
Η Τεχνολογία ΒΙΜ στο SCADA Pro

Innovative – Intuitive - Intelligent



BIM - Building Information Modeling

Η τεχνολογία BIM (Building Information Modelling) 

αποτελεί ένα πρότυπο και μία μεθοδολογία 

λειτουργιών (Operations Methodology) η οποία 

επιτρέπει τον σχεδιασμό με “ευφυή” αντικείμενα τα 

οποία ενσωματώνουν όλες τις πληροφορίες 

(αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές,

κατασκευαστικές κλπ) που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

Η κάθε πληροφορία και παράμετρος εισάγεται μία 

φορά και καταχωρείται σε βάση δεδομένων και 

χρησιμοποιείται όπου απαιτείται, από οιαδήποτε 

εφαρμογή που συμμετέχει στο σχεδιασμό του 

έργου.



Η “ευφυΐα” και η 
άμεση “κεντρική” 

διάθεση των 
πληροφοριών είναι 

τα κύρια 
χαρακτηριστικά 

που καθιστούν την 
τεχνολογία BIM 

μία νέα 
επαναστατική 

πρακτική 
και 

τον μελλοντικό 
προσανατολισμό 

των τεχνικών 
λογισμικών.



• Καλύτερη συνεργασία των 

εμπλεκόμενων μηχανικών

• Μελέτη πάντα ενημερωμένη με 

τις τελευταίες αναθεωρήσεις και 

διορθώσεις

• Μοναδικό και ακριβές 

προσομοίωμα που επιτρέπει 

ελέγχους υλοποίησης και 

κατασκευασιμότητας

Πλεονεκτήματα

• Ταχύτεροι χρόνοι εκτέλεσης των 

μελετών με δεδομένο την εισαγωγή 

των στοιχείων μία φορά.

• Άμεση ενημέρωση όλων των 

σχεδίων με αποφυγή λαθών και 

επαναλήψεων

• Εύκολος έλεγχος και σύγκριση 

αποτελεσμάτων μεταξύ των 

στατικών εφαρμογών.

• Λεπτομερή σχέδια τελικής μελέτης 

εφαρμογής



Συνεργασία με κορυφαίες εφαρμογές

Το  SCADA Pro ενσωματώνει 

την τεχνολογία BIM και 

εξελίσσει την ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τόσο με  

αρχιτεκτονικές εφαρμογές 

(Autodesk AutoCAD, Revit, 

ArchlineXP),  όσο και με άλλα 

στατικά προγράμματα (ETABS, 

SAP2000, IDEA StatiCa).

\



Προσφέρει δυνατότητα: 
Αυτόματης Αναγνώρισης των Διατομών του SCADA Pro από οποιαδήποτε 2D και 3D 

αρχιτεκτονικό σχέδιο μορφής dxf ή dwg

2D

3D



Προσφέρει δυνατότητα: 
Αυτόματης μετατροπής γραμμών από οποιαδήποτε dxf ή dwg σχέδιο 

και Αυτόματης Αναγνώρισης Όψεων  



Προσφέρει δυνατότητα: 
Προσομοίωσης οποιασδήποτε μορφής μέσω των Πεπερασμένων Επιφανειακών Στοιχείων      

και των Τυπικών Κατασκευών



Τα IFC αρχεία που εξάγει το REVIT

παρέχουν ακριβή δεδομένα που 

επιτρέπουν την  αυτόματη αναγνώριση 

όλων των δομικών στοιχείων από 

σκυρόδεμα ή μεταλλικής κατασκευής από 

το SCADA Pro : στύλοι, δοκοί, στοιχεία 

θεμελίωσης .

Το SCADA Pro συνδυάζει τους 

προηγμένους αλγορίθμους του, με 

τις πανίσχυρες δυνατότητες του 

REVIT που θεωρείται ο 

πρωτοπόρος της τεχνολογίας ΒΙΜ.

Το Autodesk REVIT βασίζεται στην 

τεχνολογία BIM, βοηθά τον μηχανικό 

να απεικονίσει, να αξιολογήσει και να 

κοινοποιήσει τη μελέτη του πιο 

αποτελεσματικά.

Επικοινωνία SCADA Pro  - Autodesk REVIT 

Όλα τα δομικά στοιχεία αποθηκεύονται σε μια 

κεντρική βάση δεδομένων, συμπεριλαμβάνοντας 

πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία τους και τη 

φυσική τους δομή.



Τα αρχεία που εξάγει το ARCHline.XP

παρέχουν ακριβή δεδομένα που 

επιτρέπουν την  αυτόματη αναγνώριση 

όλων των δομικών στοιχείων από το 

SCADA Pro : στύλοι, δοκοί, στοιχεία 

θεμελίωσης και φορτία.

Το SCADA Pro συνδυάζει τους 

προηγμένους αλγορίθμους του με 

τις πανίσχυρες δυνατότητες του 

ARCHline.XP.

Το ARCHline.XP βασίζεται στην 

τεχνολογία BIM, που βοήθα τον 

μηχανικό να απεικονίσει, να 

αξιολογήσει και να κοινοποιήσει τη 

μελέτη του πιο αποτελεσματικά.

Επικοινωνία SCADA Pro  - ARCHline.XP

Όλα τα δομικά στοιχεία αποθηκεύονται σε μια 

κεντρική βάση δεδομένων, συμπεριλαμβάνοντας 

πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία τους και τη 

φυσική τους δομή.



