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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων των 

τελευταίων ετών, πυροδότησε σημαντικές μεταβολές στο σχεδιασμό, στον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων.  

Η εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν το κόστος και τα κατασκευαστικά σφάλματα και 

αυξάνουν την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό και 

σωστό προγραμματισμό. Η νέα καινοτόμα τεχνολογία ΒΙΜ, υπόσχεται να προκαλέσει 

επανάσταση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η 5D προσομοίωση, με την 

αλληλεπίδραση του τρισδιάστατου μοντέλου με την παράμετρο του χρόνου και του 

κόστους, αποτελεί την απάντηση στις ανάγκες των επαγγελματιών του τεχνικού κλάδου.  

Ταυτόχρονα όμως, η ανεξέλεγκτη κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσια αυτής της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει σοβαρές συνέπειες στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 

την αφαίμαξη των φυσικών πόρων και στην ποιότητα ζωής.  Για το λόγο αυτό, κρίνεται 

επιτακτική η εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων και οδηγιών και των κατάλληλων 

παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον κτιριακό δυναμικό. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία,  εφαρμόζονται οι πρακτικές της πέντε διαστάσεων 

μοντελοποίησης, περιγράφοντας αναλυτικά τις διαδοχικές φάσεις παραγωγής του 

μοντέλου και ενεργειακής του ανάλυσης και γίνεται απόπειρα να εντοπιστούν οι 

διευκολύνσεις και οι ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα, οι δυσκολίες και οι 

καθυστερήσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν από μια τέτοια διαδικασία. Για το σκοπό 

αυτό, αφού σχεδιάστηκε μια πενταόροφη πολυκατοικία διαμερισμάτων στο Autodesk 

Revit 2017, αναβαθμίστηκε σε «Ενεργειακή Κλάση Α» με το 4Μ-ΚΕΝΑΚ και 

συντάχθηκε ο οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός με το Microsoft Project 2011, 

στη συνέχεια τα προγράμματα ενοποιήθηκαν σε ένα τελικό συνολικό μοντέλο, με τρόπο 

ώστε να προσδοθούν οι πέντε διαστάσεις στο κτίριο και να υλοποιηθεί η εικονική 

προσομοίωση, με την εξαγωγή και των τελικών συμπερασμάτων. 
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ABSTRACT 

The great technological progress and the development of information systems in recent 

years, has sparked major changes in the design, programming and implementation of 

technical projects. 

The implementation of practices that reduce cost and manufacturing errors and increase 

security and sustainability, requires detailed designing and proper planning. The new 

innovative BIM technology, promises to revolutionize the construction industry. The 5D 

simulation, by combining the three-dimensional model with the time and cost parameters, 

is the answer to the needs of professionals of the construction sector. 

At the same time, uncontrolled energy consumption in the context of this technological 

development, has serious implications concerning the degradation of the environment, the 

depletion of natural resources and the quality of life. For this reason, it is imperative to 

apply mandatory rules and guidelines and appropriate interventions to existing buildings. 

In this MSc dissertation paper, the five-dimensional modeling practices are applied. The 

successive production phases of the model are described, along with its energy analysis, 

and it is attempted to identify the facilities and opportunities, but also the problems, 

difficulties and delays that may arise from such a process. For this purpose, after designing 

a five-story apartment building in Autodesk Revit 2017, it was upgraded to "Energy Class 

A" with 4M-KENAK, and cost and time planning was prepared with Microsoft Project 

2011, then the programs were merged into a final total model, in order to assign the five 

dimensions to the building and to implement the virtual simulation, with the extraction of 

the final conclusions. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1.1 Εισαγωγή 

Στις σύγχρονες καταναλωτικές και βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, στις οποίες η 

στόχευση στο κέρδος είναι παραπάνω από εμφανής, κυριαρχεί η ανάγκη για επιτάχυνση 

των διαδικασιών, για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κέρδους, με 

ταυτόχρονη όμως εμμονή στη λεπτομέρεια ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο τεχνικός και κατασκευαστικός κλάδος, δέχεται μεγάλες 

πιέσεις να κατασκευάσει γρηγορότερα, να αυξήσει την ποιότητα του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος, να παράγει λιγότερα απόβλητα και να συμμορφωθεί με τις 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της 

εξασφάλισης της βιωσιμότητας που καθίστανται ολοένα και πιο καίρια ζητήματα στις 

μέρες μας. Στον αντίποδα αυτού, είναι σαφές πως τα τελευταία ειδικά χρόνια, της 

ραγδαίας εξάπλωσης της οικονομικής κρίσης, η βιομηχανία ταλανίζεται από μειωμένη 

παραγωγικότητα, υψηλό ρίσκο και χαμηλό κέρδος.  

Μέσα σε αυτή την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί, η καινοτόμα τεχνολογία της 

Μοντελοποίησης Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) αποτελεί την απάντηση στους τεχνικούς 

κλάδους, ώστε να επιτύχουν την αύξηση της ροής δεδομένων μέσω της κατασκευαστικής 

διαδικασίας και κατά συνέπεια να αναβαθμίσουν την ποιότητα του σχεδιαζόμενου 

αποτελέσματος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της δουλειάς τους και να 

επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Όταν γίνεται αναφορά στη Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ), 

υποδεικνύεται μια νέα ψηφιοποιημένη τεχνολογία υπό το πρίσμα της πλατφόρμας 

συνεργασίας επαγγελματιών του τεχνικού κλάδου. Οι βιομηχανοποιημένες πρακτικές, 

λειτουργούν σωστά όταν οι πληροφορίες σχεδιασμού είναι δομημένες κατάλληλα για την 
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κατάντη εφαρμογή από κατασκευαστές, εργάτες και διαχειριστές έργων. Τα πρότυπα 

δεδομένων BIM έχουν σταδιακά ωριμάσει για να ικανοποιήσουν αυτό το σκοπό. 

Δεδομένων λοιπών των πλεονεκτημάτων στα οποία παρέχει πρόσβαση η τεχνολογία του 

ΒΙΜ, οι ιδιοκτήτες, οι εργολάβοι και οι διαχειριστές έργων, οδηγούν τη βιομηχανία προς 

αυτή τη νέα κατεύθυνση ώστε να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας της τεχνολογίας 

ΒΙΜ, απαιτώντας βελτιώσεις των διαδικασιών και τεχνολογικές καινοτομίες.  

Ταυτόχρονα με την αύξηση των τεχνολογικών απαιτήσεων που συνάδουν με την αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου, αυξάνεται ραγδαία και η ζήτηση και κατανάλωση ενέργειας. Έχει 

γίνει πλέον κατανοητό σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους απλούς πολίτες μέχρι τις 

κυβερνήσεις, πως η επιδιωκόμενη ανάπτυξη και βελτίωση του επιπέδου ζωής, 

προκειμένου να είναι βιώσιμη οφείλει να συνάδει με τις αρχές της διαφύλαξης και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις και οι δράσεις σχετικά με την ενέργεια, δε 

πρέπει να αντιμετωπίζονται μυωπικά, αλλά οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη οι 

μακροπρόθεσμες συνέπειές τους όσον αφορά το αντίκτυπο στην κοινωνία και στο 

παγκόσμιο κλίμα. Αυτά τα δεδομένα και τα ζητήματα, συνιστούν σημαντικές προκλήσεις 

για την Ευρώπη, η οποία έχει νομοθετήσει προκειμένου να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 

δυσμενείς συνέπειες της αδυσώπητης αφαίμαξης του περιβαλλοντικού πλούτου της 

ανθρωπότητας. Η χώρα μας, αντιλαμβανόμενη και αυτή τη σημαντικότητα της 

κατάστασης, προκειμένου να μειώσει τα ποσοστά της εκπομπής ρύπων και της 

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων τα οποία είναι υπεύθυνα για το 40% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας, προέβη στην εφαρμογή Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ). Με την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων και οδηγιών και των 

κατάλληλων παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον κτιριακό δυναμικό, είναι βέβαιο πως θα 

επιτευχθεί μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος και συνθήκες ποιοτικής και ασφαλούς 

διαβίωσης.  
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1.2 Αντικείμενο και Στόχος της διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματεύεται τη χρήση της καινοτόμας τεχνολογίας 

της Μοντελοποίησης Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) για τους σκοπούς της 5D 

προσομοίωσης ενός ενεργειακά αναβαθμισμένου κατασκευαστικού έργου. Αφορά λοιπόν 

τη βιβλιογραφική αναφορά στα πραγματευόμενα ζητήματα, αλλά και εφαρμογή 

συγκεκριμένης περίπτωσης μελέτης. Αντικείμενό της, αποτελεί η σαφής περιγραφή των 

διαδοχικών βημάτων και διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, από τη λήψη της απόφασης 

για το είδος του έργου που επρόκειτο να προσομοιωθεί, έως και την τελική παραγωγή του 

ψηφιακού προσομοιώματος. Για την παραγωγή του 3D μοντέλου από 2D αρχιτεκτονικά, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Autodesk Revit 2017, για την αποτίμηση της ενεργειακής 

συμπεριφοράς και την ενεργειακή αναβάθμιση χρησιμοποιήθηκε το 4M-KENAK, για τη 

διαμόρφωση του χρονικού προγραμματισμού και του υπολογισμού κόστους 

χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Project 2011 και τέλος για την παραγωγή του τελικού 

συνδυασμένου ψηφιακού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το Autodesk Navisworks 2017. Με 

την περιήγηση στο μοντέλο αυτό, είναι δυνατό ο ενδιαφερόμενος να παρατηρήσει την όψη 

του κτιρίου ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της εικονικής κατασκευής, καθώς 

και το κόστος που έχει δαπανηθεί έως τη χρονική στιγμή αυτή καθώς και την εν εξελίξει 

δραστηριότητα.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η πέντε διαστάσεων εκτέλεση 

προσομοίωσης μιας πενταόροφης πολυκατοικίας διαμερισμάτων, η οποία αδειοδοτήθηκε 

πριν την εφαρμογή του νόμου περί ενεργειακής απόδοσης και συνεπώς έχρηζε 

ενεργειακής αναβάθμισης. Η μετατροπή του δισδιάστατου σχεδίου σε τρισδιάστατο 

μοντέλο και στη συνέχεια η προσθήκη των παραμέτρων του χρόνου και του κόστους στο 

ενεργειακά αποδοτικό μετά τις τροποποιήσεις κτίριο, προηγούνται της παραγωγής του 

τελικού προσομοιώματος. Η παρακολούθηση της εικονικής κατασκευής πριν τη φυσική 

υλοποίηση του έργου, είναι εξαιρετικά πλεονεκτική καθώς αυξάνει την ασφάλεια, 

περιορίζει τις ασάφειες και τα μελανά σημεία, επιλύει τα προβλήματα, επιταχύνει τις 

διαδικασίες και προβλέπει τα πιθανά σφάλματα. Έτσι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι μπορούν 
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να έχουν εποπτική εικόνα των διαδικασιών ώστε να σχεδιάσουν στρατηγικές και να 

εκτιμήσουν την ενεργειακή συμπεριφορά από τα πρώτα στάδια της μελέτης. 

1.3 Μεθοδολογία και δομή της διπλωματικής εργασίας 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέματος της εργασίας, 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Αρχικά, έγινε μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας με αναζήτηση στοιχείων σε 

επιστημονικά βιβλία και συγγράμματα, συναφείς διπλωματικές εργασίες και 

επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Επίσης η έρευνα συμπεριέλαβε 

διαδικτυακές ιστοσελίδες, αναζήτηση σε ηλεκτρονικές πηγές και ιστότοπους εταιρειών 

και λογισμικών. Η έρευνα αυτή αφορούσε τόσο τη μέθοδο ΒΙΜ, καθώς και την ενεργειακή 

ανάλυση κτιρίων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Μετά τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την κατανόηση του θέματος, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με επαγγελματία εργολάβο προκειμένου να παραληφθούν τα τεχνικά σχέδια 

που απεικονίζουν την υπάρχουσα κατασκευή η οποία επρόκειτο να προσομοιωθεί. 

Συναπτά, αποκτήθηκε το απαραίτητο για την προσομοίωση λογισμικό και έγινε εκμάθηση 

της λειτουργίας του και των εργαλείων του με παρακολούθηση ειδικών διδακτικών βίντεο 

(tutorials) και μελέτη σχετικών βιβλίων. Ακολούθησε η εφαρμογή εντολών και 

λεπτομερής σχεδιασμός και τελικά πραγματοποιήθηκε υλοποίηση του τελικού 

προσομοιώματος και εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Όσον αφορά τη δομή της εργασίας αυτή διαμορφώνεται από επτά κεφάλαια. 

Συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στο θέμα το οποίο πραγματεύεται η διπλωματική 

εργασία. Επίσης περιγράφεται το αντικείμενο, ο στόχος, η μεθοδολογία και δομή της 

εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελεί την αναφορά στη βιβλιογραφία η οποία είναι το 

θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωματικής εργασίας. Πραγματεύεται το καινοτόμο ζήτημα 
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της τεχνολογίας ΒΙΜ καθώς και τα οφέλη, τα πλεονεκτήματα που αυτή παρέχει σε όλο τον 

κύκλο ζωής των έργων αλλά και τα αδύναμα σημεία της πρακτικής αυτής ταυτόχρονα με 

τις προοπτικές του κλάδου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται θεωρητικές πληροφορίες αναφορικά με το ενεργειακό 

ζήτημα που έχει αναδειχθεί ως πρωταρχικό τα τελευταία χρόνια με συνέπεια να 

εντείνονται οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της επίτευξης της περιβαλλοντικής και 

οικονομικής βιωσιμότητας. Ακόμη, γίνεται σύντομη αναφορά στην ελληνική νομοθεσία 

και την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται τεχνική περιγραφή του υφιστάμενου κτιρίου, με τις 

παραμέτρους που το χαρακτηρίζουν, τεχνικές, αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές και 

κατασκευαστικές. 

Το πέμπτο κεφάλαιο, αποτελεί το κατεξοχήν σημαντικό και ουσιώδες κομμάτι της 

εργασίας. Σε αυτό, γίνεται η ανάλυση και υλοποίηση του προβλήματος το οποίο 

πραγματεύεται η διπλωματική εργασία και εφαρμογή των λογισμικών. Συγκεκριμένα για 

την τρισδιάστατη μοντελοποίηση χρησιμοποιήθηκε το Autodesk Revit 2017, για την 

ενεργειακή μελέτη το 4M-ΚΕΝΑΚ, για τον προγραμματισμό το MS Project 2011 και 

τελικά για τη δημιουργία του προσομοιώματος, το Autodesk Navisworks 2017. Τα 

λογισμικά των εταιρειών Microsoft και Autodesk αποκτήθηκαν δωρεάν μέσω της 

δυνατότητας που παρέχουν οι εταιρείες για δωρεάν διάθεση σε φοιτητές, ενώ το 

πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ, χρησιμοποιήθηκε μετά από δανεισμό του ανάλογου «κλειδιού» 

από τεχνικό γραφείο το οποίο το έχει προμηθευτεί με χρηματικό αντάλλαγμα.  

Ακόμη, στο πέμπτο κεφάλαιο περιέχονται και οι απαιτήσεις των προγραμμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στους οποίους έγινε η λειτουργία των λογισμικών. 

Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται παράθεση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της 

παραγωγής του προσομοιώματος και επίσης γίνεται αναφορά στις προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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Το έβδομο κεφάλαιο, αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, και 

περιέχει τις βιβλιογραφικές αναφορές, τις πηγές δηλαδή από τις οποίες αντλήθηκε το 

απαραίτητο θεωρητικό υλικό για τους σκοπούς της παραγωγής της διπλωματικής 

εργασίας. Για την παράθεση της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο APA. 

  



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 16 από 154 

 

2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (BIM) 

2.1 Η προέλευση του ΒΙΜ και η εξέλιξή του 

Η 3D μοντελοποίηση ξεκίνησε από τις αρχές του 1970, βασισμένη σε τεχνολογίες τύπου 

CAD, που χρησιμοποιήθηκαν σε ποικίλες βιομηχανίες. Συνεπώς, η βιομηχανία της 

κατασκευής εφήρμοσε αρχικά το δισδιάστατο σχεδιασμό για τη χρήση του CAD. 

(Miettimen & Paavola, 2014). Ο όρος «κτιριακό μοντέλο» με τη σημασία που σήμερα 

αποδίδεται στον όρο, χρησιμοποιήθηκε αρχικά από κείμενα στα μέσα του 1980. 

Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε σε ένα κείμενο του 1985, από το συγγραφέα Simon Ruffle, 

που τελικά εκδόθηκε το 1986 και ύστερα σε ένα κείμενο του 1986 του Robert Aish, και 

αργότερα από την εταιρεία GMW Computers Ltd, η οποία ανέπτυξε το λογισμικό 

RUCAPS, τα οποία κείμενα αναφέρονταν στο λογισμικό που εφαρμόζονταν για τη 

λειτουργία του αεροδρομίου του Heathrow. Ο όρος «Μοντέλο κτιριακής πληροφορίας», 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1992 σε κείμενο του G.A van Nederveen and F. P. 

Tolman. 

Παρόλα αυτά, οι όροι «Κτιριακό πληροφοριακό μοντέλο» και «Μοντελοποίηση κτιριακής 

πληροφορίας», συμπεριλαμβανόμενου και του ακρωνυμίου ΒΙΜ, έγιναν ευρέως γνωστοί 

περίπου δέκα χρόνια αργότερα.. Συγκεκριμένα το 20102, η εταιρεία Autodesk έθεσε σε 

κυκλοφορία το πρώτο της λογισμικό με τον τίτλο «Μοντελοποίηση κτιριακής 

πληροφορίας» και τη δράση της αυτή ακολούθησαν και λοιποί κατασκευαστές 

λογισμικών. Με τη συνεισφορά των εταιρειών Autodesk, Graphisoft και Bentley Systems, 

καθώς και άλλους συμμετέχοντες στις αγορές, ο Laiserin Jerry, έδωσε δημοσιότητα στον 
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όρο, και τον καθιέρωσε σαν το βασικό όνομα για την ψηφιακή αναπαράσταση της 

κατασκευαστικής διαδικασίας (Autodesk, 2002). Η διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή και της διαλειτουργικότητας, είχε διαδοθεί 

προγενέστερα υπό διαφορετικό τίτλο από την εταιρεία Graphisoft με τον χαρακτηρισμό 

«Εικονική κατασκευή», και από την εταιρεία Bentley Systems με τον χαρακτηρισμό 

«Ενσωματωμένα στο έργο μοντέλα» και τελικά από την Autodesk υπό τον 

χαρακτηριστικό τίτλο «Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας». Έκτοτε, το λογισμικό 

του ΒΙΜ εισάχθηκε στην κατασκευαστική βιομηχανία σαν ένα μέσο ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα, να μειωθούν τα κόστη και προκειμένου να λειτουργήσει σαν ένα 

συνολικό βοήθημα διαχείρισης κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της κατασκευής. 

