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سازی چهاربعدی اطالعات ساختمانلمد  

سازی ساختافزار مدیریت پروژه مبتنی بر شبیهبا استفاده از نرم  
 

 

 2مهدی توکالن، 1,* بومیپیام هادوی سیاه

 دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران  -1
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 خالصه

 

هایی است که سطح جدیدی از مدیریت پروژه را در اختیار مدیران قرار از جمله روش سازی اطالعات ساختمانمدل

این با وجود مزایایی که کند. را مرتفع می های ساختریزی و اجرای پروژهموجود در برنامهدهد، و بسیاری از مشکالت می

رو بوده است. در این پژوهش، پس از بحث در مورد روبه یهایچالش باهمواره از آنها  مندیبهرهآورند، به ارمغان می هامدل

ها معرفی شده تا با سازی برای مقابله با آنسازی اطالعات ساخت، چارچوبی مبتنی بر شبیهسازی مدلهای پیادهچالش
بندی مرتبط با آن طراحی شود. بعدی سازه تهیه، و زمانشده در صنعت ساخت، مدل سهاستفاده از ابزار و مدارک شناخته

ی موردی بر روی یک ساختمان مسکونی هشت طبقه شده، یک مطالعههای چارچوب ارائهدر نهایت برای نمایش قابلیت

 انجام شده است.
 

ریزی پروژه، مدیریت زمان، مددیریت هزینده، مددیریت سازی، برنامهاختمان، شبیهسازی اطالعات سمدلکلمات کلیدی: 

 سازی مدلمنابع، مدل چهاربعدی، مجسم

 

 

 مقدمه  .1

های ساخت خواهد شد. اتمام ی اجرای پروژهریزی نامناسب موجب پدید آمدن مشکالت متعددی در زمینهبرنامه

ی این مشکالت است. همچنین عدم استفاده از شده، از جملهباالتر از مقدار پیشبینیای پروژه در زمان بیشتر و با هزینه
پیش عدم کشف تناقضات نگاری، نامه زیادحجم ها، نقشه باالیحجم مدلی واحد برای نمایش مشخصات بنا، منجر به تولید 

که از –( 4D BIMاربعدی اطالعت ساخت )سازی چهخواهد شد. مدلناتوانی در ایجاد تصویر کلی از سازه نهایی از اجرا و 

هایی است که سطح جدیدی از مدیریت پروژه را در اختیار از جمله روش -شودبعدی با زمان حاصل میترکیب مدل سه

به ارمغان ی چهاربعدی هابا وجود مزایایی که مدلکند. دهد، و بسیاری از مشکالت مطرح شده را مرتفع میمدیران قرار می
-بر بودن اعمال تغییرات برای بههای دستی و زماننظیر حجم باالی فعالیت یهایچالش بااز آنها  مندیبهره، آورندمی

-های چهاربعدی پیشنهاد شده است که روند مدلی مدلروزرسانی مدل، مواجه است. در این پژوهش چارچوبی برای تهیه

 .دهدهای ساخت تخصیص میلمانسازی و تغییرات را تسهیل کرده و اطالعات پروژه را به ا
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 های گذشته و معرفی چارچوب پیشنهادیمروری بر پژوهش  .2

 عملکردیفیزیکی و  مشخصاتاز  منبعی مشترکنمایش دیجیتالی و »به عنوان   BIMایزو بین المللی  ددر استاندار
های واقعی را به اطالعات ساخت، سازهسازی مدل. تعریف شده است« گیری استبرای تصمیم اتکاقابل  بستریکه  بنا

. ]1[دهد ی حیات نمایش میهای دیجیتالی، استوار و غنی از اطالعات در طول تمام چرخهصورت مجازی در قالب مدل

هزینه ها را به  کاهشبهره می بردند، کنترل بهتر پروژه و  BIMپروژه ساختمانی که از  53با مطالعه  ]2[ و همکاران براید

پروژه به  کاهش زمان ساخت و بهبود ارتباط مابین ذینفعانهمچنین شده شناسایی کردند. مزیت گزارش مهمترینعنوان 
 .معرفی شد BIMمندی از های مهم بهرهعنوان دیگر مزیت

نقشه های دوبعدی در بازتاب ایده  توانایی پایینغلبه بر مشکل  BIMبعدی های سهیکی از مزایای استفاده از مدل

های عمرانی و وجود عناصر متعدد در های پروژهساخت است که با افزایش پیچیدگی یهای طراحی و حل تعارضات مرحله

-آنها بیشتر نمایان می شود. مشکالت ناشی از این مسئله، ممکن است در زمان ساخت مشخص شده و باعث کاهش بهره

بعدی و زمان هستند با ایجاد امکان های سههای کامپیوتری چهاربعدی که حاصل تلفیق مدلمدل وری یا توقف کار شود.