Αρχιτεκτονική 

σχεδίαση 

& 

Εσωτερική 

διακόσμηση

Παραμετρικά αντικείμενα
Όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Τρισδιάστατα μοντέλα
Προοπτικά & Φωτορεαλισμούς

Διαχείριση έργου & σχεδίων
Φωτογραμμετρία κλπ

ARCHLine.XP



Architectural Image Gallery

Interior Design

ARCHLine.XP



Αμφίδρομη Επικοινωνία με 

άλλες στατικές εφαρμογές:

Αμφίδρομη Επικοινωνία μεταξύ ETABS και SAP2000 με το  SCADA Pro:
Εξαγωγή και εισαγωγή κατασκευών από: 

σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία  / με: φορτία και ανάλυση 



✓ Πολύπλοκη γεωμετρία
✓ Γραμμικά & επιφανειακά στοιχεία
✓ Διατομές
✓ Γεωμετρία
✓ Ιδιότητες 
✓ Υλικό 
✓ Συνθήκες στήριξης
✓ Βαθμοί ελευθερίας
✓ Rigid Offsets
✓ Φορτία

Στοιχεία διασύνδεσης

Αμφίδρομη Επικοινωνία

✓ Σχεδιασμός με Ευρωκώδικες (EC6, EC5 &
ξύλινων συνδέσεων) με βάση τα εθνικά 
προσαρτήματα

✓ Επανέλεγχος κατασκευών Ο/Σ αλλά & 
διαστασιολόγηση ενισχύσεων κατά 
ΚΑΝ.ΕΠΕ.

✓ Επανέλεγχος κατασκευών από Φέρουσα 
Τοιχοποιία βάσει EC8-3 & κριτηρίων 
αστοχίας & διαστασιολόγηση ενισχύσεων.

✓ Διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων 
βάσει EC3-1-8.

✓ Αυτόματος υπολογισμός φορτίσεων 
ανέμου & χιονιού βάσει EC1.

Πλεονεκτήματα εξαγωγής στο 

SCADA Pro



Τώρα μπορείτε πλέον να 
εξάγετε οποιαδήποτε μεταλλική 
σύνδεση από το SCADA Pro στο 

κορυφαίο πρόγραμμα 
σχεδιασμού μεταλλικών 
συνδέσεων IDEA StatiCa. 

.

Η εξαγωγή επιτυγχάνεται χάρη στην 
τεχνολογία BIM που βασίζονται οι δύο 

εφαρμογές και επιτρέπει την πλήρη 
και δυναμική επικοινωνία τους. 

Επικοινωνία SCADA Pro  - IDEA StatiCa

Το SCADA Pro εξάγει αυτόματα την πλήρη 
γεωμετρία του κόμβου με τα στοιχεία των 

διατομών που συντρέχουν σε αυτόν καθώς και 
τα εντατικά μεγέθη του άκρου του κάθε μέλους. 

Η σύνδεση είναι πλήρως έτοιμη για 
διαστασιολόγηση στο IDEA StatiCa



Γιατί χρειάζεστε την BIM?

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί και 

κυβερνήσεις προωθούν τη χρήση της 

τεχνολογίας BIM, είναι πλέον απαιτητό από 

την Ευρωπαϊκή ένωση για τα δημόσια έργα σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Εάν δεν είστε έτοιμοι για την BIM, ενδέχεται 
να χάσετε σημαντικές μελέτες έργων

Υπάρχει πίεση από τους πελάτες να 

υποβάλλουν τις μελέτες των έργων 

χρησιμοποιώντας την BIM

Ο τελικός στόχος είναι να καταστεί η μελέτη 
των κτιρίων γρηγορότερη, φθηνότερη, με 
καλύτερη ποιότητα, λιγότερο κόστος και με 
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον





✓ Το ACE-OCP είναι μία υπολογιστική πλατφόρμα, η οποία εφαρμόζει τη θεωρία της βελτιστοποίησης σε

πραγματικές κατασκευές με τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση του κατασκευαστικού κόστους (υλικά

και εργατικά).

✓ Ευρείας κλίμακας δοκιμές έχουν δείξει ότι μείωση του κόστους της τάξεως 10-25% είναι εφικτή μέσω
του ACE-OCP δημιουργώντας κατασκευές που συνδυάζουν ορθώς επιλεγμένα υλικά και γεωμετρικά
χαρακτηριστικά με την τήρηση των κανονισμών, την αύξηση της αντοχής και την εργονομία της
κατασκευής.

✓ Βασιζόμενο στις αρχές του Building Information Modelling (BIM) το ACE-OCP δίνει τη δυνατότητα
εύκολης ενσωμάτωσης και χρήσης του από τα στατικά προγράμματα SCADA Pro, SAP2000, ETABS, κλπ.

Τι είναι το ACE-OCP



Τύποι δομικής βελτιστοποίησης
❑ Βελτιστοποίηση Μεγέθους ❑ Βελτιστοποίηση Σχήματος

αρχικό σχήμα

Βελτιστοποιημένο σχήμα

❑ Βελτιστοποίηση Τοπολογίας

Διατομή επιφανειακού στοιχείου

Διατομή ραβδωτού στοιχείου



Για να μειώσετε το κόστος εφαρμόζοντας 
τεχνολογίες βελτιστοποίησης!



Ενσωμάτωση του OCP στα προϊόντα της CSI



Περιγραφή

• 98 μεταβλητές σχεδιασμού

• Κανονισμός: BS5950 

Μείωση κόστους : 7% 

Bird’s Nest

Περιγραφή

•139 μεταβλητές σχεδιασμού

• Κανονισμός : AISC-ASD 

Μείωση κόστους : 10%

Water Cube

Πεκίνο 2008 Ολυμπιακοί Αγώνες





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