(Ghaffarianhoseini et al., 2017).  

2.2 Περιγραφή ΒΙΜ 

Το ακρωνύμιο ΒΙΜ λοιπόν, είναι σχετικά καινούριο στα πεδία ενασχόλησης 

επαγγελματιών όπως αρχιτέκτονες και κατασκευαστές, παρέχοντας πλεονεκτήματα και 

δυνατότητες που εντοπίζονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου. Ο όρος 

ΒΙΜ λοιπόν, αποτελεί δυνητικά ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εμπλεκομένων σε 

έργα. 

Σχετικά με τη Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (ΒΙΜ) δεν υπάρχει παγκοσμίως 

αποδεκτός ορισμός. (Matejka P., Tomek A., 2017). Το ΒΙΜ (Building Information 

Modeling), ορίζεται από την Επιτροπή Πληροφοριών σχετικά με τα κατασκευαστικά έργα 

(Construction Project Information Committee), ως η τέχνη της διαχείρισης πληροφοριών, 

μια διαδικασία η οποία διατρέχει όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου. (Howard & Bjork, 2008, 

Rezgui et al., 2012). Σύμφωνα με άλλους ορισμούς, αποτελεί μια ψηφιακή αναπαράσταση 

φυσικών και λειτουργικών στοιχείων και χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων. 

(National Institute of Building Sciences, 2012). Η Διεθνής Επιτροπή Προτύπων 

Μοντελοποίησης Κτιριακής Πληροφορίας (National Building Information Model 

Standard Project Committee), προτείνει τον παρακάτω ορισμό για το BIM: 



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 18 από 154 

 

Η μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (BIM), είναι η ψηφιακή αναπαράσταση των 

φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου. Ένα μοντέλο ΒΙΜ, συνιστά μια 

πηγή γνώσης και πληροφορίας σχετικά με ένα έργο, σχηματίζοντας μια αξιόπιστη βάση για 

λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ο οποίος οριοθετείται από την 

αρχική σύλληψη του έργου μέχρι την κατεδάφισή του.  (National BIM standard, 2014). 

Κοινό πεδίο όλων των ορισμών, αποτελεί ότι η έννοια του ΒΙΜ είναι συνυφασμένη με 

τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία, τη συνεργασία, την αναπαράσταση, τη διαδικασία 

υλοποίησης και τον κύκλο ζωής, τα οποία όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας 

ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας (Bradley et al., 2016). 

Εικόνα 1: Τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της έννοιας του ΒΙΜ  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Bradley et al. (2016) 
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2.3 Η συνεισφορά του ΒΙΜ στον κύκλο ζωής του έργου 

Η χρήση του ΒΙΜ εκτείνεται πέρα από το στάδιο προγραμματισμού και σχεδιασμού του 

έργου και καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής των έργων, υποστηρίζοντας διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση του κόστους, τον προγραμματισμό της κατασκευής, τη 

διαχείριση έργου και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Διαχείριση των μοντέλων κτιριακής πληροφορίας 

Τα μοντέλα κτιριακής πληροφορίας, καλύπτουν όλη την περίοδο από την σύλληψη της 

αρχικής ιδέας και του πλάνου σχετικά με το έργο, έως και την ολοκλήρωση της 

κατασκευής. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν πρακτικές 

αποτελεσματικής διαχείρισης της πληροφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

έργου, είναι επιθυμητό να καθοριστεί κάποιος υπεύθυνος, υπό την επωνυμία διαχειριστής 

ΒΙΜ (ΒΙΜ manager), επίσης προσδιοριζόμενος ενίοτε ως διαχειριστής έργου από την 

εικονική πραγματικότητα έως την υλοποίηση (VDCPM, virtual design-to-construction 

project manager). Ο διαχειριστής ΒΙΜ, διορίζεται από τον κύριο του έργου, και υπό την 

ευθύνη του είναι να παρακολουθεί το έργο από τη φάση της σύλληψης της ιδέας και 

περεταίρω, συντονίζοντας τα ποικίλα μοντέλα κτιριακής πληροφορίας τα οποία συνθέτουν 

τον προγραμματισμό, το χρονοδιάγραμμα, τις επιμετρήσεις υλικών και τις διαδικασίες 

κατασκευής (Leite et al., 2011). 

Το ΒΙΜ στη διαχείριση της κατασκευής 

Οι συμμετέχοντες στην κατασκευαστική διαδικασία, συνεχώς έρχονται αντιμέτωποι με το 

στόχο να διεκπεραιώσουν επιτυχώς διαφορετικά έργα, παρά τους ισχνούς 

προϋπολογισμούς, το περιορισμένο εργατικό δυναμικό, τα βιαστικά χρονοδιαγράμματα 

και τις περιορισμένες ή διφορούμενες πληροφορίες. Οι σημαντικές συνιστώσες μιας 

κατασκευής όπως τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια, είναι 

απαραίτητο να είναι άρτια συντονισμένα και οργανωμένα καθώς δυο διαφορετικές 

δραστηριότητες δεν είναι δυνατόν να συμβούν ταυτόχρονα ή στον ίδιο χώρο. Η 
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μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας βοηθά στην ανίχνευση κοινών σημείων και 

διεπιφανειών από το αρχικό στάδιο, προσδιορίζοντας τα σημεία ασυμφωνιών. Για 

παράδειγμα, ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και σωληνώσεις ή αγωγοί δεν πρέπει να 

διασταυρώνονται, και ένα τέτοιο πιθανό σφάλμα μπορεί να ανιχνευθεί από τα ΒΙΜ 

προγράμματα, να τονιστεί και να επιστήσει την προσοχή τους υπεύθυνους. Ακόμη, 

απορρίμματα και απόβλητα είναι δυνατό να μειωθούν στο εργοτάξιο, και τα υλικά και οι 

προμήθειες είναι πιο πιθανό να παραδοθούν στο χώρο εργασίας τη στιγμή που είναι 

απαραίτητα, περιορίζοντας συνεπώς την απόθεση σε στοίβες στο εργοτάξιο όγκων 

προμηθειών (Deke. S., 2007). 

Το ΒΙΜ στη λειτουργία της εγκατάστασης 

Το ΒΙΜ μπορεί να γεφυρώσει την απώλεια πληροφοριών που σχετίζεται με τη διαχείριση 

ενός έργου ανάμεσα στην ομάδα σχεδιασμού του, στην ομάδα κατασκευής και στον 

ιδιοκτήτη του έργου, επιτρέποντας σε κάθε ομάδα από αυτές, να προσθέτει και να αφαιρεί 

στοιχεία από τις πληροφορίες που η καθεμιά αποκτά κατά τη διάρκεια της περιόδου 

συνεισφοράς της στην υλοποίηση του ΒΙΜ μοντέλου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

αποφέρει οφέλη και στον ιδιοκτήτη και στο διαχειριστή του έργου.  

Παραδείγματος χάρη, ένας ιδιοκτήτης κάποιου έργου μπορεί να βρει ενδείξεις διαρροής 

στο κτίριό του. Είναι προτιμότερο να απευθυνθεί στο μοντέλο και να παρατηρήσει ότι η 

βαλβίδα νερού βρίσκεται στην ύποπτη τοποθεσία, παρά να εξερευνήσει το φυσικό κτίριο. 

Θα μπορούσε ακόμη, να έχει συμπεριλάβει στο μοντέλο το ακριβές μέγεθος της βαλβίδας, 

τον κατασκευαστή της, τον αριθμό της παρτίδας και όποιες άλλες πληροφορίες 

αναζητήθηκαν στο παρελθόν (Leite et al., 2012).  

Δυναμική πληροφόρηση σχετικά με το κτίριο, όπως μετρήσεις με αισθητήρες και σήματα 

ελέγχου από τα κτιριακά συστήματα, μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στο λογισμικό 

του ΒΙΜ ώστε να υποστηρίξουν την ανάλυση της λειτουργίας του κτιρίου και τη 

συντήρησή του. 
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Έχουν γίνει απόπειρες να δημιουργηθούν μοντέλα για παλιότερες και προϋπάρχουσες 

κατασκευές. Οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τεχνολογίες λέιζερ και φωτογραμμετρίας 

ώστε να ληφθούν ακριβείς μετρήσεις για τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για το μοντέλο. Η απόπειρα να μοντελοποιηθεί ένα κτίριο, 

κατασκευασμένο το 1927 λόγου χάρη, απαιτεί ποικίλες υποθέσεις σχετικά με τα 

σχεδιαστικά πρότυπα, τους κατασκευαστικούς κώδικες , τις μεθόδους ανέγερσης, τα υλικά 

κλπ και συνεπώς είναι πιο περίπλοκη από την κατασκευή ενός μοντέλου κατά τη φάση του 

σχεδιασμού (Liu & Akinci, 2009).  

Διαχείριση γης και κτηματολόγιο 

Το ΒΙΜ μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει πλεονεκτήματα για τη διαχείριση 

κτηματολογικών χαρτών στο αστικό περιβάλλον. Η πληθώρα χωρικών και άλλων 

σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις κατασκευές μέσα στα μοντέλα, μπορεί να 

βοηθήσει στην κατανόηση των ορίων των κτηματολογικών χαρτών, παρέχοντας σαφή 

οριοθέτηση ιδιοκτησιών, δικαιωμάτων, περιορισμών και ευθυνών (Atazadeh et al., 2016). 

Επιπρόσθετα, η χρήση του ΒΙΜ για τη διαχείριση της κτηματολογικής πληροφορίας, θα 

μπορούσε να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης της γης από ένα 

δισδιάστατο και αναλογικό περιβάλλον πληροφοριών, σε ένα τρισδιάστατο ψηφιακό, 

διαδραστικό και πιο δυναμικό (Benham et al., 2016). 

 

  



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 22 από 154 

 

2.4 Οφέλη που απορρέουν από το ΒΙΜ 

Εντοπίζονται μια πληθώρα πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη χρήση του ΒΙΜ. Αυτά 

ποικίλουν από την τεχνολογική του ανωτερότητα, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ 

των εμπλεκομένων, την νωρίτερη νοερή αντίληψη της κτιριακής πληροφορίας, 

μηχανισμούς βελτιωμένου ελέγχου κόστους, μειωμένες διεπιφάνειες εργασιών και οφέλη 

για την ομάδα έργου (Graffarianhoseini, 2017).  

Εικόνα 2: Διαδικασίες που διευκολύνει το ΒΙΜ  

Πηγή: http://www.lr.org 
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Τεχνικά οφέλη 

Το ΒΙΜ έχει αποδειχθεί πως αποτελεί μια ουσιαστική τεχνολογική καινοτομία, που 

προσφέρει έξυπνους χειρισμούς και δυνατότητες διαλειτουργικότητας. η ψηφιακή 

αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, έδωσε τη 

δυνατότητα στους χρήστες για μεταφορά σχεδιαστικών πληροφοριών και λεπτομερειών 

μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού και εντός ενός λογισμικού αλλά και ευρέως. 

Το ΒΙM ενσωματώνει πληροφορίες που ποικίλουν από γεωμετρικά χαρακτηριστικά, 

χωρική πληροφορία, ανάλυση φωτός, γεωγραφικές πληροφορίες, ποσότητες, κόστη, 

επιχρίσματα, βαθμολογία πυροπροστασίας και πολλά ακόμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, 

δίνουν τη δυνατότητα στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς να παρακολουθούν τις 

σχέσεις ανάμεσα στις κατασκευαστικές οντότητες και τις συνδεδεμένες με αυτές 

λεπτομέρειες (Miettinen & Paavola, 2014 ; Lee Sacks & Eastman, 2006).  

Οικονομικά οφέλη 

Το ΒIM επίσης έχει διαπιστωθεί ως προσφέρει ποικίλα οφέλη. Ένας ισχυρός οδηγός για 

την υιοθέτηση της τεχνολογίας, είναι τα οικονομικά μεγέθη. Η απόδοση της επένδυσης 

(Return – On – Investment), αποτελεί κρίσιμη αξία που πρέπει να εξεταστεί σε παρόμοιες 

περιπτώσεις. Στο πλαίσιο του ΒΙΜ, διάφορες αναλύσεις ανίχνευσαν υψηλά ποσοστά του 

συντελεστή αυτού. Η έρευνα έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι ο αντίκτυπος του ΒΙΜ στην 

πρόληψη των καθυστερήσεων του χρονοδιαγράμματος έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην 

αύξηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI), ενώ οι προληπτικές αναπροσαρμογές βάση 

της αρχικής αξιολόγησης του μοντέλου είναι επίσης ένας οδηγός (Lee, Park & Won,2012).  

Οφέλη στον προγραμματισμό 

Τα χρονοδιαγράμματα τεσσάρων διαστάσεων του ΒΙΜ (4D), είναι ισχυρά εργαλεία για το 

διαχωρισμό σε φάσεις, το συντονισμό και την επικοινωνία της προγραμματισμένης 

εργασίας σε μια ποικιλία ακροατών. Αφότου όλα αυτά τα υλικά και τα υποστοιχεία είναι 

προκαθορισμένα και οι ποσότητές τους υπολογίζονται αυτόματα, τα υλικά της 

κατασκευής και τα εξαρτήματα μπορούν να παραγγελθούν ηλεκτρονικά και να 
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μεταφερθούν στο εργοτάξιο ακριβώς στην ώρα τους, αυξάνοντας κατά συνέπεια και την 

αποδοτικότητα των εργατών. Το τρισδιάστατο μοντέλο παρέχει μια αποδεκτή απεικόνιση 

του εργοταξίου ενώ ο τεσσάρων διαστάσεων προγραμματισμός παρέχει απλοποιημένη 

κατανόηση ποικίλων απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Αυτό 

είναι πολύ χρήσιμο και για τους άμεσα υπεύθυνους για την εκτέλεση και τη συντήρηση 

του έργου (Kymmell, 2007).  

Αύξηση της παραγωγικότητας 

Τα στοιχεία που διαχειρίζονται κεντρικά, βοηθάνε την απομάκρυνση των προβλημάτων 

που σχετίζονται με διαφορετικές εκδόσεις προγραμμάτων, πιθανότητες ανθρώπινων 

σφαλμάτων ακόμα και την ανάγκη διαχείρισης αρχείων. Με όλους τους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε μια ενιαία ζωντανή βάση δεδομένων μέσω υπηρεσιών ιστού, οι συνεχόμενες 

υποβολές και οι επαναλαμβανόμενες εντολές αλλαγής μπορούν να μειωθούν ή να 

εξαλειφθούν εντελώς. 

Μειωμένα απόβλητα, λιγότερο ρίσκο και μικρότερο κόστος 

Συνηθισμένες υπερβάσεις κόστους κατά 15-30% και τυπικά περιθώρια κινδύνου 20% ή 

περισσότερο, απεικονίζουν τα αναμενόμενα απόβλητα που προκαλούνται από τις 

παραδοσιακές κατασκευαστικές διαδικασίες. Αντίθετα, οι επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες παραγωγής, αποφέρουν συνήθως μόνο 2-3% απόβλητα. Το ΒΙΜ μειώνει 

σημαντικά τα απόβλητα με ακριβέστερη πρόβλεψη των αποτελεσμάτων, προσδιορίζοντας 

τα πιθανά σημεία σύγκρουσης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών. Επίσης, μειώνονται 

οι κίνδυνοι για αποτυχία του χρονοδιαγράμματος του έργου, την ασφάλεια των 

εργαζομένων και του συνολικού προϋπολογισμού της κατασκευής (Dassault, n.d). 

Συνεργασία και αλληλεπίδραση εμπλεκομένων 

Παρ' όλα τα διαδικαστικά πλεονεκτήματα που βγαίνουν μέσα από την προηγμένη 

τεχνολογία και τις αποδοτικότερες λειτουργίες, η πραγματική αξία του BIM βρίσκεται 

στην «υπεραξία» που προδίδει. Η υπεραξία αυτή αναφέρεται σε όλες εκείνες τις 
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δυνατότητες συνέργειας και σχέσης τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, όσο 

και μεταξύ επαγγελματία – πελάτη. Το ΒΙΜ αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα 

διεπιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας που επιτρέπει στους εμπλεκόμενους 

επαγγελματίες να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και το σχεδιασμό του έργου από πολύ 

νωρίς. Με την εφαρμογή της πρακτικής BIM διευκολύνονται γενικά διαδικασίες και 

αναλύσεις που έως τώρα ήταν πολύ περίπλοκες, χρονοβόρες και ακριβές κατά την 

πραγματοποίηση τους (Φαρμάκης, 2013). 

Η ανταλλαγή στοιχείων που παρέχονται από το ΒΙΜ ανάμεσα σε διαφορετικά μέλη 

ομάδων επιτρέπει τη συνεχή αξιολόγηση και τον έλεγχο πληροφοριών (Qian, 2012). 

Επιπλέον, η ανταλλαγή οπτικών πληροφοριών ανάμεσα σε σχεδιαστές και πελάτες, 

μετριάζει το χρόνο που απαιτείται για την μετάδοση περίπλοκων ιδεών (Xing, 2015).  

Εικόνα 3: Βελτιστοποίηση συνεργασίας μέσω του ΒΙΜ.  

Πηγή: http://www.tekla.com 
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2.5 Προβλήματα από τη χρήση του ΒΙΜ 

Είναι σαφές πως η τεχνολογία του ΒΙΜ μπορεί να παρέχει ποικίλα πλεονεκτήματα και 

νέες διόδους για τη βελτίωση των κατασκευαστικών έργων. Παρόλα αυτά, στους κόλπους 

της κατασκευαστικής βιομηχανίας, η σχετικά καινούρια αυτή πρακτική αντιμετωπίζει 

προβληματισμούς και δισταγμούς από πλευράς των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων. Οι 

βασικότεροι άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται οι λόγοι οι οποίοι αποτελούν 

έναυσμα για προβληματισμό είναι οι εξής: 

 Η νέα τεχνολογία αποτελεί μια δραστική καινοτομία σε μια βιομηχανία που έχει 

αποκρυσταλλώσει για πολλά χρόνια συγκεκριμένες πρακτικές εργασίας 

 Μη ενιαία αποδοχή της νέας τεχνολογίας από ολόκληρο τον κλάδο 

 Έλλειψη εμπειρίας, δισταγμοί και ανασφάλεια 

 Αδιαφορία πελατών σχετικά με τη νέα τεχνολογία 

Πιο συγκεκριμένα, ριζικές αλλαγές στις πρακτικές εργασίας, στις δεξιότητες του 

προσωπικού και στις σχέσεις με τους πελάτες και λοιπούς συμμετέχοντες, καθώς και στις 

συμβατικές απαιτήσεις απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική 

εφαρμογή του ΒΙΜ. Πρακτικά, οι ομάδες έργων αποτελούνται από μέλη με διαφορετικό 

επίπεδο γνώσης και κατανόησης της νέας τεχνολογίας. Προκειμένου να ενσωματωθούν 

όλα τα πιθανά οφέλη από το ΒΙΜ, τα μοντέλα πρέπει να είναι πλούσια σε πληροφορία, 

συνεκτικά και με λεπτομερή και σαφή στοιχεία και δεδομένα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 

αρκετό χρόνο και εξειδίκευση από πλευράς των σχεδιαστών και των ενδιαφερομένων. Εξ 

ου και σε πολλές περιπτώσεις, τα μοντέλα αποτυγχάνουν λόγω ανακριβών και ατελών 

πληροφοριών.   