توانند پیش از آغاز عملیات اجرایی در کارگاه، با نمایش ها میریزان آمدند. این مدلبندی به کمک برنامهسازی زمانبصری

پذیری مفید و موثر عارض زمان و فضا و ارزیابی ساختها، تتصویری مجازی از آن در شناسایی توالی نامناسب فعالیت
نمایند. بندی انجام شده را نیز فراهم میآنگاه برای بهبود زمان-ها امکان استفاده از تحلیل های اگرعالوه، این مدلهباشند. ب

های اطالعات ساخت محسوب می شود استفاده از مدل یشدهترین مزایای شناختهبعدی، یکی از اصلیچهارهای ایجاد مدل

بعدی در تبادل اطالعات زمان بندی میان اعضای پروژه، چهار. در پژوهش های مختلف به استفاده از مدل های ]4[ ]5[

سازی چیدمان کارگاه، تحلیل ازدحام در فضای کار، کشف ناسازگاری های توالی فعالیت ها، شناسایی تعارضات مربوط بهینه
بهره برداری از منابع، پایش انحرافات پیشرفت کار، شناسایی مشکالت ایمنی و کشف برای ریزی ایی، برنامهبه عملیات اجر

بعدی در مقایسه با چهارهای کارگیری مدلهب مزیت.  ]3[ ]4[ ]5[ ضا و موارد دیگر پرداخته شده استمخاطرات مرتبط با ف

 .]4[و نمودار گانت به اثبات رسیده است  (CPMبحرانی )ی، روش مسیر های دو بعدهای سنتی مبتنی بر نقشهروش
های مخصوص به خود نیز آورند، استفاده از آنها دارای چالشبه ارمغان می ی چهاربعدیهابا وجود مزایایی که مدل

به اثبات رسیده  ی چهاربعدیسازکند که اگرچه در بسیاری از مطالعات موردی مزایای بصریعنوان می ]6[ . کاتائوکاهست

در حال . اندای که در بر خواهند داشت زیر سوال بردهثیر مثبت آنها را با توجه به زمان و هزینهأاست، اما برخی دیگر، ت

های متعددی برداشته شود. در ابتدا الزم الزم است گام بعدیسههای بعدی بر مبنای مدلچهارهای حاضر، برای ایجاد مدل
افزارهایی چون بندی به کمک نرمزمان ی، و یک برنامهRevitافزارهای تجاری مانند ی به کمک نرمبعداست یک مدل سه

Primavera  یاMS Project سازی ساخت مانند افزارهای بصریایجاد شود. سپس، از نرمNavisworks  برای ایجاد پیوند

 .]5[ انجامد، استفاده شودمی بعدیچهاربندی که به ایجاد مدل زمان یبعدی و برنامهمیان مدل سه
سازی پویا کارگیری محیط شبیهبندی و بهی زمانسازی چهاربعدی بر روی مدیریت برنامهی شبیهتحقیقات در زمینه

های بندی رایج برای استفاده از اطالعات موجود در مدلافزارهای زماننرم .]7[برای فرایندهای ساخت متمرکز شده است 

BIM قابلیت استخراج اطالعات موجود در  . حتیاندنشده طراحیBIM دیده  آنهادر نیز  هاهزینهمقادیر یا  یمانند متره

نیازمند حجم باالیی از کار دستی در  MS Projectو   Primaveraبندی مانند زمان یشدهشناختهافزارهای نشده است. نرم
بندی، بسیاری از مزایای و زمان BIMافزارهای دشواری ارتباط میان نرم دیگر، یبه عبارت. ریزی هستندبرنامه یطول مرحله

BIM یکید قرار گرفته است. از طرفأنیز مورد ت ]5[گذارد. این مسئله در پژوهش وانگ و همکاران را بدون استفاده باقی می 

افزارهای موجود در بازار مانند ند. نرمکنثری را ارائه نمیؤبندی مموجود قابلیت زمان BIMافزارهای یک از نرمدیگر، هیچ
Autodesk Navisworks   و Tekla Structures افزارها بر سازی ساخت را دارند. تمرکز اصلی این نرمتوانایی بصری تنها

