analysis Professional

είναι ένα γενικό πρόγραμμα

ανάλυσης και διαστασιολόγησης

οποιασδήποτε κατασκευής

(κτίρια, γέφυρες, ειδικές

κατασκευές)

Tα οφέλη από τη χρήση της εφαρμογής

προσδιορίζονται ως εξής:

Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών υλικών στην ίδια

μελέτη και εισαγωγή σύμμικτων διατομών.

Ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ανάλυση ακόμα και

στις πιο απαιτητικές μελέτες (γεφυροποιία,

σύμμικτες κατασκευές, ξύλινες, αλουμινίου

κλπ).Ταχύτατη εκπόνηση κάθε μελέτης μέσω

έτοιμων φορτίσεων χιονιού, ανέμων, κλπ καθώς και

μέσω των έτοιμων συνδυασμών για κάθε περίπτωση.

Πλήρες Τεύχος για την πολεοδομία.
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Τo internet ως ένας νέος κόσμος δεν θα μπορούσε παρά να φιλοξενήσει σε μεγάλο βαθμό

υλικό και δεδομένα για τη τεχνολογία ΒΙΜ.

Τεράστιος όγκος γενικών μοντέλων (πόρτες, παράθυρα κλπ) αλλά και συγκεκριμένων

προϊόντων που οι εταιρίες θέλουν να τα μοντελοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι

φιλικά στις ΒΙΜ εφαρμογές

Τα μεγάλα ονόματα του χώρου όπως Revit και

ArchiCAD έχουν σίγουρα προτεραιότητα. Ομως δεν

μονοπωλούν την αγορά, με αποτέλεσμα να είναι

αναγκαία η ύπαρξη «ανοικτών» format αρχείων που

θα μπορούν να εισέρχονται σε όλες τις εφαρμογές

και θα μπορούν οι εταιρίες να επενδύσουν χρόνο και

χρήμα ώστε να κάνουν τα προϊόντα τους μοντέλα σε αυτό το format.

Νέο, δυναμικά εξελισσόμενο είναι το IFC, (Industry Foundation Classes) είναι το πρότυπο

(σήμερα το κυρίαρχο πρότυπο) για την ανταλλαγή δεδομένων OpenBIM τον «ανοικτό»

κώδικα ανταλλαγής. Ολα τα γνωστά σχεδόν προγράμματα το έχουν ήδη υιοθετήσει σαν

import/export επιλογή.

Ολα αυτά τα μοντέλα εκτός των

σελίδων των κατασκευαστών τους,

συγκεντρώνονται σε ιστοσελίδες που

δωρεάν ή με μικρή συνδρομή παρέχουν

τεράστιες βιβλιοθήκες αντικειμένων

κάθε είδους
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Οι εφαρμογές ΒΙΜ συχνά χρειάζεται να συνεργαστούν με διάφορα άλλα προγράμματα.

Μερικά από αυτά βελτιώνουν τη παρουσίαση ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και

την επεξεργασία των δεδομένων. Τα δεδομένα άλλωστε πίσω από το μοντέλο είναι αυτά που

ορίζουν την ΒΙΜ εφαρμογή και αυτά διαχειριζόμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Γνωστά είδη αρχείων για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά είναι τα DOC, XLS,

RTF, JPG, PNG, TXT ενώ άλλα αρχεία που αφορούν τα μοντέλα είναι τα OBJ, FBX, STL, SAT,

DWG, DXF, 3DS, IFC και άλλα.

Οι εφαρμογές ΒΙΜ είναι ικανές για όμορφες και λεπτομερείς παρουσιάσεις αλλά επειδή δεν

είναι ο κύριος στόχος τους έχουν δώσει έδαφος να αναπτυχθούν πολλές εφαρμογές με

καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και η κλασσική μέθοδος της εξαγωγής σε άλλους modelers

και η περαιτέρω επεξεργασία τους.

Γνωστοί modelers είναι : AutoDesk 3ds MAX , Cinema4D, Blender... Η νέα τάση είναι η

άμεση εξαγωγή σε προγράμματα real time rendering όπως TwinMotion, Lumion, Artlantis.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

Autodesk White Paper - Building Information Modeling (2002)

GraphiSoft White Paper – Design Sharing in BIM (2009)

EU BIM Task Group : Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών

πληροφοριών από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα (2016)

McGraw Hill The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets (2014)

University of Newcastle Australia: Building Information Modelling (BIM): an Introduction

and International Perspectives

ResearchGate - BIM in AEC Education Adil Sharag-Eldin, Ph.D., LEED A.P.1 and Nawari. O.

Nawari2, Ph.D., P.E., M.ASCE - University of Florida

Apostolos Konstantinidis : BIM- The new technology that reduces the cost and improves

the quality of building construction

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΜ & ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- EMΠ / ΑΔΑΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ (2014)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιοποίηση της τεχνολογίας Building Information Modelling

(ΒΙΜ) σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός Τεχνικού Έργου - ΕΜΠ- ΛΑΪΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ (2019)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή της τεχνολογίας BIM στον χρονικό προγραμματισμό

Τεχνικών Έργων (4D modeling) - Γκένα Ευαγγελία
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.AutoDesk.com

www.GraphiSoft.com

www.Bricsys.com

www.Maxon.net

https://www.bimobject.com/en-us/product

https://bimready.gr/

https://www.teetkm.gr/bim-kataskevh-ergwn/

http://buildinggreen.gr/ta-pleonektimata-tou-building-information-modeling-gia-tous-
arxitektones/

http://www.laiserin.com/features/bim/autodesk_bim.pdf

http://download.graphisoft.com/ftp/marketing/white_papers/
GRAPHISOFT_White_Paper_Design_Sharing_in_BIM.pdf

https://www.e-zigurat.com/blog/en/bim-in-facility-management-and-operations/

https://www.united-bim.com/difference-between-3d-cad-bim-vdc-scope-applications/

https://bimcorner.com/e-p-i-c-roles-and-responsibilities-of-bim-coordinator/

http://www.civil.ntua.gr/courses/174/

https://bimdictionary.com/el/bim-stage-1/1/

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εφαρμογές που φαίνονται παρακάτω είναι Δωρεάν ή διαθέτουν Δωρεάν Εκδοση ή Open Source και η χρήση
τους περιγράφεται στην Αδεια Χρήσης τους. Οι Εμπορικές Εφαρμογές που παρατίθενται είναι αγορασμένες και
βρίσκονται νόμιμα στη κατοχή μου.