Η εφαρμογή τέτοιων «έξυπνων» πρακτικών λοιπόν, καταδεικνύει την έλλειψη εμπειρίας, 

γεγονός που για να αντισταθμιστεί απαιτεί δραστηριότητες που καταναλώνουν χρόνο και 

χρήμα για την εκπαίδευση του προσωπικού και την εκμάθηση των νέων λογισμικών. Τα 

προβλήματα αυτά είναι πιο διογκωμένα σε μικρές αγορές όπου ο σχεδιασμός και η 
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κατασκευή γίνονται από μικρές εταιρείες και δεν έχουν αρκετές πηγές και οικονομικά 

αποθέματα ώστε να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη θεωρητική γνώση της καινοτόμου 

τεχνολογίας.  

Ακόμη, η μερική εφαρμογή του ΒΙΜ, οδηγεί σε ασυμβατότητες και πρόβλημα στη 

μεταφορά δεδομένων λόγω χρήσης διαφορετικών τεχνολογιών και λογισμικών. Τα μη 

μεταφερθέντα δεδομένα πρέπει να ανακτηθούν και να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που 

λείπουν εργασία που απαιτεί επιπρόσθετο χρόνο. 

Τα περισσότερα εικονικά δημιουργούμενα μοντέλα, αντιμετωπίζονται από αρκετούς 

ειδήμονες, ως επιφανειακά και αναξιόπιστα. Ακόμη φόβοι για αποτυχία και πιθανά 

σφάλματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση και εξοικείωση, καθώς και αδιαφορία 

των πελατών σχετικά με τη νέα τεχνολογία και απροθυμία να πληρώσουν για αυτή την 

παροχή, συμβάλλουν αρνητικά στη λίστα των προβλημάτων.  

Συνεπώς τα παραπάνω προβλήματα πρόκειται να προκαλέσουν τροχοπέδη στην εφαρμογή 

της τεχνολογίας του ΒΙΜ σε πλήρη κλίμακα και δεδομένων των συνθηκών μόνο μερική 

εφαρμογή της τεχνολογίας μπορεί να υπάρξει, χρησιμοποιούμενη από διαφορετικούς 

χρήστες για την υλοποίηση του δικού τους μεριδίου εργασίας (Popov et al., 2010 ; 

Migilinskas et al., 2013 ; Smith, 2016) 

2.6 Προσδοκίες από το ΒΙΜ 

Το ΒΙΜ συνιστά μια σχετικά νέα τεχνολογική καινοτομία, στα πλαίσια μιας βιομηχανίας η 

οποία εξελίσσεται αργά και δεν ενσωματώνει τις αλλαγές γρήγορα. Παρόλα αυτά, αρκετές 

επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία, είναι πεπεισμένες 

πως το ΒΙΜ θα επικρατήσει και θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην καταγραφή 

κτιριακών πληροφοριών. Οι υπέρμαχοι του ΒΙΜ υποστηρίζουν πως το τελευταίο παρέχει: 

 Βελτιωμένη απεικόνιση 

 Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στην εύκολη ανάκτηση πληροφοριών 
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 Μεγαλύτερη ακρίβεια δεδομένων 

 Αξιοπιστία των επιμετρήσεων 

 Βελτιωμένος συντονισμός των δεδομένων της κατασκευής 

 Ενσωμάτωση και διασύνδεση ζωτικών πληροφοριών όπως θέση λεπτομερειών και 

απαιτούμενες ποσότητες για υπολογισμούς και υποβολή προτάσεων 

 Αυξημένη ταχύτητα παραδόσεων και μειωμένες εργατοώρες 

 Μικρότερος χρόνος σχεδιασμού 

 Μειωμένα κόστη  

 Περιορισμένα απόβλητα στο εργοτάξιο 

 Κοινή γλώσσα επικοινωνίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, αλλάζοντας έτσι ριζικά 

τον τρόπο εργασίας (Kensek, 2014 ; holoBIM, 2015).  

Εικόνα 4: Οφέλη του ΒΙΜ όπως παρουσιάζονται από τους υπέρμαχούς του.  

 

Πηγή: holoBIM (2015) 



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 29 από 154 

 

3. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

3.1 Το ενεργειακό πρόβλημα 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογική πρόοδος που είναι το προοίμιο της οικονομικής 

ανάπτυξης, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα έχει 

αρχίσει να γίνεται ορατός ο κίνδυνος καταστροφής του περιβάλλοντος από την αλόγιστη 

ανάπτυξη της βιομηχανίας (Σιαμπέκου, 2005). Οι σύγχρονοι ρυθμοί ανάπτυξης, έχουν 

διαταράξει επικίνδυνα την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος του παγκόσμιου 

οικοσυστήματος, καθώς για να επιτευχθεί η ανάπτυξη απαιτείται η κατανάλωση 

ενέργειας. Είναι αυτονόητο ότι όσο ταχύτερη είναι η ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερη είναι και 

η κατανάλωση ενέργειας.  

Όταν ο Jeremy Rifkin επισκέφθηκε την Ελλάδα, δήλωσε: «Απορώ πως μια χώρα με τόσον 

ήλιο και άνεμο, παραμένει εξαρτημένη από τους υδρογονάνθρακες». Μέσα σε δύο 

δεκαετίες, η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα σημείωσε αλματώδη άνοδο και 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία η κατανάλωση ενέργειας από 15 εκατομμύρια τόνους 

ισοδύναμου πετρελαίου που έφτανε ετησίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

εκτινάχθηκε τα τελευταία χρόνια στα 24 εκατομμύρια περίπου, σημειώνοντας αύξηση που 

υπερβαίνει το 50%. Ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας, ουσιαστικά το κτιριακό δυναμικό 

της χώρας, φέρεται σήμερα να είναι υπεύθυνος για το 33% περίπου της συνολικής 

ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτείται για την ικανοποίηση των καθημερινών 

λειτουργικών αναγκών, δηλαδή θέρμανση και ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, χρήση 

ηλεκτρικών συσκευών και συσκευών γραφείου, παραγωγή θερμού νερού κλπ 

(Αραβαντινός, 2013). Ο κτιριακός συγκεκριμένα τομέας, εμφανίζει στη χώρα μας, όπως 

και σε όλη την Ευρώπη, μία συνεχή αυξητική τάση ως προς την κατανάλωση ενέργειας και 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης (Χατζής, 2008).  
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3.2 Ενεργειακή πολιτική 

3.2.1 Ευρώπη 

Δεδομένης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, πολλές κυβερνήσεις έχουν αντιληφθεί 

τη σοβαρότητα του προβλήματος και έχουν αρχίσει να κάνουν στροφή στην ενεργειακή 

τους πολιτική, θέτοντας στόχους μακροχρόνιων ενεργειακών σχεδιασμών και ανάπτυξης 

εθνικών ενεργειακών στρατηγικών. Γι’ αυτό και σε όλο τον κόσμο αυξάνεται πλέον με 

γοργούς ρυθμούς η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το Μάρτιο 1994 στη συνδιάσκεψη της 

Μαδρίτης τέθηκαν οι στόχοι για την προστασία  του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη με 

την απαίτηση για περιορισμό της παραγωγής ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα και 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Από τότε έχουν γίνει προσπάθειες σε αυτή την 

κατεύθυνση, έχει χαραχτεί μια ενεργειακή πολιτική και έχουν τεθεί συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις, προς τις οποίες οι χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης οφείλουν να 

συμμορφωθούν (Αραβαντινός, 2013). Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει 

ενεργειακού και κλιματικούς στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050.  

Οι στόχοι της για το 2020 συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο 20/20/20: 

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 

 Άντληση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% 

Για το 2030 οι στόχοι εξειδικεύονται στους εξής: 

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% 

 Άντληση τουλάχιστον του 27% της ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές 

 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27-30% 
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 Διασύνδεση της ενέργειας σε ποσοστό 15% 

Για το 2050 στόχος αποτελεί ο παρακάτω: 

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα 

επίπεδα του 1990. 

(http://www.europa.eu). 

3.2.2 Ελλάδα 

Αυτός ο στόχος για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι αρκετά φιλόδοξος αλλά όχι ανέφικτος και 

εξειδικεύεται κατά χώρα και για την Ελλάδα που με αρκετή καθυστέρηση αναγνώρισε την 

αναγκαιότητα εφαρμογής των συστημάτων χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

ανάγκη για σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο, προβάλλει την απαίτηση για: 

Τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 4% 

Την άντληση του 18% της ενέργειας από ΑΠΕ 

Τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης κατά 20% 

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι σαφές ότι η μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας στον κτιριακό τομέα και η σωστή διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία που επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και 

τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιπλέον όμως παίζουν ουσιαστικό 

ρόλο στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου ανάπτυξης.  

Σε αυτή την κατεύθυνση έρχεται να λειτουργήσει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 

των Κτιρίων (Κ. Εν. Α.Κ.) που ουσιαστικά αντικατέστησε τον μέχρι πρόσφατα και επί  30 

χρόνια ισχύοντα Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων, επεκτείνοντας όμως πολύ 

περισσότερο της απαιτήσεις του σε ένα κτίριο από αυτές του προηγούμενου κανονισμού 

που περιορίζονταν κατ’ ουσία σε μια απλή θερμομονωτική προστασία. 

(Αραβαντινός,2013).  
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3.3. Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) 

Η χώρα μας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από την 

ανάγκη για συμμόρφωση με τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, τον 

Οκτώβριο του 2010 προέβη στην εφαρμογή της νομοθεσίας του Κανονισμού Ενεργειακής 

Επιθεώρησης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Ο συγκεκριμένος νόμος, ισχύει μέχρι και σήμερα με 

αναγκαστική υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα νεόδμητα κτίρια αλλά και ανάγκη 

σταδιακής ανακαίνισης των παλιών κτισμάτων.  

Ο Κ.Εν.Α.Κ. διεκδικεί για κάθε κτίριο ολοκληρωμένη ενεργειακή μελέτη, που έχει ως 

σκοπό τη βέλτιστη ενεργειακή του απόδοση, την εξασφάλιση εσωτερικών συνθηκών 

θερμικής άνεσης, ισχυρή θερμομονωτική θωράκιση και υψηλή απόδοση των 

ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων με απώτερο σκοπό πάντα την προστασία του 

περιβάλλοντος (Αραβαντινός, 2013). 

Με τον συγκεκριμένο νόμο, θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός 

στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες 

δράσεις: 

 Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

 Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

 Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) 

 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 

κλιματισμού. (http://www.ypeka.gr) 

Συνοπτικά, ο Κ.Εν.Α.Κ, προβλέπει συγκεκριμένες οδηγίες για την ενεργειακή μελέτη του 

κτιρίου.  

Ορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή 

κατάταξης των κτιρίων (άρθρα 4 και 5). Η μεθοδολογία βασίζεται στα σχετικά ευρωπαϊκά 
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πρότυπα που μέσω της αναθεώρησης της κοινοτικής οδηγίας (31/2010) είναι πλέον 

υποχρεωτικά. Ακόμη, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (Kwh/m2) για την ενεργειακή 

απόδοση και ενεργειακή κατάταξη των νέων και ριζικώς ανακαινιζόμενων κτιρίων μέσω 

της μεθοδολογίας του κτιρίου αναφοράς (άρθρα 7 και 13). Με την ίδια μεθοδολογία 

αξιολογούνται και κατατάσσονται ενεργειακά και τα υφιστάμενα προς πιστοποίηση 

κτίρια. Στο άρθρο οκτώ, καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό, τα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού 

κελύφους και οι τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων των υπό μελέτη νέων 

κτιρίων, καθώς και των ριζικώς ανακαινισμένων. Ορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης 

ενεργειακής απόδοσης (Μ.Ε.Α) των κτιρίων (άρθρο 11). Ακόμη, καθορίζεται η μορφή του 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) κτιρίου, καθώς και τα στοιχεία που αυτό 

θα περιλαμβάνει (άρθρο 14). Τέλος, καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων λεβήτων και 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού (άρθρο 15,16 και 17). (Γαρμπής & 

Τουνουσίδης, 2014).  

Ο Κ.Εν.Α.Κ, μέσω αποτελεσματικού σχεδιασμού του κελύφους του κτιρίου, τη χρήση 

ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών, την εφαρμογή κατάλληλα επιλεγμένων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά και με την άντληση ενέργειας μέσω 

εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών, επιδιώκει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη 

δραστική μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. Στα κτίρια, καθημερινά 

καταναλώνεται ενέργεια για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, θέρμανση, ψύξη, 

κλιματισμό και φωτισμό. Στόχος λοιπόν μιας ενεργειακής μελέτης συνυφασμένης με τις 

προδιαγραφές του νόμου, είναι η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης για τη λειτουργία του 

κτιρίου ενέργειας (Ιωαννίδης, 2011). 
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3.4 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

Για ην εξασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, απαιτείται η 

εφαρμογή των αρχών του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, που επιτυγχάνεται με τη 

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Η συγκεκριμένη μελέτη, σε υφιστάμενα κτίρια, 

παράγεται σε συνάρτηση με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια, 

καθώς και από επιτόπια αυτοψία στο κτίριο για εξακρίβωση των λεπτομερειών και ορθή 

σύνταξη. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, επίσης οφείλει να συνάδει με τον 

επιδιωκόμενο από το νόμο, στόχο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

(Κεσίδου, 2011).  

Για να επιτευχθεί, στα υφιστάμενα κτίρια η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για 

θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο θα πρέπει αφενός να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, 

οι θερμικές απώλειες του κτιρίου (απώλειες με αγωγιμότητα ή με αερισμό) και αφετέρου 

να αυξηθούν τα θερμικά ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα, τη θερινή περίοδο θα πρέπει να 

επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των θερμικών κερδών από την ηλιακή ακτινοβολία και 

συγχρόνως, η αύξηση του φυσικού δροσισμού ή αερισμού του κτιρίου, με σκοπό την 

αποφυγή υπερθέρμανσης στο εσωτερικό χώρο. Κατά τη διαδικασία βελτίωσης των 

υφισταμένων κτιρίων οι δυνατότητες οικοδομικής παρέμβασης στο κτιριακό αφορούν:  

1. στη μείωση των θερμικών απωλειών αγωγιμότητας από τα δομικά στοιχεία με τη 

προσθήκη αναδρομικής θερμομόνωσης στα συμπαγή στοιχεία και την βελτίωση ή 

αντικατάσταση των κουφωμάτων με στόχο τα νέα κουφώματα να διαθέτουν καλύτερο 

συντελεστή θερμοπερατότητας  

2. στη μείωση των θερμικών απωλειών αερισμού με τη δημιουργία ανεμοφρακτών, τη 

βελτίωση της αεροστεγανότητας των ανοιγμάτων και την μείωση των οπών-οδών 

διαφυγής της θερμότητας (π.χ. καμινάδες)   

3. στην εφαρμογή νυχτερινής κινητής θερμομόνωσης στα ανοίγματα (π.χ. με φύλλα 

ασφαλείας) ώστε να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες το βράδυ, όπου και εμφανίζονται 

τα 2/3 περίπου των θερμικών απωλειών του 24ωρου.  
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4. στην αύξηση της θερμικής προσόδου από τον ήλιο για τη χειμερινή περίοδο με την 

αύξηση των νότιων ανοιγμάτων, την προσθήκη παθητικών συστημάτων ή και τη χρήση 

ανακλαστικών επιφανειών  

5. στην μείωση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στη θερινή περίοδο με τη πρόβλεψη της 

κατάλληλης ηλιοπροστασίας  

6. στην αύξηση του φυσικού αερισμού-δροσισμού, με την σωστή χρήση των ανοιγμάτων 

για τα οποία πιθανώς να χρειαστούν νέα κουφώματα με τα κατάλληλα ανοιγόμενα 

τμήματα  

7. στην κατάλληλη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντα χώρου, με στόχο την 

αντιμετώπιση του ανέμου, ανάλογα με την εποχή, και κατά συνέπεια την μείωση των 

θερμικών απωλειών ή την αύξηση του φυσικού δροσισμού (π.χ. δενδροφύτευση –φράγμα 

χειμερινού ψυχρού ανέμου για το χειμώνα ή δενδροφύτευση που οδηγεί τους δροσερούς 

ανέμους προς το κτίριο για το καλοκαίρι). (Αξαρλή, n.d). 

Συμπερασματικά, με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ, γίνεται αντιληπτό πως η 

αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, 

εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία και όχι μόνο 

των χρηστών των κτιρίων αλλά και της ίδιας της χώρας/ ο κτιριακός πλούτος της χώρας 

πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις να αποκτήσει αποτελεσματική διαχείριση 

της απαιτούμενης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την 

αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτιρίου, προστίθεται και η 

μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών στους διαμένοντες σε αυτό. (Ιωαννίδης, 

2011).  
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παρουσίαση πέντε διαστάσεων ενός 

κτιριακού μοντέλου. Επιδιώκεται ο τρισδιάστατος σχεδιασμός του έργου, η ενεργειακή 

ανάλυση και αναβάθμισή του σε κτίριο ενεργειακής κλάσης Α, ο προγραμματισμός της 

υλοποίησής του και ο προσδιορισμός του κόστους των επιμέρους φάσεων σε αντιστοιχία 

με το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις κοινές πρακτικές των επαγγελματιών του κλάδου, 

με χρήση διαφορετικών πλατφόρμων, εξειδικευμένων για κάθε διαδικασία. Τέλος, η 

εικονική προσομοίωση της ανέγερσης του κτιρίου, υλοποιήθηκε σε γραφικό περιβάλλον 

λογισμικού.  