 .]9[ ]8[ ]4[ ]5[شده است های تکمیلبندیسازی زمانبصری
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ی مقادیر ی کاربرد آنها در مترهبسیار محدود بوده و عمدهبندی برای زمان BIMهای در حال حاضر، استفاده از مدل

تنها به عنوان یک پایگاه داده برای اجزای سه بعدی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و  BIMدیگر،  ی. به عبارت]5[ است
رسد ، به نظر میدلیلبه همین  .]4[کند بندی ارائه میاطالعات محدودی را در خصوص این اجزا برای استفاده در زمان

ضروری است. منظور از ابزار هوشمند، ابزاری است که بتواند با استفاده  BIMهای استفاده از ابزارهای هوشمند در کنار مدل

 خودکاربندی را با حداقل دخالت انسان و به صورت ریزی و زمانیند برنامها، بخشی از فرBIMشده در مدل از اطالعات ارائه

 بندییند زماناتوانند نقش موثری در تسهیل فروسیعی از اطالعات پروژه می یبا داشتن گستره BIMهای مدل انجام دهد.
-بعدی تلفیق شود، استفادههای سهیند طراحی مبتنی بر مدلابندی ساخت با فریند زمانا. در صورتی که فر]9[ایفا نمایند 

 .]8[یابد کاری حذف شده و مدیریت تغییرات بهبود میجه، دوبارهمجدد از اطالعات موجود ممکن خواهد بود. در نتی ی

، نقش مؤثر استفاده از آن در صنعت ساخت به اثبات رسیده است. BIMی های گذشته در زمینهبنا بر نتایج پژوهش
ارتباط میان ای مشترک بین عوامل پروژه، نقش مهمی در بهبود سازی اطالعات ساخت با فراهم کردن پایگاه دادهمدل

ای، تجهیزات الکتریکی و کند. همچنین، استفاده از مدلی واحد برای نمایش جزییات معماری، سازهذینفعان ایفا می

ی ساخت، تأثیر ها شده و با کشف تناقضات اجرایی پیش از مرحلهتجهیزات مکانیکی ساختمان موجب کاهش حجم نقشه

های چهاربعدی سازه با های صورت گرفته، مدلبا بررسی پژوهشد داشت. ی اجرا خواهزمان و هزینهمناسبی در کاهش 
ی مربوط به هر المان، نقش مهمی را به عنوان یک ابزار کمکی سازی اجرا و در اختیار گذاشتن جزییات زمان و هزینهبصری

وژه خواهد شد. اما رویکردهای ریزی پرمندی از آنها موجب بهبود کیفیت برنامهکنند، و بهرهگیری ایفا میبرای تصمیم

اند. حجم باالی های اجرایی همراه بودههای گذشته، همواره با چالشسازی چهاربعدی در پژوهششده برای مدلمعرفی

سازی و اختصاص دادن منابع، هزینه و مصالح های منحصر به فرد ساخت در شبیههای دستی، لزوم تعریف فعالیتفعالیت
روزرسانی مدل، از بر بودن اعمال تغییرات و بهسازی و زمانی شبیهای آنها، نیاز به دانش اولیه در زمینهمورد نیاز برای اجر

-های گذشته با تجمیع مدلی مدل چهاربعدی در بسیاری از پژوهشها هستند. از طرفی دیگر، تهیهی این چالشجمله

بندی و ی زمانها نیز، ابتدا برنامهدر تعدادی از پژوهشسازی صورت گرفته است. بعدی و شبیهسازی اطالعات ساخت سه
های بندی، مدلی زمانهای سازه به برنامهبعدی سازه به صورت کامل تهیه شده و سپس با مرتبط کردن المانمدل سه

عنوان مبنایی  بعدی بنا، بهها مدل سهتوان دریافت که در اکثر آنها میچهاربعدی تشکیل شده است. با بررسی این پژوهش

بعدی اطالعات ساخت، خود به سازی سهسازی مورد استفاده قرار گرفته است. در شرایطی که مدلبرای تمام مراحل مدل

بندی دقیق نیز ی زمانی برنامهها تهیهشود. همچنین در تعدادی از پژوهشعنوان چالشی در صنعت ساخت محسوب می
 شود.ی آن میسازی چهاربعدی است که موجب دشوارتر شدن روند تهیهزی برای مدلنیابعدی اولیه، پیشدر کنار مدل سه

