


Τεχνολογική ανάπτυξη 
και αστικοποίηση

αύξηση του πληθυσμού και 
έντονη αξιοποίηση της γης

• Προνόμιο με ιδιαίτερη αξία 
για τον άνθρωπο

•Στέγαση, οικονομικοί και 
κοινωνικοί σκοποί

Γη

Τεχνολογία

• Τεχνολογική 
ανάπτυξη

• Αστικοποίηση

3D δόμηση

• Βιώσιμη Διαχείριση 
Γης

• Βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη της γης
• Λειτουργικά 

Συστήματα Διοίκησης 
Γης

• AECO 
κατασκευαστικός 

κλάδος



Κτηματολόγιο

…πυρήνας κάθε συστήματος διαχείρισης γης

…ασφάλιση και προστασία της ιδιοκτησίας της γης

Η νέα όμως πραγματικότητα στην αξιοποίηση της γης καθιστά το 3D
Κτηματολόγιο απαραίτητο εργαλείο στα συστήματα διαχείρισης γης.

Για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου 3D Κτηματολογίου απαραίτητη 
προϋπόθεση συνιστά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τρισδιάστατου 
τεχνικού πλαισίου

Διερεύνηση κατάλληλων δεδομένων 
Επικύρωση μοντέλου
Προτυποποίηση

► Φυσικές οντότητεςΝομικές οντότητες



BIM

…συνιστά την ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών μίας εγκατάστασης, δημιουργώντας μία κοινή πηγή
πληροφοριών σχετικά με αυτή και διαμορφώνοντας μία αξιόπιστη βάση για
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της,
από την αρχική ιδέα μέχρι την κατεδάφισή της (NBIMS, 2014)

BIM 3D Κτηματολόγιο Βιώσιμη 
Διαχείριση Γης



Ένα BIM μοντέλο χαρακτηρίζεται ως ένα δυναμικό μοντέλο το οποίο
συγκροτείται από ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών:

Γεωμετρία, υλικά κατασκευής, χαρακτηριστικά ενεργειακής και 
θερμικής συμπεριφοράς, κόστος κλπ

Ανοιχτά πρότυπα

Ενσωματωμένη και 
συλλογική τάση

BIM Server

Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής μεταφορά δεδομένων χωρίς την
εισαγωγή λαθών και απώλεια πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των
ανοιχτών προτύπων (open formats):

• IFC, Industrial Foundation Classes
•BCF, Building Collaboration Format
•BIMSie, BIM Service interface interchange



Η εφαρμογή αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας διαλειτουργικής
πλατφόρμας για τη Βιώσιμη Διαχείριση Γης. Τα μέσα που
χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή αυτή είναι :

Revit  BIM Λογισμικό
IFC ανοιχτό πρότυπο  Προσαρμογή 3D κτηματολογικών
πληροφοριών
IFC, BCF ανοιχτά πρότυπα  Ενοποίηση Μοντέλου
BIM Server, BIMSie ανοιχτό πρότυπο Διαλειτουργική πλατφόρμα





Διαλειτουργική πλατφόρμα



Συμπεράσματα

Τα Revit ΒΙΜ μοντέλα μπορούν να εμπλουτιστούν με κτηματολογικές
πληροφορίες αποτελώντας τη βάση για μία διαλειτουργική πλατφόρμα
βιώσιμης διαχείρισης γης:
Οπτικοποίηση 3D ιδιοκτησιών
Αξιόλογα εργαλεία για τη διαχείριση των 3D ιδιοκτησιών
Επικύρωση δεδομένων (Validation) για την αποτροπή ασυνεπειών
Άμβλυνση θεμάτων διαλειτουργικότητας

Μελλοντική έρευνα

Αξιολόγηση της διαλειτουργικής πλατφόρμας όσον αφορά στην
αποδοτικότητα, χρησιμότητα και αξιοπιστία της
Αυτόματοι αλγόριθμοι για την εξαγωγή συγκεκριμένων οντοτήτων από
ΒΙΜ μοντέλα
Εκτεταμένη έρευνα πάνω στο IFC πρότυπο εξαιτίας του περιορισμού
του IFC2x3 και IFC4 για εξαγωγή μίας επιφάνειας IFCsite



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