Στα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας που προηγήθηκαν, πραγματοποιήθηκε σύντομη 

ανασκόπηση βιβλιογραφίας της καινούριας τεχνολογίας της ψηφιακής μοντελοποίησης 

κτιριακών μοντέλων, καθώς και της ελληνικής νομοθεσίας που επέβαλε την εφαρμογή 

ειδικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, εφαρμόζονται οι πρακτικές της πέντε διαστάσεων 

μοντελοποίησης, περιγράφοντας αναλυτικά τις διαδοχικές φάσεις παραγωγής του 

μοντέλου και ενεργειακής του ανάλυσης και γίνεται απόπειρα να εντοπιστούν οι 

διευκολύνσεις και οι ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που είναι 

δυνατόν να προκύψουν από μια τέτοια διαδικασία.  
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4.1. Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος 

Στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζονται διαγραμματικά, τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

από την ανάληψη του θέματος και έως τη διεκπεραίωσή του: 

Εικόνα 5: Διαγραμματική παράθεση των βημάτων που ακολουθήθηκαν  

 

Αρχικά έγινε η αναζήτηση ενός οικοδομικού έργου που θα ήταν προσβάσιμο όσον αφορά 

τις λεπτομέρειες και όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Επιλέχθηκε ένα σχετικά μικρής ηλικίας 

κτίριο, ώστε να είναι διαθέσιμα τα αρχιτεκτονικά του σχέδια καθώς και να είναι δυνατόν 

να υπάρξει επαφή με τους εργολάβους του έργου. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε επαφή 

με τον υπεύθυνο εργολάβο μηχανικό της κατασκευής και έγινε παραλαβή όλων των 

απαραίτητων σχεδίων. Μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων σχεδίων και 

πληροφοριών, ακολούθησε μελέτη των στοιχείων για την πλήρη κατανόηση του 

υφιστάμενου έργου και επιτόπια αυτοψία στο οικόπεδο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι 

χωρικές παράμετροι του κατασκευαστικού έργου, καθώς και οι κατασκευαστικές 
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λεπτομέρειες που αφορούν την ενεργειακή ανάλυση. Στη συνέχεια, έγινε ηλεκτρονική 

αναζήτηση ώστε να εντοπιστούν και να επιλεχθούν τα κατάλληλα λογισμικά για την 

αντιμετώπιση του θέματος, αναζητήθηκαν οι ηλεκτρονικές σελίδες όλων των πιθανών 

πλατφόρμων.  

Τελικά, εντοπίστηκαν οι απαραίτητες πλατφόρμες για τον τρισδιάστατο σχεδιασμό , για 

τον χρονικό προγραμματισμό και τον υπολογισμό του κόστους, την ενεργειακή ανάλυση, 

καθώς και για την τελική ψηφιακή παρουσίαση του εικονικού προσομοιώματος. Αφού 

σχεδιάστηκε το κτίριο στο σχεδιαστικό ΒΙΜ πρόγραμμα και συντάχθηκε το 

χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους κόστη κάθε φάσης, αναβαθμίστηκε ενεργειακά σε 

«Ενεργειακή Κλάση Α» και στη συνέχεια τα προγράμματα ενοποιήθηκαν σε ένα τελικό 

συνολικό μοντέλο, με τρόπο ώστε να προσδοθούν οι πέντε διαστάσεις στο κτίριο και να 

υλοποιηθεί η εικονική κατασκευή με την εξαγωγή και των τελικών συμπερασμάτων. 

4.2. Παρουσίαση του υφιστάμενου κτιρίου 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την υλοποίηση μια πενταόροφης οικοδομής η 

οποία βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας και κατασκευάστηκε από εργολαβική εταιρεία. 

Το οικοδομικό τετράγωνο βάση του τοπογραφικού διαγράμματος είναι το Ο.Τ. 367.  
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Εικόνα 6: Απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος  

 

Πηγή: Υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα κτιρίου 

Η άδεια της οικοδομής εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2010 και οι κατασκευαστικές εργασίες 

ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η διαδικασία κατασκευής διήρκησε 451 ημέρες 

και τελικά το έργο κόστισε 720.177 €. 
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4.2.1 Γενικά στοιχεία του κτιρίου 

Το κτίριο βρίσκεται επί οικοπέδου εμβαδού 850 m
2
, το συνολικό εμβαδό του κτιρίου είναι 

1382,6 m
2
 και ο όγκος του 3726,4 m

3
. Το κτίριο αποτελείται από τμήμα υπογείου, ισόγειο 

και πέντε ορόφους. 

Το υπόγειο εμβαδού 132,08 m
2
, χρησιμεύει ως αποθηκευτικός χώρος για τα διαμερίσματα, 

αποτελούμενο από δώδεκα αποθήκες, καθώς και το μηχανοστάσιο.  

Εικόνα 7: Κάτοψη υπογείου  στο Autodesk Revit 2017 
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Το ισόγειο αποτελείται από πυλωτή 214,48 m
2
, και είσοδο 29,52 m

2
. Η πυλωτή του 

κτιρίου είναι διαστρωμένη με σκυρόδεμα και σε αυτή είναι διαμορφωμένες οι θέσεις 

στάθμευσης. 

Εικόνα 8: Κάτοψη ισογείου στο Autodesk Revit 2017 

 

Οι πάνω από τη στάθμη του εδάφους όροφοι είναι πέντε και αποτελούνται από τυπικό 

όροφο, εμβαδού 244,05 m
2
, στον οποίο στεγάζονται τέσσερα ανεξάρτητα διαμερίσματα, 

το καθένα από τα οποία περιέχει υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και σαλόνι.  
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Εικόνα 9: Κάτοψη τυπικού ορόφου στο Autodesk Revit 2017 

 

Συνολικά λοιπόν, διαμορφώνονται είκοσι ανεξάρτητα διαμερίσματα σε ολόκληρο το 

κτίριο.  

4.2.2 Κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου 

Η πολυκατοικία καλύπτεται από στέγη. Το συνολικό ύψος του κτιρίου είναι 22,5 m μέχρι 

το μέγιστο ύψος στέγης και 16,7 m έως και την οροφή του πέμπτου ορόφου. Τα επιμέρους 

ύψη των ορόφων είναι 2,70 m για τους τυπικούς ορόφους και το ισόγειο, ενώ το υπόγειο 

είναι κατασκευασμένο σε βάθος -2,5m από τη στάθμη εδάφους. Ο φέρων οργανισμός του 

κτιρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, και διαμορφώνεται από υποστυλώματα 

και δοκούς. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι αποτελούνται από διάτρητη οπτοπλινθοδομή 25 

εκατοστών και καλύπτονται από επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά. Οι εσωτερικές 

τοιχοποιίες που διαχωρίζουν τα διαμερίσματα μεταξύ τους είναι πάχους 20 εκατοστών και 

είναι επιχρισμένες και από τις δυο πλευρές τους, όπως και οι διαχωριστικοί τοίχοι 

δωματίων εντός των διαμερισμάτων οι οποίοι έχουν πάχος 10 εκατοστά. Όλα τα δάπεδα 

είναι επιστρωμένα με συνδετικά υλικά καθώς και το επιλεγμένο για κάθε χώρο δάπεδο, 

ενώ επίσης όλα τα δάπεδα των ορόφων είναι ηχομονωμένα με ελαστικό φορέα. 
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Στο κτίριο υπάρχει κλιμακοστάσιο και ασανσέρ, τα οποία συνδέουν μεταξύ τους όλα τα 

επίπεδα του κτιρίου. Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου, καλύπτεται από φύτευση 100,50 

m
2
 και πλακόστρωτους διαδρόμους. 

Το κτίριο έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό με αζιμούθιο 285 μοίρες σε σχέση με το 

μαγνητικό βορρά. 

Ο σχεδιασμός του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό 

ΕΑΚ-2000/ΕΚΩΣ-2000. Πρόκειται για συμβατική κατασκευή με θεμελίωση σε ένα 

επίπεδο, σε βάθος -3,60 m από την επιφάνεια του εδάφους.  

4.2.3 Στοιχεία του κελύφους και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του 

κτιρίου 

Η οικοδομή, ευρισκόμενη στην Καρδίτσα, ανήκει στην Γ κλιματική ζώνη. Είναι 

θερμομονωμένη εξωτερικά, με θερμομόνωση πάχους 6 εκατοστών. Θερμομονωμένη είναι 

επίσης η οροφή του τελευταίου ορόφου καθώς και η πλάκα του πρώτου ορόφου που 

έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα αλλά και εν μέρει με το μη θερμαινόμενο ισόγειο. 

Η θερμομόνωση καλύπτει και το φέροντα οργανισμό αλλά και την τοιχοποιία πλήρωσης 

δημιουργώντας ένα εξωτερικό προστατευτικό κέλυφος. Το υπόγειο, η είσοδος και οι 

κοινόχρηστοι χώροι (κλιμακοστάσιο, διάδρομοι εισόδου στα διαμερίσματα και 

ανελκυστήρας) αποτελούν μη θερμαινόμενους χώρους και συνεπώς δεν 

θερμομονώνονται. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια θερμική ζώνη στην οποία 

ανήκει το σύνολο των διαμερισμάτων. Τα κουφώματα της κατασκευής, είναι απλά, χωρίς 

θερμοδιακοπή, με κοινό τζάμι και πλαίσιο πάχους δέκα εκατοστών με στοίχιση κάσας και 

πλαισίων στο κέντρο του ανοίγματος. Η θέρμανση παρέχεται με ατομικό για κάθε 

διαμέρισμα λέβητα φυσικού αερίου, εκ του οποίου παράγεται και το ζεστό νερό χρήσης. 

Για την ψύξη των χώρων χρησιμοποιούνται τοπικοί αερόψυκτοι ψύκτες (κλιματιστικά) 

ενώ ο αερισμός του κτιρίου επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο.  
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Προκειμένου να υλοποιηθεί η προσομοίωση του κατασκευαστικού έργου, μετά την 

παραλαβή και μελέτη των σχεδίων, έγινε εκτεταμένη αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές 

για τον εντοπισμό των κατάλληλων λογισμικών. Η αναζήτηση επικεντρώθηκε σε επίσημες 

ιστοσελίδες των λογισμικών καθώς και ηλεκτρονικούς τόπους δημόσιας συζήτησης 

(forums) μηχανικών, σχεδιαστών και διαχειριστών έργων και επαφή με επαγγελματίες του 

κατασκευαστικού κλάδου. Τελικά έγινε επιλογή των κατάλληλων λογισμικών, με 

κριτήριο της καθολική αποδοχή τους και της μεταξύ τους ομαλής αλληλεπίδρασης και 

συμβατότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, για τον τρισδιάστατο σχεδιασμό του κτιρίου, χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Autodesk Revit 2017 το οποίο αποτελεί μια πολύ καλή πλατφόρμα 

μοντελοποίησης η οποία αξιοποιεί την καινούρια τεχνολογία ΒΙΜ και στο εξωτερικό 

χρησιμοποιείται ευρέως. Η ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου, έγινε με το πρόγραμμα 

4Μ-ΚΕΝΑΚ της εταιρείας 4Μ. Πρόκειται για ένα ελληνικό λογισμικό ενεργειακής 

μελέτης, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα μας αρχής γενομένης από την 

εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.  Για τον προγραμματισμό της κατασκευής όσον αφορά το 

χρόνο και το κόστος, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Microsoft Project 2011, πρόγραμμα 

που εφαρμόζεται ευρέως στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας από επαγγελματίες του 

κλάδου για τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων. Τέλος ο συνδυασμός των 

προγραμμάτων για την τελική παραγωγή του ψηφιακού μοντέλου το οποίο αποτελεί το 

προσομοίωμα του κτιρίου, έγινε με το πρόγραμμα Autodesk Navisworks 2017. Πρόκειται 

για ένα εξαιρετικό εργαλείο ΒΙΜ, το οποίο συνεργάζεται με το πρόγραμμα Autodesk Revit 
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2017 και με το MS Project 2011 και είναι αρκετά εύχρηστο αν κυρίως αναλογιστεί κανείς 

τη λειτουργία την οποία εκτελεί, δηλαδή την παραγωγή ψηφιακού βίντεο το οποίο 

προσομοιώνει την τελική υλοποίηση του κτιρίου σε όλες τις φάσεις.  

Τα προγράμματα Autodesk Revit 2017, Autodesk Navisworks 2017 και Microsoft Project 

2011,  αποκτήθηκαν κατεβάζοντας το ελεύθερο λογισμικό που παρέχει η εταιρεία 

Autodesk και Microsoft σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, μέσω των ιστοσελίδων 

τους. Το πρόγραμμα ενεργειακής ανάλυσης 4Μ-ΚΕΝΑΚ, είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα 

το οποίο δεν παρέχεται δωρεάν, ούτε σε δοκιμαστική έκδοση για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα. Για το λόγο αυτό, για τους σκοπούς της ενεργειακής μελέτης, χρησιμοποιήθηκε 

το «κλειδί» του λογισμικού, αγορασμένο από τεχνικό γραφείο.  

Η διαδικασία σύνδεσης και συνεργασίας των προγραμμάτων παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα.  

Εικόνα 10: Συνδυασμός προγραμμάτων για τη δημιουργία της προσομοίωσης
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5.1 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με το Autodesk Revit 2017 

Η πλατφόρμα του Revit 2017 για την μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας υποστηρίζει 

ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και προγραμματισμό που απαιτείται για 

την υλοποίηση ενός έργου. Η μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (ΒΙΜ) εμπεριέχει 

στοιχεία σχετικά με το σχεδιασμό, το πεδίο εφαρμογής, τη φάση και τις ποσότητες όποτε 

αυτά είναι απαραίτητα. Στο παραγόμενο μοντέλο του Revit 2017, οι δισδιάστατοι (2δ) και 

τρισδιάστατοι (3δ) τρόποι εμφάνισης του μοντέλου καθώς και οι επιμετρήσεις που 

παράγει το πρόγραμμα, είναι παρουσιάσεις πληροφοριών από την ίδια βάση δεδομένων 

του μοντέλου. Καθώς δηλαδή σχεδιάζονται οι απόψεις του κτιρίου και δηλώνεται ο 

προγραμματισμός του έργου, το Revit 2017 συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το έργο που 

πρόκειται να υλοποιηθεί και συγχρονίζει αυτές τις πληροφορίες σε όλες τις απόψεις του 

μοντέλου.  

Αυτό σημαίνει πως η μηχανή παραμετρικής αλλαγής του Revit, αυτόματα συγχρονίζει τις 

αλλαγές και τις υλοποιεί σε όλες τις εκφάνσεις του έργου, στις όψεις του σχεδίου, στο 

σχεδιασμό, στις τομές, τις κατόψεις και τις επιμετρήσεις υλικών. Αυτό είναι και το βασικό 

στοιχείο της δυναμικής του προγράμματος, η ικανότητα να συγχρονίζει τις μεταβολές και 

να εξασφαλίζει τη συνέπεια σε όλες τις φάσεις. Δεν απαιτείται μεσολάβηση του χρήστη 

ώστε να ενημερώσει τα σχέδια ή λοιπό περιεχόμενο. Όταν πραγματοποιείται κάποια 

αλλαγή, το Revit αναλαμβάνει να την υλοποιήσει σε όλα τα σχετιζόμενα στοιχεία 

(http://www.knowledge.Autodesk.com)  

Το revit της Autodesk είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται στη δημιουργία και το 

σχεδιασμό μοντέλων κτιρίων. Η διαφορά του από το AutoCAD, στο οποίο σχεδιάζονται 

στοιχεία κα αντικείμενα από το μηδέν σε μορφή 2d ή 3d χρησιμοποιώντας γραμμές, και 

τόξα, το revit παράγει μοντέλα χρησιμοποιώντας τελικά μοντελοποιημένα αντικείμενα, 

όπως τοίχους, δάπεδα και στέγες. 

  



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 47 από 154 

 

5.1.1 Περιβάλλον εργασίας προγράμματος 

Ανοίγοντας το λογισμικό Revit 2017, εμφανίζεται μια αρχική σελίδα και καθίσταται 

δυνατό από το χρήστη να επιλέξει τι επιθυμεί να κάνει και πώς να ξεκινήσει. 

Εικόνα 11: Αρχική οθόνη Autodesk Revit 2017 

Εμφανίζονται σε πρώτη φάση , δύο ομάδες επιλογών, Projects και Families. Από την 

καρτέλα Projects μπορεί όποιος επιθυμεί να επιλέξει new και να φορτώσει ένα ήδη 

υπάρχον έργο ενώ η επιλογή open ανοίγει ένα καινούριο κενό φύλλο εργασίας έτοιμο για 

επεξεργασία. Επιλέγοντας να φορτωθεί ένα νέο έργο, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ project και project template, με το πρώτο να οδηγεί σε ένα κλασσικό νέο 

έργο για σχεδιασμό και το δεύτερο να δημιουργεί ένα πρότυπο σχέδιο, το οποίο μπορεί να 

διαμορφωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικά έργα. Στη συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία επιλέχθηκε ένα απλό έργο “Project”. Ταυτόχρονα, από το ίδιο 

παράθυρο  καθίσταται δυνατό για το χρήστη, να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις 

κατηγορίες προτύπων, το κατασκευαστικό, το αρχιτεκτονικό πρότυπο, το  δομικό και το 

μηχανολογικό.  
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Εικόνα 12: Λίστα επιλογής προτύπου στο Autodesk Revit 2017 

 

Επιλέγοντας λοιπόν το κατασκευαστικό πρότυπο, εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας 

του προγράμματος, με τη χαρακτηριστική λευκή αρχική οθόνη εργασίας , η οποία είναι 

δομημένη από τα εξής πεδία όπως επισημαίνονται στην παρακάτω εικόνα.  

Εικόνα 13: Περιβάλλον εργασίας του Autodesk Revit 2017  
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1. Κεντρικό μενού  

2. Εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης 

3. Καρτέλες εργασιών 

4. Καρτέλα συναφής με το επιλεγμένο 

εργαλείο 

5. Κέντρο πληροφοριών 

6. Κορδέλα εργαλείων 

7. Γραμμή επιλογών 

8. Φύλλο εργασιών 

9. Εργαλεία 

10. Παράθυρο περιήγησης 

11. Παράθυρο ιδιοτήτων 

12. Περιοχή σχεδίασης 

13. Γραμμή κατάστασης 

14. Γραμμή ελέγχου εμφάνισης 

15.  Γραμμή ελέγχου εργασίας 

16. Γραμμή ελέγχου επιλογών σχεδίασης 

17. Επιλογή τομών/όψεων 

(https://knowledge.autodesk.com) 

5.1.2 Διαδικασία σχεδιασμού του τρισδιάστατου μοντέλου 

Γενικά Στοιχεία 

Το βήμα που προηγείται της διαδικασίας σχεδιασμού του μοντέλου, είναι η αποθήκευση 

του αρχείου με συγκεκριμένο όνομα, επιλεγμένο από το χρήστη. Η αποθήκευση στο Revit 

είναι μια πλεονεκτική για το χρήστη εργασία, καθώς πραγματοποιείται αυτόματα ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, προεπιλεγμένα αλλά και διαμορφώσιμα από το χρήστη. Αυτό 

συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά για το χρήστη, αφού με συνεχή αυτόματη 

αποθήκευση, αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων λόγω ξαφνικής διακοπής 

λειτουργίας του προγράμματος. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 

προχωρημένα στάδια εργασίας όπου το αυξάνεται το μέγεθος του αρχείου του 

προγράμματος λόγω προσθήκης πληθώρας πληροφοριών και εντολών, με αποτέλεσμα το 

πρόγραμμα να αντιμετωπίζει πρόβλημα αδιάλειπτης και ομαλούς λειτουργίας ενίοτε. Τα 

αντίγραφα αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο με το αρχικό αρχείο, με το ίδιο όνομα αρχείου 
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ακολουθούμενο από ένα αύξοντα αριθμό αρχόμενο από «001», ανάλογα με τη στιγμή 

αποθήκευσης.   