بندی مطابق با آن ی زمانی برنامهبعدی و تهیهسازی سهی روشی کاربردی برای مدلدر نتیجه این پژوهش بر توسعه

-اختیار کاربر قرار دهد. اطالعات سهسازی چهاربعدی سازه را در بوده، تا با تجمیع این دو، اطالعات مورد نیاز برای مدل

شود. از طرفی دیگر ها، متره و اطالعات طراحی ساختمان تهیه میهای موجود پروژهی مدل با استفاده از نقشهبعدی اولیه

 ی مدیران پروژه مانند فهرست بهای پایه و آنالیز بها، عدم نیاز بهشدههای دستی، استفاده از اسناد شاختهکاهش فعالیت

سازی شده های مدل، موجب تسهیل فرایند مدلی استاندارد به عنوان ورودیهای دادهسازی و استفاده از پایگاهدانش شبیه

 .است
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 سازیافزار مدلنرم  .3

ی مربوط به آن، از نرم افزار مدیریت های زمان و هزینهریزی پروژه و دریافت خروجیدر این پژوهش، به منظور برنامه

افزار از سه بخش اصلی ، مدیریت اطالعات در این نرم1شود. مطابق شکل استفاده می ]11[ سازیپروژه مبتنی بر شبیه

 تشکیل شده است؛ مدیریت اطالعات اولیه، مدیریت متغیرها و مدیریت نتایج.

 
مدیریت اطالعات اولیه مدیریت متغیرها مدیریت نتایج

ساختار شکست و تعریف فعالیت ها

منابع مورد نیاز برای هر فعالیت

هزینه ی منابع

المان بندی بنا

مدیریت منابع

مدیریت شبیه سازی

مدیریت فعالیت ها

هم سطح سازی منابع

تقویم کاری

تنظیمات شبیه سازی

منابع در دستر  و الگوریتم ژنتیک

 
 افزار مدیریت پروژهمدیریت اطالعات در نرم – 1شکل 

 
به صورت پایگاه -های استاندارد مورد نیاز بندی ساختمان انجام شده و فعالیتالماندر بخش مدیریت اطالعات اولیه، 

برداری از هر ی بهرهشود. منابع مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت، و هزینهوارد مدل می -ی فهرست بها یا تعریف دستیداده

شود. در بخش مدیریت ی مدل ثبت مییگاه دادهی آنالیز بها یا به صورت دستی در پامنبع نیز به صورت پایگاه داده

ها، تعریف منابع مورد نیاز هر فعالیت برای ی پروژه، تعریف روابط منطقی بین فعالیتمتغیرها، کاربر با وارد کردن متره
رهای دهد. متغیریزی مورد توجه قرار میسازی ساخت، شرایط خاص پروژه را در برنامهشروع آن و تعریف متغیرهای شبیه

 سازی منابع و تقویم کاری پروژه است.سطحهای همسازی در این پروژه شامل تعداد منابع در دستر ، محدودیتشبیه
هایی مانند سازی مقید استفاده شده است. در این روش، محدودیتبندی پروژه از شبیهافزار برای زماندر این نرم

ها بر حسب اولویت ، برای شروع هر فعالیت تعریف شده، سپس فعالیتها و در دستر  بودن منابعروابط منطقی فعالیت
سازی، جزییات شوند. با اجرای شبیهها را ارضا کند، آغاز میباالتر انتخاب شده و در بهترین زمان ممکن که تمام محدودیت

 2طور که در شکل شود. همانهزینه، زمان، منابع و مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه به عنوان خروجی نمایش داده می

شود. لذا، سازی به یک المان، یک فعالیت، تعدادی منابع، هزینه و زمان مرتبط مینشان داده شده است، هر رخداد شبیه
 ای حاصل از ترکیب این پارامترها را خواهد داشت.عالوه بر نتایج مذکور، مدل پیشنهادی قابلیت نمایش هر نتیجه
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رخداد

المان

زمان هزینه

فعالیتمنبع

 
 سازیاطالعات مرتبط با هر رخداد در شبیه – 2شکل 

 
های گذشته را ارضا کند، و تعداد منابع شود که توالی منطقی تعریف شده با فعالیتهر فعالیت تنها زمانی آغاز می

سازی ی شبیهبرنامهمورد نیاز برای شروع آن و در طول اجرای آن در دستر  باشد. برای پیدا کردن بهترین زمان ممکن، 