Εικόνα 14: Αυτόματη αποθήκευση αντιγράφων στο Autodesk Revit 2017 

 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού υπενθύμισης για την αποθήκευση του αρχείου ανά 

διάστημα που ορίζει ο χρήστης, ώστε να εξασφαλίζεται η διάσωση του αρχείου από 

πιθανή απώλεια δεδομένων.  
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Καθορισμός επιπέδων των ορόφων 

Το απαραίτητο βήμα που προηγείται της διαδικασίας σχεδιασμού, είναι ο καθορισμός των 

επιπέδων των ορόφων του κτιρίου. Η εισαγωγή των επιπέδων γίνεται σε μια από τις όψεις 

του κτιρίου, επιλέγοντας ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζονται από το παράθυρο 

περιήγησης και την επιμέρους λίστα Elevation Views. Η διαδικασία προσθήκης επιπέδων 

υλοποιείται με την εντολή grid της καρτέλας Architecture και ξεκινά με την κάτω στάθμη 

της θεμελίωσης έως και την ανώτερη ακμή της στέγης.  

Εικόνα 15: Παραγωγή επιπέδων στο Autodesk Revit 2017 
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Θεμελίωση του κτιρίου 

Η κατασκευή του κτιρίου, ξεκινά από τη θεμελίωσή του. Παρόλα αυτά, στο Revit, η 

θεμελίωση αποτελεί υποκατηγορία της ομάδας των τοιχοποιιών, και σχεδιάζεται μόνο 

κάτω από ήδη σχεδιασμένες τοιχοποιίες. Συνεπώς η τοποθέτηση της τοιχοποιίας 

πλήρωσης καθώς και των υποστυλωμάτων και δοκών, θα προηγηθεί σχεδιαστικά της 

θεμελίωσης. Στο Revit, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος της θεμελίωσης 

που επιθυμεί. Στο συγκεκριμένο έργο, η θεμελίωση έγινε στα -3,60m από την επιφάνεια 

του εδάφους, με πεδιλοδοκό, ενώ οι τοίχοι θεμελίωσης είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 

πάχους 20cm.  

Εικόνα 16: Θεμελίωση στο Autodesk Revit 2017 
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Σχεδιασμός τοιχοποιίας 

Όπως προαναφέρθηκε, στο Revit, τα δομικά στοιχεία διαφέρουν από τα αντίστοιχα άλλων 

απλών σχεδιαστικών προγραμμάτων. Δεν αναπαριστούν για παράδειγμα δυο παράλληλες 

γραμμές ένα τοίχο, αλλά ο τοίχος είναι μια οντότητα, προσομοίωση της πραγματικής όπως 

θα κατασκευαστεί, με τις στρώσεις οι οποίες τον συνθέτουν, η καθεμιά με τα 

χαρακτηριστικά της. Για το σχεδιασμό ενός τοίχου ο χρήστης αρκεί να επιλέξει από την 

κορδέλα εργασιών την επιλογή architecture και στη συνέχεια την εντολή wall. Όταν 

λοιπόν επιλέγεται να τοποθετηθεί μια τοιχοποιία, από το παράθυρο της περιήγησης και την 

επιλογή edit type δίνεται η δυνατότητα στο χρήση να επιλέξει και να διαμορφώσει όλα τα 

χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας, τα υλικά που την αποτελούν, τα πάχη τους, τον τρόπο 

εμφάνισης τους, καθώς και τις φυσικές και θερμικές ιδιότητες της κάθε στρώσης υλικού, 

μέσα από μια εξαιρετικά λεπτομερή βιβλιοθήκη. Στο παράθυρο επεξεργασίας του 

στοιχείου, εμφανίζονται οι πληροφορίες που έχει επιλέξει ο χρήστης για αυτό, η αναλυτική 

περιγραφή των στρώσεών του, καθώς και η προεπισκόπηση του στοιχείου σε δισδιάστατη 

και τρισδιάστατη απεικόνιση με σκοπό την πλήρη εποπτεία του αποτελέσματος.  

Εικόνα 17: Παράθυρο επεξεργασίας τοιχοποιίας στο Autodesk Revit 2017 
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Εικόνα 18: Τύποι τοιχοποιίας που σχεδιάστηκαν στο Autodesk Revit 2017 

 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο, να αναφερθεί, πως το Revit 2017 ενώ τοποθετεί όπως 

προαναφέρθηκε με ευκολία στρώσεις στις τοιχοποιίες, δεν κάνει το αντίστοιχο και για τα 

υποστυλώματα και τις δοκούς. Το πρόβλημα αυτό, επιλύθηκε από τους χρήστες του 

προγράμματος, διαμορφώνοντας μια νέα τοιχοποιία αποτελούμενη με τις απαραίτητες 

επιστρώσεις των υποστυλωμάτων και προσαρτώντας την στις εξωτερικές ακμές της 

τοιχοποιίας με την εντολή join geometry της καρτέλας modify.  

Εικόνα 19: Τοποθέτηση επένδυσης δομικού στοιχείου στο Revit 2017 
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Σχεδιασμός δαπέδων 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για το σχεδιασμό των δαπέδων, τα οποία 

τοποθετούνται επίσης επιλέγοντας από την κορδέλα εργασιών την επιλογή architecture και 

την εντολή floor. Τα δάπεδα είναι δυνατό να επεξεργαστεί ο χρήστης ως προς τα στοιχεία 

τα οποία τα συνθέτουν και τις αναλυτικές πληροφορίες των χαρακτηριστικών τους. Για 

παράδειγμα, είναι δυνατόν να επιλεγεί η θέση της θερμομονωτικής προστασίας, το υλικό 

της μόνωσης και το πάχος της καθώς και πληθώρα άλλων δεδομένων. Στην περίπτωση που 

είναι επιθυμητό να προστεθεί κάποιο υλικό το οποίο δεν προϋπάρχει στην εκτενή 

βιβλιοθήκη υλικών, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης της εμφάνισής του, της κατηγορίας 

στην οποία ανήκει καθώς και των λοιπών χαρακτηριστικών του. Είναι σημαντικό, σε κάθε 

στρώση και γενικά υποστοιχείο που προστίθεται στα δομικά στοιχεία του έργου, να 

δίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε το αποτέλεσμα των επιμετρήσεων στο τέλος, να 

προκύψει ακριβές.  

Εικόνα 20: Τύποι δαπέδων που σχεδιάστηκαν στο Autodesk Revit 2017 
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Σύνδεση γεωμετρίας τεμνόμενων δομικών στοιχείων 

Η εντολή join geometry είναι απαραίτητη και στα σημεία σύνδεσης δύο ή περισσότερων 

δομικών στοιχείων και χρησιμεύει στο να γίνουν σωστά οι επικαλύψεις των υλικών των 

διασταυρούμενων δομικών στοιχείων. Η απόφαση του ποια υλικά θα αναδιπλώνονται στα 

άκρα των στοιχείων, και ποια υλικά θα επικαλύπτουν ποια, έγκειται και πάλι στο χρήση 

και εντοπίζεται και πάλι στο παράθυρο edit type για κάθε δομικό στοιχείο. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η ένωση όλων των δομικών στοιχείων μεταξύ τους, μεγαλώνει 

αρκετά το μέγεθος του αρχείου, όμως βελτιώνει κατά πολύ την ακρίβεια των υπολογισμών 

των επιμετρήσεων των υλικών.  

Βιβλιοθήκες έτοιμων αντικειμένων 

Οι οικογένειες στοιχείων στο Revit (Revit families) είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό 

του προγράμματος που προσφέρει βιβλιοθήκες από έτοιμα αντικείμενα, εξατομικευμένα 

και παραμετροποιημένα ώστε να ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο. Πρόκειται για ομάδες ίδιας 

κατηγορίας αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί το μοντέλο, όπως 

παράθυρα, πόρτες, σκάλες, τοίχοι και διαφέρουν ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους (πχ 

διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου παραθύρου). Το σημαντικό με τα στοιχεία των 

οικογενειών του Revit, είναι ότι δεν πρόκειται για προκαθορισμένα και αμετάβλητα 

αντικείμενα, αλλά για πλήρως παραμετρικά αντικείμενα, τα χαρακτηριστικά των οποίων 

(χρώμα, υλικά, διαστάσεις κ.α.) μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη και 

ενσωματώνονται πλήρως στο στοιχείο στο οποίο προσαρτώνται. Ακόμα, οικογένειες 

μπορούν να αναζητηθούν διαδικτυακά. Υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες στο ίντερνετ από 

όπου είναι δυνατόν να «κατέβουν» οι αναγκαίες οικογένειες και να φορτωθούν στο 

μοντέλο του χρήστη.  
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Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι παρακάτω: 

 Revit City  RBI Water Heaters 

 BIM objects  The national BIM gallery 

 CAD forum  BIMetica 

 ARCAT  Modlar  

 Autodesk Seek  SpecifiedBy 

 Smart BIM Library  BIM catalogs 

 Turbosquid  Revit Components 

 Familit  Polantis 

 BIM catalogs  BIMbox 

Τέλος, οι οικογένειες του Revit, μπορούν να μοντελοποιηθούν από το μηδέν και να 

χρησιμοποιηθούν όταν δεν επαρκεί ούτε η προϋπάρχουσα βιβλιοθήκη αντικειμένων του 

Revit, ούτε και η διαδικτυακή αναζήτηση.  

Με τη βοήθεια των οικογενειών του revit, (revit families) τοποθετήθηκαν όλα τα 

κουφώματα, πόρτες και παράθυρα στο σχέδιο, απλά επιλέγονται από την κορδέλα 

εργασιών την καρτέλα Architecture και στη συνέχεια doors ή windows. Η εμφάνιση των 

κουφωμάτων στο σχέδιο γίνεται απλά επιλέγοντας τον τοίχο στον οποίο είναι επιθυμητή η 

τοποθέτηση, καθώς και την απόσταση από κάποιο χαρακτηριστικό σημείο. Για την 

φόρτωση στο πρόγραμμα από τη βιβλιοθήκη κάποιας οικογένειας αντικειμένων που δεν 

υπάρχει ήδη, αρκεί ο χρήστης να την εισάγει από την εντολή Load Family της καρτέλας 

Modify που ενεργοποιείται με την επιλογή της εντολής wall ή window. Στη συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία, τα κυριότερα κουφώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 

παρακάτω.  



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 58 από 154 

 

Εικόνα 21: Τύποι πορτών που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο του Revit 2017 

 

Εικόνα 22: Τύποι παραθύρων που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο του Revit 

2017 
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Αυτόματη παραγωγή ορόφων 

Το Revit προσφέρει στο χρήστη την ευκολία να αντιγράψει στοιχεία ενός επιπέδου 

κατακόρυφα προς τα επάνω με ταχύτητα και ακρίβεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αντιγραφή ακόμα ολόκληρων ορόφων όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση του τυπικού 

ορόφου, όπου ο χρήστης επιλέγοντας τα στοιχεία που επιθυμεί να αναπαράγει και 

χρησιμοποιώντας από τις καρτέλες εργασιών την εντολή Modify, Copy και στη συνέχεια 

Paste aligned to selected levels, μπορεί να αναπαράγει αυτόματα όσα στοιχεία επιλέξει, 

μαζί με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους.  

Οικογένειες αντικειμένων χρησιμοποιήθηκαν επίσης και στη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου, με αναζήτηση από διαδικτυακές πηγές φυτών, δέντρων και 

επίπλων εξοχής. 

Έλεγχος γεωμετρικών παρεμβολών 

Το Revit περιέχει ένα εργαλείο το οποίο εντοπίζει αν οι γεωμετρίες των στοιχείων έχουν 

δημιουργηθεί σωστά ή αν συναντώνται μεταξύ τους, αν δηλαδή υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη στοιχείων στο μοντέλο ή αν υπάρχουν σχεδιαστικά σφάλματα. Το 

εργαλείο αυτό υπάρχει στην εντολή collaborate από τις καρτέλες εργασιών, επιλέγοντας 

interference check και στη συνέχεια run interference check. Στο παράθυρο που 

εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τις γεωμετρίες που τον ενδιαφέρουν, για 

παράδειγμα να διαπιστώσει αν κάποιο δοκάρι συναντάει κάποιο παράθυρο, ή κάποια 

οροφή τέμνει κάποια τοιχοποιία. Μπορεί επίσης κανείς να δημιουργήσει μια συνολική 

αναφορά αν επιλέξει όλα τα στοιχεία και στους δύο πίνακες, για καλύτερο έλεγχο όμως 

είναι προτιμότερο να επιλέγονται μια οι κατηγορίες. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει εσωτερικά 

στο τρέχον μοντέλο ή ανάμεσα στο τρέχον μοντέλο και άλλα συνδεδεμένα αρχεία όπως το 

αρχείο με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου ή τα υδραυλικά στοιχεία.  

 



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 60 από 154 

 

Εικόνα 23: Παράθυρο επιλογής γεωμετριών για διόρθωση στο Autodesk Revit 

2017 
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Επιλέγοντας λοιπόν τα στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης, δημιουργείται μια αναφορά και 

επιλέγοντας μια από τις προβληματικές γεωμετρίες, το Revit αναζητά άμεσα απόψεις του 

κτιρίου στις οποίες φαίνονται τα προβληματικά στοιχεία και μπορεί ο χρήστης να 

παρατηρήσει το στοιχείο που έχει σχεδιαστεί λανθασμένα και να το διορθώσει. 

Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στην εντολή interference check και επιλέγοντας refresh 

παρατηρείται πως δεν υπάρχει πια πρόβλημα ανάμεσα στα δυο στοιχεία και πρέπει να 

συνεχιστεί ο έλεγχος και στις επόμενες προβληματικές γεωμετρίες με την ίδια λογική, 

βρίσκοντας όλα τα σημεία που έχουν μοντελοποιηθεί λάθος και διορθώνοντας τα 

σφάλματα.  

Εικόνα 24: Δελτίο σφαλμάτων γεωμετριών στο Autodesk Revit 2017 
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Διαμόρφωση περιβάλλοντος  

Αφότου ο σχεδιασμός του μοντέλου έχει ολοκληρωθεί, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα 

να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει και την τοπογραφία της περιοχής στην οποία 

εδράζεται η κατασκευή. Ο σχεδιασμός του εδάφους με τα υψόμετρα και τις κλίσεις του, 

είναι εφικτός αν κανείς επιλέξει από τις καρτέλες εργασιών, την επιλογή massing & site 

και στη συνέχεια την εντολή toposurface. Με τον τρόπο αυτό τοποθετούνται σημεία με 

ύψος από το μηδενικό επίπεδο αναφοράς, τα οποία τελικά συνθέτουν ισοϋψείς καμπύλες. 

Όσο περισσότερα σημεία τοποθετηθούν, τόσο πιο ακριβής θα είναι η τελική επιφάνεια του 

εδάφους. Το υλικό της επιφάνειας του τοπογραφικού επιλέγεται από την εκτεταμένη 

βιβλιοθήκη του Revit από το παράθυρο των ιδιοτήτων και το πεδίο material and finishes, 

και στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι το χώμα. Ακόμη, στην τοπογραφία της 

περιοχής και στην ίδια καρτέλα εντολών, μπορεί κανείς να επιλέξει property line και να 

σχεδιάσει τα όρια του οικοπέδου.  

Εικόνα 25: Διαμόρφωση τοπογραφίας του οικοπέδου στο Autodesk Revit 2017 
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Το σχεδιαστικό αποτέλεσμα μπορεί ακόμη να εμπλουτιστεί με στοιχεία σχετικά με τη 

φυσική τοποθεσία του έργου, καθώς και την πραγματική θέση του Βορρά, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η οπτικοποίηση του αποτελέσματος το οποίο έχει ο ηλιασμός του κτιρίου σε 

κάθε χρονική στιγμή. Ο προσανατολισμός του κτιρίου σε σχέση με το Βορρά 

επιτυγχάνεται αλλάζοντας την προεπιλογή project north σε true north από το πεδίο 

orientation του παραθύρου ιδιοτήτων. Ακολούθως από την καρτέλα manage και την 

επιλογή position, επιλέγεται true north περιστρέφοντας το σχέδιο επιδιώκεται  το 

σύμβολο του βορρά του σχεδίου να ταυτιστεί με τον πραγματικό βορρά του ορίζοντα. 

Πλέον, το πρόγραμμα «αναγνωρίζει» ποια είναι η πραγματική θέση του βορρά στο έργο 

και το έχει προσανατολίσει σωστά.  

 

Εικόνα 26: Προσανατολισμός του κτιρίου με βάση το μαγνητικό Βορρά στο 

Autodesk Revit 2017 
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Αυτό μπορούμε να το εξακριβώσουμε πηγαίνοντας σε μια τρισδιάστατη άποψη του 

κτιρίου και ενεργοποιώντας το sun path από  τη γραμμή ελέγχου εμφάνισης του 

προγράμματος. Παρατηρείται πως η πυξίδα του sun path έχει το σωστό προσανατολισμό.  

Εικόνα 27: Θέση του ηλίου  στο Autodesk Revit 2017 
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Εικόνα 28: Ηλιοστάσιο στο Autodesk Revit 2017 

 

 

Έπειτα για να οριστεί η θέση του έργου, ξανά από την καρτέλα manage, επιλέγεται 

location και στο πεδίο project address πληκτρολογείται η πόλη στη οποία βρίσκεται το 

έργο. Παρατηρείται λοιπόν πως εισάγοντας την τοποθεσία του έργου, το πρόγραμμα 

παρουσιάζει τη μέση θερμοκρασία κάθε μήνα βάσει των μετρήσεων στο κοντινότερο 

μετεωρολογικό σταθμό του έργου και στην προκειμένη περίπτωση της Λάρισας. 
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Εικόνα 29: Εντοπισμός της πραγματικής τοποθεσίας του έργου στο Autodesk 

Revit 2017  
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Τομές και όψεις του κτιρίου 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λογισμικού, είναι η δυνατότητα άμεσης 

παραγωγής όψεων και τομών καθώς οι αυτές οι απόψεις του κτιρίου ανανεώνονται και 

τροποποιούνται αυτόματα με κάθε αλλαγή η οποία πραγματοποιείται από το χρήστη. 

Συγκεκριμένα, ο τρόπος εμφάνισης των όψεων του κτιρίου είναι απλός και γίνεται 

ενεργοποιώντας από το παράθυρο περιήγησης, και το πεδίο elevation views το σημείο το 

ορίζοντα προς το οποίο είναι προσανατολισμένη η όψη που επιθυμείται να προβληθεί.  

Εικόνα 30: Ανατολική όψη του κτιρίου στο Autodesk Revit 2017 

 

Παρομοίως, τομές του κτιρίου είναι δυνατόν να παραχθούν αμέτρητες, επιλέγοντας σε μια 

κάτοψη του κτιρίου, και από την εργαλειοθήκη εύκολης πρόσβασης την εντολή section 

και τοποθετώντας την αξονική γραμμή της τομής σε όποιο σημείο χρειάζεται.  
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Εικόνα 31: Τυχαία κατακόρυφη τομή του κτιρίου στο Autodesk Revit 2017 

 

Εφόσον είναι επιθυμητό να παραχθεί οριζόντια τομή του σχεδίου, και αυτό είναι δυνατό, 

ενεργοποιώντας σε τρισδιάστατη άποψη από το παράθυρο των ιδιοτήτων, το πεδίο με 

όνομα section box. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 32: Οριζόντια τομή στο Autodesk Revit 2017 

 

5.1.3 Τρισδιάστατη απεικόνιση 

Με το σχεδιασμό του μοντέλου στο Revit, ο χρήστης βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να 

μπορεί να δει το έργο σε τρισδιάστατη μορφή από όλες του τις απόψεις, εσωτερικά και 

εξωτερικά. Στο Revit το τελικό μοντέλο μπορεί να οπτικοποιηθεί και να παρουσιαστεί με 

ποικίλους τρόπους εμφάνισης, από τον πιο απλό όπως μια γραμμική απεικόνιση έως την 

πιο αναλυτική ρεαλιστική απεικόνιση. Ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, μπορεί να 

επιλεγεί από τη γραμμή ελέγχου εμφάνισης ένα από τα στυλ παρουσίασης  τα οποία 

απεικονίζονται στα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης.  
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Εικόνα 33: Στυλ παρουσίασης τύπου «Wireframe» στο Autodesk Revit 2017 

 

Εικόνα 34: Στυλ παρουσίασης τύπου «Hidden Line» στο Autodesk Revit 2017  
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Εικόνα 35: Στυλ παρουσίασης τύπου «Shaded» στο Autodesk Revit 2017  

 

Εικόνα 36: Στυλ παρουσίασης  τύπου «Consistent Colors» στο Autodesk Revit 

2017 
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Εικόνα 37: Στυλ παρουσίασης τύπου «Realistic» στο Autodesk Revit 2017 

 

Η πιο αναλυτική και ρεαλιστική ψηφιακή απεικόνιση πραγματοποιείται με την εντολή 

render από την επιλογή view της καρτέλας εργασιών. Από το παράθυρο διαλόγου που 

εμφανίζεται, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ανάλυση που επιθυμεί για τη ρεαλιστική 

απεικόνιση του μοντέλου, καθώς και τον τρόπο φωτισμού του κτιρίου από εξωτερικές ή 

εσωτερικές πηγές τεχνητού φωτισμού, τον ήλιο ή συνδυασμό αυτών. Η διαδικασία του 

rendering απαιτεί υψηλή επεξεργαστική ισχύ από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 

πρόγραμμα λειτουργεί στο μέγιστο μέχρι να παραχθεί η απαιτούμενη εικόνα, διαδικασία 

που διαρκεί αρκετά, ενώ ο χρόνος αναμονής για το αποτέλεσμα αυξάνεται κατά πολύ όσο 

αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε ανάλυση. 
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Εικόνες 38: Ρεαλιστική ψηφιακή απεικόνιση του τρισδιάστατου μοντέλου στο 

Revit 2017  
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5.1.4 Προμετρήσεις υλικών με το Revit 2017 

Χωρίς τη χρήση προγραμμάτων τύπου ΒΙΜ, οι προμετρήσεις των υλικών και των 

ποσοτήτων είναι απαραίτητο να γίνονται χειρονακτικά. Η διαδικασία αυτή είναι 

χρονοβόρα και κοπιαστική καθώς απαιτεί την εξ αρχής θεώρηση και ποσοτικοποίηση 

όλων των συστατικών στοιχείων του έργου, αλλά και εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο 

σφαλμάτων που μπορεί να μεταφραστεί σε λανθασμένες παραγγελίες που συχνά 

συνεπάγονται καθυστερήσεις στον προγραμματισμό ή άμεση επίπτωση στο κόστος. Το 

Revit όμως εισάγει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία. Τη δυνατότητα 

του χρήστη να πραγματοποιήσει προμετρήσεις στοιχείων της κατασκευής. Η 

ποσοτικοποίηση αυτή είναι αρκετά ευέλικτη και μπορεί να γίνει με όποια προτεραιότητα 

επιτραπεί από το χρήστη και να ενημερωθεί αυτόματα, εάν αλλάξει κάποια σχεδιαστική 

λεπτομέρεια ή παράμετρος στο μοντέλο. Τα στοιχεία του μοντέλου έχουν χαρακτηριστικά 

όπως υλικό, επίπεδο τοποθέτησης, τύπος, διαστάσεις κ.α. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

εμπεριέχονται στο αρχείο του προγράμματος και είναι διαθέσιμα για κάθε στοιχείο το 

οποίο απαιτείται να ποσοτικοποιηθεί, μέσω από την εντολή schedule /quantities της 

καρτέλας analyze. Στο παράθυρο που ακολουθεί, επιλέγεται η κατηγορία του στοιχείου το 

οποίο θα ποσοτικοποιηθεί και οι παράμετροι οι οποίες ενδιαφέρουν το χρήστη. Στο 

συγκεκριμένο έργο η συγκεκριμένη ανάλυση εξυπηρέτησε κατά κόρον στο επόμενο βήμα 

της διπλωματικής εργασίας δηλαδή στον προγραμματισμό των εργασιών και στην 

κοστολόγηση του έργου.  
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Εικόνα 39: Επιμέτρηση υλικών τοιχοποιίας στο Autodesk Revit 2017 

 

Εικόνα 40: Λεπτομέρεια επιμέτρησης υλικών τοιχοποιίας στο Revit 2017 
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5.2 Ενεργειακή ανάλυση με το 4Μ-ΚΕΝΑΚ 

5.2.1 Σύντομη περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

Όπως περιγράφηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το κτίριο θα κατασκευαστεί στην 

Καρδίτσα, οπότε βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. ανήκει στη Γ κλιματική ζώνη. Η υφιστάμενη 

πολυκατοικία έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό και η άδεια δόμησης για την 

ανέγερσή της εκδόθηκε πριν το 2010, επομένως δεν είναι εναρμονισμένη με το νόμο περί 

ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μέτρια πυκνός αφού δε βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, 

παρόλα αυτά, περιτριγυρίζεται από μικρού ύψους μονοκατοικίες οι οποίες επηρεάζουν σε 

μικρό βαθμό το σκιασμό του.  

Η είσοδος της πολυκατοικίας και το κλιμακοστάσιο θεωρούνται θερμαινόμενοι χώροι 

οπότε οφείλουν να είναι θερμομονωμένοι. Το πρώτο και το δεύτερο υπόγειο με εξαίρεση 

το κλιμακοστάσιο, θεωρούνται μη θερμαινόμενοι χώροι.  

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου φέρει θερμομόνωση εξωτερικά πάχους 6 εκατοστών. 

Εξωτερικά θερμομονωμένες είναι και οι τοιχοποιίες που αποτελούνται από διάτρητη 

οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25 εκατοστών και επίχρισμα εσωτερικά και 

εξωτερικά. Η οροφή του 5
ου

 ορόφου κάτω από τη στέγη θα θερμομονωθεί από την άνω 

παρειά ενώ το δάπεδο του πρώτου ορόφου θα θερμομονωθεί στην κάτω παρειά. 

Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, γίνεται μέσω κεντρικής μονάδας 

θέρμανσης, με λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου, με μονοσωλήνιο σύστημα και 

αυτονομία ανά ιδιοκτησία. Από την ίδια πηγή παράγεται και το ζεστό νερό χρήσης. Η 

ψύξη επιτυγχάνεται μέσω αερόψυκτου ψύκτη, δηλαδή του γνωστού συστήματος 

κλιματισμού. 
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5.2.2 Γενικά στοιχεία 

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, στην 

Ελλάδα γίνονται με εγκεκριμένα από την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών ενέργειας του 

ΥΠΕΚΑ ενεργειακά λογισμικά, σε συμφωνία με την απόφαση 1935-6/12/10. Κριτήριο 

έγκρισης των υπολογιστικών εργαλείων, είναι να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της 

Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων καθώς επίσης και την εκπόνηση 

ολοκληρωμένων Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης ακολουθώντας κατά γράμμα τις 

Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), στο πλαίσιο του 

ΦΕΚ 407Β 9/4/2010 και του Νόμου 3661/2008. Κάποια από τα λογισμικά τα οποία 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι τα εξής: 

1. Το πρόγραμμα Energy Building της εταιρείας Civiltech 

2. Το πρόγραμμα AutoΚΕΝΑΚ της εταιρείας ART 

3. Το πρόγραμμα Ecoline της εταιρείας ACE-HELLAS 

4. Το πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ της εταιρείας 4Μ 

Τα συγκεκριμένα λογισμικά λειτουργούν όλα σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις προδιαγραφές και πρότυπα της ελληνικής 

νομοθεσίας σχετικά με την ενεργειακή μελέτη.  

Για τις ανάγκες τις διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα 

4Μ-ΚΕΝΑΚ της εταιρείας 4Μ.  

Εικόνα 41: Λογότυπο της εταιρείας 4Μ  

Πηγή: http://www.4m.gr 
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5.2.3 Περιβάλλον εργασίας του προγράμματος 

Πρόκειται για ένα εύχρηστο και αξιόπιστο πρόγραμμα ενεργειακών μελετών και 

επιθεωρήσεων που ενοποιεί Σχεδίαση και Υπολογισμούς, παράγοντας τα απαιτούμενα 

αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 42: Περιβάλλον εργασίας του λογισμικού4Μ -ΚΕΝΑΚ  
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Ένα πολύ σημαντικό του χαρακτηριστικό, είναι η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων με 

κατάληξη .dwg και .dxf, δηλαδή αρχείων που προέρχονται από CAD προγράμματα. 

Συνεπώς προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, εξάγονται οι κατόψεις των 

επιπέδων του κτιρίου σε μορφή .dxf και αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο με τη μελέτη. 

Εφόσον μεταφερθούν οι κατόψεις στο σωστό φάκελο, εισάγονται στο πρόγραμμα 

4Μ-ΚΕΝΑΚ με την εντολή Άνοιγμα από την επιλογή Αρχείο της κορδέλας εργασιών. Με 

την εντολή WBLOCK οι κατόψεις μετατρέπονται σε blocks του σχεδίου της ενεργειακής 

μελέτης και αποθηκεύονται με την κατάληξη .bld στον ίδιο φάκελο μελέτης ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σχεδιαστική βάση στο φόντο της περιοχής σχεδίασης. 

Στη συνέχεια επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό σημείο ώστε να ευθυγραμμιστούν καθ’ ύψος 

οι κατόψεις. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπονται όλες οι κατόψεις σε blocks.  

5.2.4 Προσομοίωση κτιρίου 

Καθορισμός κτιρίου 

Η εντολή AUTOBUILD της κορδέλας εργασιών, είναι η βασικότερη εντολή του 

προγράμματος καθώς αυτή εκτελεί τις σημαντικές εντολές του προγράμματος. Αρχικά από 

την εντολή Autobuild επιλέγουμε καθορισμός κτιρίου. Στο παράθυρο που αναδύεται, 

εισάγουμε τα επίπεδα από 1 έως 6 με το επίπεδο 1 στη στάθμη εδάφους και ύψος ορόφου 

2,70 μέτρα, όπως επιβάλλεται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, εισάγονται και συνδέοντας σε 

κάθε όροφο την αντίστοιχη κάτοψη που φορτώθηκε στο πρόγραμμα ως block.  

Εισαγωγή κελύφους 

Η διαδικασία σχηματισμού του κτιρίου, συνεχίζεται με την τοποθέτηση των τοίχων και 

των υποστυλωμάτων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι θερμαινόμενοι χώροι του κτιρίου είναι 

τα διαμερίσματα μόνο, χωρίς να υπάρχει θέρμανση τους κοινόχρηστους χώρους, 

(διαδρόμους, κλιμακοστάσιο και είσοδο πολυκατοικίας, ούτε και στις αποθήκες του 

υπογείου). Αρκεί λοιπόν να τοποθετηθούν μόνο οι τοιχοποιίες και τα υποστυλώματα που 

συνορεύουν με τον εξωτερικό αέρα ή μη θερμαινόμενους χώρους γιατί αυτά περιβάλλουν 
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το «κέλυφος» του κτιρίου. Η τοποθέτηση των τοίχων και των υποστυλωμάτων που 

συνθέτουν το περίγραμμα του κτιρίου, γίνεται επίσης από την επιλογή Autobuild αφού 

επιλεγούν και λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση της τοιχοποιίας ή τον τύπο του 

υποστυλώματος όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.  

Εικόνα 43: Τοποθέτηση τοιχοποιίας στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  
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Εικόνα 44: Τοποθέτηση υποστυλωμάτων στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

Ακολουθεί η τοποθέτηση των ανοιγμάτων στις ίδιες θέσεις με τις αντίστοιχες των 

αρχιτεκτονικών, και με χαρακτηριστικά ίδια με τα χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων της 

φυσικής οντότητας. Από την επιλογή Autobuild και άνοιγμα, επιλέγεται το επιθυμητό 

είδος ανοίγματος και εισάγονται οι διαστάσεις, οι ιδιότητες και ο τύπος του ανοίγματος 

από μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη του 4Μ-ΚΕΝΑΚ.  

Είναι σημαντικό, να επιλεγούν με προσοχή τα χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων ώστε να 

αντιστοιχούν στα ανάλογα του κτιρίου, εφόσον τα ανοίγματα συμβάλλουν κατά πολύ στο 

αποτέλεσμα της ενεργειακής ανάλυσης. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, 

τοποθετήθηκαν κουφώματα παραθύρων και πορτών με απλό κοινό τζάμι και πλαίσιο 

πάχους δέκα εκατοστών και στοίχιση κάσας και πλαισίων στο κέντρο του ανοίγματος. 

 



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 82 από 154 

 

Εικόνα 45: Επιλογή χαρακτηριστικών κουφωμάτων στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ   

 

Εικόνα 46: Βιβλιοθήκη ανοιγμάτων στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που δίνει το πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ στους χρήστες του, 

είναι η δυνατότητα αντιγραφής στοιχείων από όροφο σε όροφο για πιο εύκολο σχεδιασμό. 

Με τον τρόπο αυτό και την εντολή Αντιγραφή Επιπέδου Κτιρίου από την καρτέλα 

Autobuild, είναι δυνατή η αναπαραγωγή των τοιχοποιιών, των υποστυλωμάτων και των 

ανοιγμάτων σε όλους τους ορόφους και συνεπώς η κατασκευή όλων των επιπέδων του 

κτιρίου με αντίστοιχο τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 

καθώς είναι δυνατή η αντιγραφή οντοτήτων δηλαδή στοιχείων του κτιρίου με τις ιδιότητές 

του και όχι εντολών για παράδειγμα σκιάσεων όπως θα τονιστεί και παρακάτω.  

Εικόνα 47: Τρισδιάστατη  παρουσίαση θερμαινόμενου ορόφου με το 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  
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Εικόνα 48: Παραγωγή ορόφων με αυτόματο τρόπο στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

 

Εικόνα 49: τρισδιάστατο μοντέλο του θερμαινόμενου κτιρίου στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ 
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Τοποθέτηση θερμογεφυρών μεταξύ των δομικών στοιχείων 

Η διαμόρφωση του κελύφους του κτιρίου συνεχίζεται με την τοποθέτηση θερμογεφυρών 

μεταξύ των δομικών στοιχείων. Ως θερμογέφυρες ορίζονται τα σημεία ή οι επιφάνειες του 

κελύφους τμε σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων σε 

σχέση με τις υπόλοιπες επιφάνειες και αποτελούν σημαντική πηγή θερμικών απωλειών. 

Στο συγκεκριμένο κτίριο, εντοπίζονται κατακόρυφες θερμογέφυρες στις θέσεις 

εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών, οριζόντιες θερμογέφυρες τύπου δαπέδου σε 

προεξοχή ή δαπέδου πάνω από πυλωτή και θερμογέφυρες κουφωμάτων στις θέσεις λαμπά 

του κουφώματος και στο κατωκάσι / ανωκάσι. Παρακάτω εμφανίζονται οι κυριότεροι 

τύποι θερμογεφυρών που χρησιμοποιήθηκαν:  

Εικόνα 50: Διατομές τυπικών θερμογεφυρών που υπάρχουν στο κτίριο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τ.Ο.ΤΕΕ 20701 – 2/2010 
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Εικόνα 51: Διατομές τυπικών θερμογεφυρών που υπάρχουν στο κτίριο  

Πηγή: Τ.Ο.ΤΕΕ 20701 – 2/2010 

 

Η διαδικασία ορισμού των θερμογεφυρών επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα. Εφόσον 

έχουν οριστεί με προσοχή οι θερμογέφυρες της μελέτης, από την καρτέλα autobuild και 

την επιλογή ορισμός Στοιχείων Κάτοψης και Σχέδια θερμογεφυρών, γίνεται η 

αντιστοίχηση των θερμογεφυρών που εισήχθησαν στο πρόγραμμα, με τα στοιχεία στα 

οποία αντιστοιχούν και η αποτύπωση του αποτελέσματος στην κάτοψη. 
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Εικόνα 52: Εισαγωγή θερμογεφυρών στο κτίριο μελέτης με το 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Εικόνα 53: Αυτόματη εμφάνιση θερμογεφυρών σε όλες τις θέσεις με το 

4Μ-ΚΕΝΑΚ   
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Εικόνα 54: Λεπτομέρεια σχεδίου θερμογεφυρών στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Ορισμός ΜΘΧ και θερμικών ζωνών 

Το κτίριο το οποίο μελετά η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, ανήκει σε μια ενιαία 

θερμική ζώνη. Στην συγκεκριμένη θερμική ζώνη, δώθηκε ο τίτλος «Διαμερίσματα» και 

επιλέχθηκε η χρήση της πολυκατοικίας, για την οποία χρήση το πρόγραμμα έχει 

προεπιλεγμένες τιμές θερμοκρασίας για θέρμανση και ψύξη σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 

Ορίζονται επίσης οι Μη Θερμαινόμενοι Χώροι της πολυκατοικίας (ΜΘΧ) οι οποίοι είναι 

το κλιμακοστάσιο, οι κοινόχρηστοι διάδρομοι και η είσοδος και το πρόγραμμα 

αποτυπώνει αυτόματα τα αποτελέσματα στις κατόψεις.  
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Υπολογισμός των σκιάσεων 

Στη συνέχεια, προκειμένου να υπολογιστούν οι σκιάσεις που παράγουν, εισάγονται τα 

διπλανά κτίρια όπως αυτά είναι αποτυπωμένα στο διάγραμμα κάλυψης του έργου, με τις 

αποστάσεις τους από τις πλευρές του κτιρίου (τα αδιαφανή και τα διαφανή του στοιχεία), 

τις διαστάσεις και τα υψόμετρά τους. 