کند. در زمان هر کدام از رخدادها، شرط توالی منطقی بررسی جستجو را از اولین رخداد به سمت آخرین رخداد آغاز می

کند. این روند تا زمانی که تاریخ شود، و در صورتی که شرط آن را ارضا نکند، این فرایند را برای رخداد بعدی تکرار میمی
شود و با توجه یابد. سپس تاریخ رخداد مورد نظر به عنوان شروع فعالیت فرض میپیدا شود، ادامه می اولین رخداد مناسب

سازی وجود تعداد منابع مورد نیاز را در ی شبیهشود. در هر مرحله، برنامهبه آن، تاریخ فرضی پایان پروژه محاسبه می

ی مورد نظر، شرایط در دستر  بودن صورتی که بخشی از بازهکند. در ی بین رخداد آغاز و پایان فرضی بررسی میفاصله
شود. با تکرار این منابع را نداشته باشد، رخداد بعدی به عنوان تاریخ شروع فرضی در نظر گرفته شده و این فرایند تکرار می

د شروع فعالیت مورد نظر فرایند، اولین زمانی که هر دو شرط توالی منطقی و موجود بودن منابع ارضا شود، به عنوان رخدا

در شود و پس از تعیین قطعی رخداد شروع فعالیت، رخداد پایانی آن با اضافه کردن مدت پروژه محاسبه می شود.تعیین می

ی بین رخداد شروع و پایان، به گردد. سپس تمام منابع مورد نیاز برای اجرای فعالیت، در فاصلهلیست رخدادها ثبت می
شود تا ها تکرار میشود. این فرایند به همین ترتیب بر حسب اولویت، برای تمام فعالیتال کار اضافه میتعداد منابع در ح

 لیست نهایی رخدادهای پروژه به دست آید.

های مختلف است. همچنین تمام نتایج های متعددی در قالب جداول و فرممدل پیشنهادی نیازمند ورودی قالب
ها نیز برای نمایش وضعیت فعلی شود. در تعدادی از فرمنمودار به مدیر پروژه نمایش داده مینهایی مدل در قالب جدول و 

برای  افزار مایکروسافت اکسلهای جدید، جداول مورد نیاز هستند. به همین منظور نرممدل و سپس دریافت ورودی

تحلیل، محاسبات و پردازش سیستم نیز  به  های برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.ها و نمایش خروجیدریافت ورودی

های فرمافزار اکسل، هر کدام از در نرم ( در محیط اکسل انجام شده است.VBAبیسیک )کمک ماکرونویسی با زبان ویژوال
مربوط به ی ای جداگانه طراحی شده است. کاربر با استفاده از توابع نوشته شده برای هر فرم، اطالعات اولیهورودی در برگه

شود و های آینده مشخص میکند. با تکمیل هر برگه، اطالعات اولیه برای برگهها را پر میآن را دریافت کرده، سپس برگه

 شود.سازی اجرا میاین فرایند به همین صورت تا پایان مدل

 

 

 

 

 
 



 

 

 
wwwCAUP.ir         6 

 ی موردیمطالعه .4

ی موردی نشان داده خواهد شد. به همین یک مطالعه ی بررسی نتایج، در قالبهای مدل و نحوهدر این بخش، قابلیت

ی ولنجک تهران، از عملیات خاکی تا نماسازی، به عنوان منظور، ساخت یک ساختمان مسکونی هشت طبقه، در منطقه

هایی کوچک تقسیم شده و فرایند تخمین زمان، ی نمونه در نظر گرفته شده است. در این مدل ساختمان به المانپروژه

هدف از این  سازی اطالعات ساخت صورت گرفته است.های مورد نیاز برای مدله، مصالح و منابع در سطح المانهزین
سازی چهاربعدی است. در این بخش، روند های مدل در استخراج اطالعات الزم برای مدلی موردی، نمایش قابلیتمطالعه

 دهد بررسی شده است.اختیار کاربر قرار می هایی که مدل درسازی شرح داده شده و سپس خروجیکلی مدل

ی اجرا را آیتم طراحی شده تا کل محدوده 557سازی ساختمان مسکونی مذکور، ساختار شکستی با به منظور مدل
ها های اجرایی کامالً در سطح المانسازی پروژه است. در این بخش فعالیتها گام بعدی مدلپوشش دهد. تعریف فعالیت

فعالیت  13بندی و فعالیت قالب 13فعالیت آرماتورگذاری،  51شوند. به عنوان مثال برای هر کدام از طبقات، شکسته می

ها، مدیر پروژه با وارد کردن تعداد شود. پس از تعریف فعالیتستون موجود تعریف می 13ریزی در بخش اسکلت برای بتن

 دهد.یریت منابع را تشکیل میی مدها، پایگاه دادهمنابع الزم برای اجرای فعالیت
ی ستون دهندهدر تنظیمات برنامه وارد شده است. این المان نشان C410به منظور نمایش خروجی برنامه، المان 

ی برنامه 1حاصل شده است. جدول  Bو  1ی اول تیپ( است که از تقاطع محور )طبقه 4ی ی شمارهاز طبقه 11ی شماره

اند در هایی از پروژه که مختص این المان تعریف شدهدهد. در این جدول تمام فعالیترا نمایش می C410بندی المان زمان
 .های مربوط به این المان در طول اجرا نمایش داده شودنظر گرفته شده تا سیر فعالیت

 

  C410بندی المان ی زمانبرنامه -1جدول 

 شناسه شناسه شماره
شناسه 

 فعالیت

 خ پایانتاری تاریخ شروع

 المان فعالیت
ساختار 

 شکست
 ساعت روز ماه سال ساعت روز ماه سال

1 C410 5.4.1.1 11171214 1593 8 3 5.82 1593 8 3 4.46 

2 C410 5.4.1.1 11171216 1593 8 8 6.25 1593 8 8 6.66 

5 C410 5.4.1.2 11161511 1593 8 9 1.16 1593 8 9 1.89 

4 C410 5.4.1.5 11181116 1593 8 22 6.77 1593 8 22 7.15 

3 C410 3.4.3.2 11161415 1597 5 15 1.86 1597 5 15 2.72 

6 C410 3.4.3.2 11181211 1597 5 51 2.27 1597 5 51 5.18 

7 C410 3.4.3.2 11181212 1597 4 16 4.24 1597 4 16 3.46 

8 C410 3.4.3.2 11181214 1597 3 1 4.15 1597 3 1 4.96 

9 C410 3.4.3.2 11221319 1597 3 51 4.85 1597 3 51 3.13 

11 C410 3.4.3.5 11231311 1597 6 5 2.37 1597 6 5 5.98 
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با آرماتوربندی طولی آغاز شده، سپس با  C410شود. فعالیت های المان طور که در این جدول مشاهده میهمان

های اجرای توری سیمی، کاری، فعالیتی نازکریزی ادامه یافته است. در مرحلهبندی و بتنآرماتوبندی عرضی، قالب
گیری، اجرای گچ و خاک و سفیدکاری و نصب قرنیزها صورت گرفته است. در نهایت نیز فعالیت اجرای رنگ روغنی شمشه

 برداری شود.ی بهرهتا المان موردنظر آمادهانجام شده 

میلگرد آجدار با »پذیر است. به عنوان مثال با تعریف مصالح قابلیت نمایش خروجی مصالح برای این المان نیز امکان

دهد. در این جدول مقدار را نمایش می 2و دریافت خروجی هفتگی مصالح، برنامه اطالعات جدول « میلیمتر 11قطر 
ی زمانی که در تمام مراحل اجرای المان، مورد استفاده قرار گرفته است، در بازه« میلیمتر 11میلگرد آجدار با قطر »مصالح 

 .شودتعریف شده نمایش داده می

 

  C410مقدار میلگرد آجدار مورد نیاز برای المان  -2جدول 

 مقدار روز ماه سال توضیح

 79.199 3 8 1593 در هفته شروع شده از

 

خواهد بود. در این فرم با مشخص  C410های مربوط به المان نهایت خروجی بخش هزینه، نمایانگر جزییات هزینه در

مورد نیاز خواهد  C410های مربوط به آن منبع یا مصالح که برای اجرای ستون کردن منبع یا مصالحی خاص، تمام هزینه

-های نیروی انسانی، ماشینهای المان مورد نظر در بخشهزینهشود. همچنین مجموع بود، محاسبه شده و نمایش داده می

های الزم برای اجرای هزینه 5شود. جدول های این قسمت نشان داده میآالت، مصالح و حمل ونقل به عنوان خروجی

 .دهدرا نمایش می C410المان 

 

  C410های الزم برای اجرای المان هزینه -3جدول 

 نوع هزینه
 مقدار

 (میلیون ریال)