Εικόνα 55: Εισαγωγή γειρονικών κτιρίων στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Παρατηρούμε πως τα γειτονικά κτίρια είναι αρκετά χαμηλού ύψους περίπου τεσσάρων 

μέτρων, με αποτέλεσμα να σκιάζουν το κτίριο μόνο στο ισόγειο και ελάχιστα στον πρώτο 

όροφο με αποτέλεσμα να μη συνεσφέρουν καθόλου στο σκιασμό του κτιρίου, ο οποίος 

είναι σημαντικός κατά τους θερινούς μήνες.  
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Εικόνα 56: Σκίαση οικοδομής από γειτονικά κτίρια στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Σκιάσεις προκαλούνται όμως επίσης από τους κάθετους προβόλους, δηλαδή τις εσοχές και 

εξοχές του κτιρίου και επηρεάζουν κυρίως τους θερμαινόμενους χώρους δηλαδή τη 

θερμική ζώνη του κτιρίου. Η εισαγωγή των δεδομένων από την πλευρά του χρήστη γίνεται 

επιλέγοντας κάθε γωνία του κτιρίου και την πλευρά ή τις πλευρές τις οποίες σκιάζει, 

επιλέγοντας κάθε φορά μια τη γωνία και τον τοίχο της πλευράς και μια τη γωνία και τα 

ανοίγματα της πλευράς καθώς ο σκιασμός σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ αφορά ξεχωριστά και 

επηρεάζει διαφορετικά τα αδιαφανή και τα διαφανή στοιχεία του κτιρίου. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται σε όλους τους ορόφους του κτιρίου και οδηγεί στα εξής αποτελέσματα.  
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Εικόνα 57: Κάτοψη σκίασης κάθετων προβόλων στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

Οι οριζόντιοι πρόβολοι που προκαλούν σκίαση σε κάθε επιφάνεια τοιχοποιίας και σε κάθε 

άνοιγμα, είναι οι πρόβολοι του επάνω επιπέδου. Αφού συνδεθούν λοιπόν οι πρόβολοι με 

τα δομικά στοιχεία τα οποία σκιάζουν και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για κάθε 

επίπεδο, λαμβάνονται τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στις παρακάτω φωτογραφίες. 

Εικόνα 58: Σκίαση στοιχείων από οριζόντιους προβόλους στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  
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Τελευταία προσθήκη στο σχεδιαστικό κομμάτι και κομμάτι της εισαγωγής δεδομένων που 

αφορούν το κτιριακό κέλυφος, είναι η εισαγωγή στο πρόγραμμα, πληροφοριών σχετικά με 

τη θέση του έργου ώστε να παραχθεί αυτόματα ο κύκλος θέσεων του ηλίου και να 

εντοπιστεί από το πρόγραμμα η καθοριστική γωνία ύψους του ηλίου, η οποία τοποθετείται 

το Δεκέμβρη, καθώς τότε η φαινομενική τροχιά έχει τις χαμηλότερες γωνίες ύψους. Η 

εισαγωγή γίνεται και πάλι από την καρτέλα Autobuild και την επιλογή Ορισμός Στοιχείων 

Κάτοψης. Το αποτέλεσμα παράγεται με τη μορφή εικόνων που ενσωματώνονται αυτόματα 

στο έντυπο της ενεργειακής μελέτης στο υπολογιστικό πρόγραμμα.  

Εικόνα 59: Παραγωγή σκιάσεων ανάλογα με την ηλιακή τροχιά στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  
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Εισαγωγή παραμέτρων κτιρίου 

Στο πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ, οι παράμετροι που επηρεάζουν και αφορούν τη θέρμανση, 

την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης, διαμορφώνονται σε διαφορετικό περιβάλλον εργασίας 

από ότι τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κελύφους του κτιρίου. Συγκεκριμένα από 

την καρτέλα Autobuild και την εντολή Υπολογισμοί και Ενεργειακά-Κτίριο Αναφοράς, 

μεταβαίνουμε στο νέο περιβάλλον εργασίας. Σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα, πριν συμπληρώσει τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του κτιρίου, 

να έχει μια συγκεντρωτική εποπτική εικόνα των δεδομένων που αντιστοίχησε το 

πρόγραμμα στις κτιριακές οντότες και να συμπληρώσει και ορισμένες επιπλέον 

λεπτομέρειες έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ορθότητά της πληροφορίας και να οδηγηθεί σε 

ένα ακριβές και αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα.  

Εικόνα 60: Περιβάλλον εισαγωγής παραμέτρων κτιρίου μελέτης στο 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  
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Παρατηρείται πως έχει γίνει αυτόματη ενημέρωση των θερμικών ζωνών όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη φάση εισαγωγής των στοιχείων του κτιρίου στο 

πρόγραμμα.  

Εικόνα 61: Εμφάνιση θερμικών ζωνών στο σύστημα του 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Στη συνέχεια, επιλέγονται τα στοιχεία που σχετίζονται με τα δίκτυα διανομής των 

συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και καταχωρείται στο σύστημα κατά ποιο 

ποσοστό διέρχονται από εσωτερικούς χώρους, η θερμοκρασία του θερμικού μέσου, ο 

τύπος των τερματικών μονάδων, καθώς και το πάχος μόνωσης του δικτύου. 

Εικόνα 62: Στοιχεία δικτύων διανομής στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  
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Στη φάση αυτή, μπορεί ο χρήστης να έχει εποπτική εικόνα της παραγωγής των σχεδίων 

των στοιχείων του κελύφους και να διαμορφώσει τα τελικά πάχη των στρώσεών τους. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για κτίριο με τοιχοποιία 

πάχους εικοσιπέντε εκατοστών, με εξωτερική μόνωση πάχους έξι εκατοστών και λοιπές 

στρώσεις όπως σχεδιάστηκαν και στο μοντέλο του κτιρίου στο πρόγραμμα Revit. Το 

δάπεδο που έρχεται σε επαφή με το μη θερμαινόμενο χώρο του ισογείου και τον εξωτερικό 

αέρα, είναι θερμομονωμένο στην κάτω του πλευρά με θερμομόνωση πάχους πάλι έξι 

εκατοστών. Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των στρώσεων, πανομοιότυπα με όσα 

εισήχθησαν στο Revit φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

Εικόνα 63: Διατομή τοιχοποιίας  Εικόνα 64: Διατομή δαπέδου στο  4Μ-ΚΕΝΑΚ   
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Στη συνέχεια, από την καρτέλα στοιχεία και την επιλογή τυπικά στοιχεία, δίνεται η 

δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει της ιδιότητες ανοιγμάτων που καταχωρήθηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο. Στη φάση αυτή μπορεί να διαμορφώσει ορισμένες ακόμα ιδιότητες 

οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες προς τροποποίηση στο προηγούμενο περιβάλλον εργασίας 

όπως η καταχώρηση του ακριβούς συντελεστή θερμικής διαπερατότητας του πλαισίου στο 

κούφωμα (Uf) και ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του τζαμιού (Ug). Τα 

συγκεκριμένα κουφώματα έχουν Uf=2.2W/(m
2
*K) και Ug=5.7 W/(m

2
*K). 

Εικόνα 65: Ιδιότητες ανοιγμάτων υφιστάμενου κτιρίου στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Εισαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει με την καταχώρηση των στοιχείων του κελύφους και των 

αρχιτεκτονικών ζωνών, ακολουθεί η καταχώρηση των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του κτιρίου. Η θέρμανση του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω ατομικών 

λεβήτων φυσικού αερίου με τερματικές μονάδες θερμαντικά σώματα, τα γνωστά σώματα 

καλοριφέρ. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα υπολογίζεται αυτόματα ίσος με 0,87 και η 

πραγματική του ισχύς λήφθηκε 24 kW από τη Μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου του υπογράφοντος μηχανολόγου μηχανικού. Οι απώλειες θερμότητες στο δίκτυο 
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υπολογίζονται από το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν από το 

χρήστη σχετικά με το δίκτυο διανομής, ενώ η δευτερεύουσα ενέργεια υπολογίζεται 

αυτόματα σύμφωνα με τις παραδοχές που θεωρεί το λογισμικό για κάθε είδους 

συστήματος θέρμανσης.  

Εικόνες 66: Χαρακτηριστικά υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης στο 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  

Αφού έχουν περαστεί όλες οι σχετικές με τη θέρμανση παράμετροι, υπολογίζεται 

αυτόματα η συνολική πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου για κάθε μήνα του 

έτους.  

Για την ψύξη του κτιρίου, υπάρχουν τοπικοί αερόψυκτοι ψύκτες. Ο ονομαστικός βαθμός 

απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων είναι EER =2 και η ισχύς τους 3,5 kW.  

 

Εικόνα 67: Χαρακτηριστικά υφιστάμενου συστήματος ψύξης στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  
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Για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, χρησιμοποιούνται επίτοιχοι ατομικοί λέβητες 

φυσικού αερίου ισχύος 24 kW, οι ίδιοι που θερμαίνουν κιόλας το κτίριο. 

Εικόνα 68: Χαρακτηριστικά υφιστάμενου συστήματος παραγωγής ΖΝΧ στο 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

Εικόνα 69: Χαρακτηριστικά υφιστάμενου συστήματος παραγωγής ΖΝΧ στο 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

Στο υφιστάμενο κτίριο μελέτης, δεν υπάρχουν ούτε φωτοβολταϊκά ούτε ηλιακοί 

συλλέκτες. Συνεπώς έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και το πρόγραμμα 

μπορεί πλέον να εκτελέσει τους υπολογισμούς και να παράγει τα αποτελέσματα της 

ενεργειακής ανάλυσης.  
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5.2.5 Αποτελέσματα ενεργειακής ανάλυσης 

Από την καρτέλα Παράθυρα, μπορεί να επιλέξει όποια κατηγορία αποτελεσμάτων 

επιθυμεί ο χρήστης να εξάγει. Για παράδειγμα μπορεί να έχει εικόνα του Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης, της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, των παραδοχών, των 

Φύλλων Υπολογισμού κλπ. Εξάγοντας τα αποτελέσματα σε αρχείο τύπου .pdf, το 

πρόγραμμα παράγει αυτόματα ένα αρχείο μεγέθους 260 περίπου σελίδων, στο οποίο 

περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες της ενεργειακής ανάλυσης και οι αναλυτικοί 

υπολογισμοί των ενεργειακών καταναλώσεων. Από το αρχείο αυτό, προκύπτει πως βάση 

του λογισμικού 4Μ-ΚΕΝΑΚ, το αρχικό κτίριο μελέτης έχει κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας 142,14kWh/(m
2
*έτος). Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου 

αναφοράς είναι 116.5kWh/(m
2
*έτος) και ο λόγος του πραγματικού κτιρίου προς το κτίριο 

αναφοράς είναι 1,22 γεγονός που συνεπάγεται ενεργειακή κλάση κατηγορίας Γ. Οι 

επιμέρους ανάγκες για κατανάλωση ενέργειας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα που 

παράγεται από το πρόγραμμα. 

Εικόνα 70: Αποτελέσματα ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου για όλους 

του μήνες του έτους στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  
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Εικόνα 71: Ενεργειακή κατάταξη του υφιστάμενου κτιρίου στο 4Μ -ΚΕΝΑΚ  

 

Οι καταναλώσεις ανά τελική χρήση, είναι για τη θέρμανση 98,44 kWh/m
2
 για την ψύξη 

23,34 kWh/m
2
 και για το ζεστό νερό χρήσης 20,36 kWh/m

2
.  

Είναι χαρακτηριστικό και σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, δεν λαμβάνει υπόψη 

στην υπολογισμό για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, η κατανάλωση ενέργειας για 

φωτισμό στις κατοικίες, αλλά σε άλλους χώρους χρήσης μόνο όπως καταστήματα. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η κύρια χρήση κτηρίου είναι πολυκατοικία, συνεπώς η 

κατανάλωση ενέργειας για το φωτισμό δεν παίρνει μέρος στην τελική κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας.  
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5.2.6 Περιγραφή Παρεμβάσεων 

Στόχος της ενεργειακής μελέτης, είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της 

κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου, μέσω: 

 Του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση 

του κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία 

ανά προσανατολισμό όψης, κ. α 

 Της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή της 

θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη 

δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, 

δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και πλαισίου 

 Της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής 

απόδοσης για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, 

φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 

 Της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ηλιοθερμικά 

συστήματα, φωτοβολταϊκά, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων 

και επιφανειακών νερών) κ. α 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με 

σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους του κτιρίου. 

Τα μέτρα που θα προταθούν έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου όπως 

αυτή θα προκύψει σύμφωνα με το λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ. 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός  

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ, το κτίριο θα πρέπει να αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα 

μπορεί τις φυσικές συνθήκες ηλιασμού, δροσισμού και φωτισμού προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα.  
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Αρχικά, όσον αφορά το φυσικό φωτισμό, το κτίριο είναι σχεδιασμένο με μεγάλα και 

πολλά ανοίγματα, σε όλα τα δωμάτια των διαμερισμάτων, έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής 

φυσικός φωτισμός ειδικά στους χώρους με μεγάλο βάθος.  

Επίσης, η ύπαρξη πολλών ανοιγμάτων, και ειδικά αυτών την ανατολικής και δυτικής όψης, 

εξασφαλίζουν διαμπερή αερισμό για τη μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού δροσισμού. 

Το παθητικό ηλιακό σύστημα το οποίο είναι ενσωματωμένο στο σχεδιασμό του κτιρίου 

είναι αυτό του άμεσου κέρδους. Ο νότιος προσανατολισμός του κτιρίου με μικρή 

απόκλιση από το βέλτιστο καθαρά νότο, είναι εξαιρετικά ευνοϊκός για τον αδιάλειπτο 

φυσικό φωτισμό και δροσισμό της πολυκατοικίας. Σε όλους τους ορόφους, τα ανοίγματα 

καταλαμβάνουν περίπου ποσοστό 35% της όψης.  

Θερμομονωτική επάρκεια του κτιρίου 

Παρατηρείται πως η πολυκατοικία είναι καλά θερμομονωμένη, καθώς η μονωτική στρώση 

είναι τοποθετημένη στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας και των δομικών στοιχείων 

και είναι πάχους 6 εκατοστών. Επίσης θερμομονωμένο είναι το δάπεδο του πρώτου 

ορόφου καθώς και ο οροφή του τελευταίου ορόφου κάτω από τη στέγη με επαρκή 

θερμομονωτική προστασία. Παρόλα αυτά, τα κουφώματα είναι πιο παλιάς τεχνολογίας, 

δεν είναι ενεργειακά με αποτέλεσμα σε αυτά να οφείλονται τα μεγάλα ποσά ενέργειας που 

απαιτείται για τη θέρμανση του εσωτερικού. Προτείνεται συνεπώς αντικατάσταση των 

κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά συνθετικά κουφώματα, με μεγαλύτερο 

διάκενο κρυστάλλου και θερμοδιακοπή. Θα αποξηλωθούν συνεπώς τα παλιά κουφώματα 

και θα τοποθετηθούν νέα, με διπλή υάλωση, με επίστρωση χαμηλής εκπομπής με 

συντελεστή <0,05 και διαστάσεις 4mm – 16mm – 4mm. Σημαντικό επίσης είναι πως τα 

νέα κουφώματα θα τοποθετηθούν στην εξωτερική παρειά του ανοίγματος, με σκοπό να 

περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι θερμογέφυρες. Τα καινούρια κουφώματα τέλος, θα 

έχουν Uf= 2W/m
2
*K και Ug= 1.4 W/m

2
K. 
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Εικόνα 72: Ιδιότητες καινούριων κουφωμάτων αναβαθμισμένου κτιρίου στο 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

Μετά από αυτή την παρέμβαση, παρατηρούμε πως η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας 

του κτιρίου, μειώθηκε σε 101,9kWh/m
2 

γεγονός που είναι συνυφασμένο με τη δραστική 

μείωση της ανάγκης για κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση χάρη στα ενεργειακά 

κουφώματα. Συγκεκριμένα, η ανάγκη για θέρμανση πλέον είναι 58,2 kWh/m
2
, πρόκειται 

δηλαδή για μείωση της τάξης του 40,87%, ενώ η ανάγκη για ψύξη και ζεστό νερό χρήσης 

παραμένει σταθερή. Ο λόγος του πραγματικού κτιρίου προς το κτίριο αναφοράς είναι 0,87 

γεγονός που συνεπάγεται  αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία Β. 

  



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 104 από 154 

 

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης 

Μετά τις τροποποιήσεις στο κέλυφος του κτιρίου, ακολουθεί η αντικατάσταση των 

συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ με συστήματα πιο αποδοτικά ώστε να 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός εξοικονόμηση ενέργειας. Τα εγκατεστημένα 

συστήματα στο υπάρχον κτίριο είναι σχετικά ενεργοβόρα. Στόχος λοιπόν, είναι η 

εφαρμογή μέτρων και τροποποιήσεων, στοχεύοντας στη η μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας για θέρμανση και μετά για ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.  