 5588656.5 نیروی انسانی

 151173.5 ماشین آالت

 7322256.1 مصالح

 143766.4 حمل و نقل

 11186814.1 مجموع

 
های اجرایی و شکست ی المان به فعالیتآمده قابل مالحظه است، با تخصیص شناسهدستطور که از نتایج بههمان

سازی چهاربعدی سازه پیشنهادی نتایج ارزشمندی در اختیار مدیر پروژه برای مدلها، چارچوب ها تا سطح این المانفعالیت

افزارهایی توان مدل چهاربعدی سازه را با استفاده از نرمی تولیدشده، میمندی از نتایج زمان و هزینهدهد. با بهرهقرار می
انیمیشن ساخت، کشف تناقضات اجرایی و شناسایی افزارها برای نمایش این نرم تهیه کرد و از قابلیت Navisworksمانند 

نمایش داده شده  Navisworksافزار شده، در نرمآمده از مدل ارائهدستبه همین منظور، اطالعات به برخوردها بهره برد.

 افزار مدل شده است.است. در این بخش اطالعات مربوط به اسکلت این ساختمان در نرم
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-افزار در قالب سطوح مختلف که از قبل پیشبینی شده وارد مینرم Item Catalogساختار شکست پروژه در بخش 

ترین سطح ساختار شکست تعریف شده و به آنها منابع اجرایی مورد نیاز، اختصاص های پروژه نیز در پایینشود. فعالیت
 دهد.نمایش می Navisworksساختار شکست کارهای پروژه را در نرم افزار  5شود. شکل داده می

 

 
 Navisworksافزار ساختار شکست پروژه در نرم – 3شکل 

 

شود. وارد می Navisworksافزار ها به صورت ساختار شکست منابع در نرمتعریف منابع مورد نیاز برای اجرای فعالیت
شده در مدل مصالح، منابع تعریفآالت و های نیروی انسانی، ماشینها و تخصیص منابع در بخشبا تعریف عنوان فعالیت

جزییات ساختار شکست  3و شکل  Navisworksافزار ساختار شکست کلی منابع را در نرم 4 شود. شکلافزار میوارد نرم

 دهند.ریزی را نمایش میمنابع فعالیت بتن

 

 
 Navisworksافزار ساختار شکست کلی منابع در نرم – 4شکل 
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 Navisworksافزار ریزی در نرمساختار شکست منابع فعالیت بتنجزییات  – 5شکل 

 
اطالعات مورد نیاز برای بخش  TimeLinerبا تخصیص زمان شروع و پایان ساخت هر المان به آنها در بخش 

Simulation مردادماه سال  51روز شنبه  13:29وضعیت ساختمان را در ساعت  6افزار در دستر  خواهد بود. شکل نرم

هایی است که ساخت آنها به اتمام رسیده هایی که با رنگ سفید نمایش داده شده است، الماندهد. الماننمایش می 1593
شفافیت آنها  ها توسط درصددهد. درصد پیشرفت ساخت المانساخت را نمایش میهای درحالهای سبزرنگ، بخشو المان

 .شودنشان داده می

 

 
 Navisworksافزار سازی فرایند ساخت در نرممجسم – 6شکل 
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 گیرینتیجه .5

ها در های چهاربعدی، استفاده از آنهای فراوان مدلرغم قابلیتتوان گفت که علیهای گذشته، میبا مرور پژوهش
-سازی و هزینه و زمان باالی مورد نیاز آن، از جمله مهمبودن فرایند مدلصنعت ساخت بسیار محدود بوده است. دشوار 

شده در این پژوهش، و های چارچوب ارائهها است. با توجه به خروجیمندی از این مدلترین عوامل محدودکننده برای بهره

-این چارچوب روشی مناسب برای تهیهتوان گفت که ، میNavisworksافزارهایی مانند قابلیت انتقال اطالعات نهایی به نرم

سازی و های چهاربعدی را در اختیار مدیران پروژه قرار داده است. همچنین عدم نیاز به دانش جدید مانند شبیهی مدل
-ی پروژه، فهرست بها و آنالیز بها(، موجب تسهیل فرایند مدلاستفاده از اسناد شناخته شده در صنعت ساخت )مانند متره

تری از مدیران پروژه های مدل چهاربعدی را در اختیار طیف گستردهمندی از قابلیتو در نتیجه، امکان بهره سازی شده

 .ستاقرار داده 
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