Αντικατάσταση συστήματος ψύξης 

Ο βαθμός απόδοσης (EER) των μονάδων ψύξης στο ήδη υπάρχον κτίριο θεωρείται αρκετά 

χαμηλός. Επομένως η μεγάλη ενεργειακή δαπάνη για την ψύξη σε συνδυασμό με την 

εδραίωση πλέον πρωτοποριακών εναλλακτικών τεχνολογιών, δίνουν την ευκαιρία 

αναζήτησης και εφαρμογής εναλλακτικής λύσης. Οι αντλίες θερμότητας, έχουν 

επικρατήσει στην αγορά. Ο συνδυασμός της συνεχούς μείωσης του κόστους της 

τεχνολογίας τους, με το βαθμό απόδοσής τους που αυξάνεται, τα καθιστά ιδανική λύση για 

την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά συστήματα με 

εποχιακό βαθμό απόδοσης που φτάνει το 9.  

Οι αντλίες θερµότητας είναι υψηλής απόδοσης συσκευές θέρµανσης - ψύξης, οι οποίες 

στηρίζουν την λειτουργίας τους στο φαινόμενο μεταφοράς της θερµότητας από ένα 

θερµότερο σε ένα ψυχρότερο µέσο. Η διαφορά µε ένα συµβατικό σύστηµα θέρµανσης 

είναι η πηγή της ενέργειας. Στο σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα πετρελαίου η ενέργεια 

προέρχεται από την καύση του πετρελαίου, ενώ στην περίπτωση της αντλίας θερµότητας η 

πηγή της ενέργειας είναι το ίδιο το περιβάλλον.  (http://www.rms.gr) 

Η τεχνολογία της αντλίας θερµότητας βασίζεται στην απλή λειτουργία ενός οποιουδήποτε 

οικιακού ψυγείου χρησιμοποιώντας έναν κύκλο συμπίεσης ατµού. Τα κύρια µέρη από τα 

οποία αποτελείται είναι ο συµπιεστής, η βαλβίδα εκτόνωσης και δύο εναλλάκτες 

θερµότητας (ένα εξατµιστή και ένα συµπυκνωτή). Ένας ανεµιστήρας ωθεί τον εξωτερικό 

αέρα στην αντλία θερµότητας όπου συναντά τον εξατµιστή. Αυτός είναι συνδεδεμένος σε 
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ένα κλειστό σύστηµα που περιέχει ένα 2 ψυκτικό µέσο που µπορεί να µετατραπεί σε αέριο 

σε πολύ χαµηλές θερμοκρασίες. Όταν ο εξωτερικός αέρας χτυπά τον εξατµιστή, το 

ψυκτικό µέσο µετατρέπεται σε αέριο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα συµπιεστή, το 

αέριο φτάνει σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία στην οποία µπορεί να µεταφερθεί στο 

συµπυκνωτή του συστήματος θέρµανσης του σπιτιού. Ταυτόχρονα, το ψυκτικό µέσο µε τη 

βοήθεια του συµπυκνωτή επανέρχεται στην υγρή µορφή, έτοιµο να µετατραπεί σε αέριο 

για άλλη µια φορά και να συλλέξει νέα θερµότητα. Το καλοκαίρι, το κύκλωµα ψύξης είναι 

ικανό να λειτουργήσει αντίστροφα ώστε να παρέχει ψύξη για όσο του ζητηθεί.  

Εικόνα 73: Σχηματική λειτουργία αντλίας θερμότητας  

Πηγή: http://www.rms.gr 

 

Η εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται σε 65% σε σύγκριση με το πετρέλαιο 

θέρμανσης και 40% με το φυσικό αέριο. 

Ο καταναλωτής καταναλώνει 1 Kw  ηλεκτρικής ενέργειας για απόδοση 3 έως 5 Kw, ενώ η 

αντλία θερμότητας γίνεται φθηνότερη αν επιλεγεί το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος. Η 

απαιτούμενη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη απορροφάται κατά 70% από το 

περιβάλλον. Το υπόλοιπο 30% λαμβάνεται με τη μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

(http://www.econews.gr) 
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Θα εγκατασταθούν λοιπόν, τοπικές αντλίες θερμότητας τύπου αέρος - αέρος μέσω της 

οποίας θα παρέχεται ψυκτικό αέριο σε όλες τις εσωτερικές μονάδες. Θα εγκατασταθούν 

λοιπόν αντλίες θερμότητας, μια για κάθε διαμέρισμα, βαθμού απόδοσης 5,2 και εποχιακού 

βαθμού απόδοσης 7,54. Σύμφωνα με προσφορές που λήφθηκαν από εξειδικευμένες 

εταιρείες, το κόστος για κάθε μια από αυτές τις αντλίες είναι 3500€. Επίσης πρέπει να 

αντικατασταθούν οι εσωτερικές μονάδες ψύξης, δηλαδή τα κλιματιστικά, με άλλες που να 

είναι συμβατές με την αντλία θερμότητας. Θα εγκατασταθούν λοιπόν δύο κλιματιστικές 

μονάδες εσωτερικές, ισχύος 4,5 kW, οι οποίες κοστίζουν βάση προσφορών 400€. Η τιμή 

αυτή αφορά μόνο τις μονάδες, χωρίς το ΦΠΑ και το κόστος εγκατάστασης.  

Εικόνα 74: Χαρακτηριστικά νέου συστήματος ψύξης ενεργειακά 

αναβαθμισμένου κτιρίου στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

Εικόνα 75: Χαρακτηριστικά νέου συστήματος ψύξης ενεργειακά 

αναβαθμισμένου κτιρίου στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  
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Μετά από αυτή την παρέμβαση, παρατηρούμε πως η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας 

του κτιρίου, μειώθηκε σε 91,8kWh/m
2 

γεγονός που είναι οφείλεται στην αλλαγή του 

τρόπου ψύξης. Συγκεκριμένα, η ενεργειακή ανάγκη για ψύξη πλέον είναι 13,24 kWh/m
2
, 

πρόκειται δηλαδή για μείωση της τάξης του 43%, ενώ η ανάγκη για θέρμανση και ζεστό 

νερό χρήσης παραμένει σταθερή. Ο λόγος του πραγματικού κτιρίου προς το κτίριο 

αναφοράς είναι 0,78 γεγονός που συνεπάγεται  ότι δεν αλλάζει η ενεργειακή  κατηγορία. 

Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης 

Η χρήση λέβητα φυσικού αεριού, κατά γενική ομολογία είναι ενεργειακά αποδοτική και 

οικονομικά συμφέρουσα, παρόλα αυτά θα μπορούσε να αντικατασταθεί από νέο σύστημα 

θέρμανσης, ενεργειακά βελτιωμένο. Στην αγορά, υπάρχει ευρύ φάσμα επιλογών όσον 

αφορά το καύσιμο, τη μονάδα παραγωγής θερμότητας και τις τερματικές μονάδες. Στο 

κτίριο αυτή τη στιγμή υπάρχει λέβητας φυσικού αερίου ισχύος 24kW με βαθμό απόδοσης 

0,87 και οι τερματικές μονάδες είναι θερμαντικά σώματα. Για την ενεργειακή αναβάθμιση 

του κτιρίου θεωρείται σκόπιμη η αλλαγή της μονάδας παραγωγής θερμότητας και 

διατήρηση των υπαρχόντων δικτύων ζεστού νερού και των θερμαντικών σωμάτων καθώς 

αυτά δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα και επίσης η αλλαγή τους θα 

ήταν οικονομικά ασύμφορη.  

Συμφέρει λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί η ίδια αντλία θερμότητας που θα χρησιμοποιηθεί και 

για ψύξη, σε συνεργασία με υδραυλική μονάδα (Hydro kit) για την παραγωγή θερμού 

νερού. Με αυτή την επιλογή πλέον, το κτίριο είναι πλέον ανεξάρτητο από τη χρήση 

ορυκτών καυσίμων και εξαρτάται πλήρως από τον ηλεκτρισμό. Αντικαθίσταται λοιπόν ο 

λέβητας φυσικού αερίου, από δύο hydro kit. Το κόστος τους μετά από λήψη ηλεκτρονικών 

προσφορών, διαπιστώθηκε πως είναι 1500€ χωρίς το ΦΠΑ για το καθένα από τα δύο. 

Αυτά τα hydro kit, πρόκειται να λειτουργούν μέσω της κεντρικής αερόψυκτης αντλίας 

θερμότητας που επιλέχθηκε για κλιματισμό. 
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Εικόνα 76: Χαρακτηριστικά νέου συστήματος θέρμανσης του ενεργειακά 

αναβαθμισμένου κτιρίου στο 4Μ-ΚΕΝΑΚ  

Μια εναλλακτική λύση για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, θα ήταν η εγκατάσταση 

ηλιακών συλλεκτών, ενέργεια η οποία αναβαθμίζει αρκετά ενεργειακά το κτίριο και είναι 

πολύ αποδοτική και οικονομική επιλογή. Το τελικό τεύχος της ενεργειακής μελέτης του 

κτιρίου, κάνει ειδική μνεία στις εναλλακτικές λύσεις. Συνυπολογίζοντας τη διαθέσιμη 

επιφάνεια της στέγης για εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών καθώς και την 

απαιτούμενη κατανάλωση σε ζεστό νερό χρήσης, συνήγαγε το αποτέλεσμα πως δεν 

επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος για πλήρη κάλυψη της ανάγκης για ζεστό νερό χρήσης, 

επομένως η λύση του hydro kit κρίνεται ως βέλτιστη και πιο οικονομική. 

Εικόνα 77: Προτεινόμενες από το λογισμικό εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού 

για παραγωγή  ΖΝΧ  
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Μετά από αυτή την παρέμβαση, παρατηρούμε πως η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας 

του κτιρίου, μειώθηκε σε 56,004kWh/m
2 

γεγονός που είναι συνυφασμένο με τη δραστική 

μείωση της ενεργειακής ανάγκης χάρη στην εγκατάσταση των αντλιών θέρμανσης. 

Συγκεκριμένα, η ανάγκη για θέρμανση πλέον είναι 34,62 kWh/m
2
, πρόκειται δηλαδή για 

μείωση της τάξης του 40,5% και η ανάγκη για ζεστό νερό χρήσης είναι 8,144 kWh/m
2
, 

μειωμένη κατά ποσοστό 58%, ενώ η ανάγκη για ψύξη παραμένει σταθερή. Ο λόγος του 

πραγματικού κτιρίου προς το κτίριο αναφοράς είναι 0,48 γεγονός που συνεπάγεται  

αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία Α. Παρόλο που ο στόχος της ενεργειακής 

αναβάθμισης επιτεύχθηκε, κρίνεται η σκόπιμη και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  που θα μπορέσουν να μειώσουν τη χρήση του 

ηλεκτρισμού για τις καθημερινές ανάγκες των διαμερισμάτων.  

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Η εκμετάλλευση των ΑΠΕ είναι το κλειδί για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης, η διαθέσιμη 

επιφάνεια του οικοπέδου δεν επαρκεί για την τοποθέτηση εγκατάστασης γεωθερμίας. 

 

Εικόνα 78: Προτεινόμενες από το λογισμικό εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού 

για τις ανανεώσιμες πηγές   
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Συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών στην στέγη της 

πολυκατοικίας. Είναι σαφές πως η διαθέσιμη επιφάνεια της στέγης δεν επαρκεί για την 

κάλυψη όλων των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, συνεπώς αποφασίστηκε τα 

φωτοβολταϊκά πάνελς να εξυπηρετούν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες της πολυκατοικίας σε κοινόχρηστο ρεύμα καθώς και ηλεκτρικό 

ρεύμα για τον ανελκυστήρα. Παρατηρώντας τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της 

ΔΕΗ για το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας και του ανελκυστήρα, εντοπίζεται πως 

η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι περίπου 600kwh τετραμηνιαίως που ισοδυναμεί με 

ημερήσια κατανάλωση 5kwh περίπου. Πιο συγκεκριμένα, για μια μισάωρη ημερήσια 

λειτουργία ανελκυστήρα και τρίωρη λειτουργία λαμπτήρων προκύπτει ημερήσια 

κατανάλωση 5300 Wh. 

Εικόνα 79: Υπολογισμός ημερήσιας κατανάλωσης κοινόχρηστης ενέργειας  

 

Προτείνεται συνεπώς, η εγκατάσταση 12 φωτοβολταϊκών πάνελ ονομαστικής ισχύος 

250W το καθένα και με απόδοση 15,8%. Το καθένα φωτοβολταϊκό πάνελ θα έχει 

διάσταση 1m*1,70m. Θεωρώντας μια δυσμενή περίπτωση ελάχιστης ημερήσιας 

ηλιοφάνειας τριών ωρών, προκύπτει πως η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς πανέλων είναι 

2525 W που αντιστοιχούν σε 12 πάνελς όπως προαναφέρθηκε.  
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Ακόμη, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, συνοδεύονται πάντα από συσσωρευτές φόρτισης, 

που είναι πιο απαραίτητοι τους χειμερινούς μήνες. Για επτά ημέρες επιθυμητής 

αυτονομίας συστήματος απαιτείται 1638Ah ισχύς συστήματος συσσωρευτών.  

Εικόνα 80: Υπολογισμός απαιτούμενης ισχύος συσσωρευτών  

 

Η συνολική εγκατάσταση υπολογίζεται να έχει κόστος 5500€ συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους εγκατάστασης και του συνόλου των μηχανολογικών εξαρτημάτων που 

απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και χρήση. 

Μετά από αυτή την παρέμβαση, παρατηρούμε πως η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας 

του κτιρίου, μειώθηκε σε 43,76kWh/m
2 

γεγονός που οφείλεται στην εγκατάσταση των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι ανάγκη για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης 

παραμένει σταθερή, αλλά η ενέργεια των φωτοβολταϊκών έχει αρνητικό πρόσημο στο 

συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο. Ο λόγος του πραγματικού κτιρίου προς το κτίριο αναφοράς 

είναι πλέον 0,375 και το κτίριο παραμένει στην ενεργειακή κλάση Α αλλά με μειωμένη 

ανάγκη κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. 

Επαναλαμβάνοντας τους υπολογισμούς και εισάγοντας τα δεδομένα στο σύστημα για το 

φωτοβολταϊκό, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα εξής και παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 
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Εικόνα 81: Ενεργειακή κατάταξη ενεργειακά αναβαθμισμένου κτιρίου στο 

4Μ-ΚΕΝΑΚ  

 

Εικόνα 82: Αποτελέσματα ενεργειακής κατανάλωσης ενεργειακά 

αναβαθμισμένου κτιρίου για όλους τους μήνες του έτους.  
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Εικόνα 83: Συγκεντρωτικός πίνακας ενεργειακής μελέτης . Σύγκριση 

υφιστάμενου κτιρίου και αναβαθμισμένου κτιρίου, μετά από κάθε αλλαγή  

 
Ενέργεια για 

ψύξη 

Ενέργεια για 

θέρμανση 

Ενέργεια 

για ΖΝΧ 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

Λόγος 

κτιρίου/κτίριο 

αναφοράς 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενο κτίριο 23.34 98.44 20.36 142.14 1.22 Γ 

Αλλαγή κουφωμάτων 23.34 58.20 20.36 101.9 0.87 Β 

Αλλαγή συστήματος 

ψύξης 
13.24 58.20 20.36 91.8 0.79 Β 

Αλλαγή συστήματος 

θέρμανσης και ΖΝΧ 
13.24 34.62 8.14 56.01 0.48 Α 

Φωτοβολταϊκό 

σύστημα 
0 0 0 43.74 0.37 Α 

 

Εικόνα 84: Διαγραμματική απεικόνιση της εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 

κάθε σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης  
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Εικόνα 85: Εφαρμογή των τροποποιήσεων στο κτίριο   
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5.3 Προγραμματισμός έργου με το Microsoft Project 2011 

5.3.1 Γενικά στοιχεία 

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες σε μια ανταγωνιστική 

αγορά, επιβάλλουν την ανάπτυξη τεχνογνωσίας αναφορικά με τη διαχείριση των έργων. Ως 

διαχείρηση έργων, μπορούμε να ορίσουμε την εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων 

και τεχνικών για την υλοποίηση των διεργασιών με την ταυτόχρονη εκπλήρωση των 

προδιαγραφών του έργου. Οι προδιαγραφές, μπορούν να εμπεριέχουν την  

αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ο 

χρόνος, το χρήμα και ο εξοπλισμός, την εμπρόθεσμη και εντός προυπολογισμού εκτέλεση 

του έργου και το ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα του (Ξενίδης, 2015). 

Το MS Project 2011 είναι ένα λογισμικό που δημιουργήθηκε και διατίθεται από την 

εταιρεία Microsoft και αφορά την διαχείριση έργων. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον 

σχεδιαστή ενός έργου να κατανέμει τους πόρους και τον φόρτο εργασίας, καθώς επίσης και 

να ελέγχει την πρόοδο και το κόστος του έργου ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιεί μια από τις 

απλούστερες και δημοφιλέστερες τεχνικές προγραματισμού έργου, το διάγραμμα Gantt. To 

διάγραμμα Gantt είναι ένα οριζόντιο ραβδόγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα του 

διαγράμματος τοποθετείται ο χρόνος σε κατάλληλες υποδιαιρέσεις που ταιριάζουν με τις 

ανάγκες και την χρονική διάρκεια του έργου, ενώ στον κατακόρυφο άξονα τοποθετούνται 

οι τίτλοι των δράσεων του έργου. 

5.3.2 Περιβάλλον Εργασίας του προγράμματος 

Ανοίγοντας το Microsft Project 2011 εμφανίζεται στην οθόνη μας το βασικό περιβάλον 

εργασίας το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το αριστερά τμήμα μοιάζει με φύλλο 

εργασίας του excel και εκεί εισάγονται οι δραστηριότητες του έργου, ενώ το δεξιά 

εμφανίζει το διαγραμμα Gantt με την μορφή ράβδων στην κλίμακα του χρόνου. Στο πάνω 

τμήμα του περιβάλλοντος εργασίας, βρίσκεται η λωρίδα εργασιών και από κάτω τα 

εργαλεία της κάθε εργασίας που επιλέγεται. 
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Εικόνα 86: Περιβάλλον εργασίας του Microsoft Project 2011 

 

Πρωτου ξεκινήσει η εισαγωγή των δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνουν κάποιες βασικές 

ρυθμίσεις προς διευκόληνση του χρήστη και για την αποφυγή λαθών. Αυτό επιτυγχάνεται 

αλλάζοντας μερικές ρυθμίσεις από την επιλογή (Options) που βρίσκεται στην καρτέλα 

(File). Αρχικά θα πρέπει να επιλεχθεί αυτόματος προγραμματισμός (Auto scheduled), για 

να εξασφαλιστεί η σωστή ακολουθεία των δραστηριοτήτων και να μην χρειαστεί ο χρήστης 

να εισάγει την χρονική στιγμή για κάθε δραστηριότητα. Ακόμη θα πρέπει να οριστούν η 

μονάδα μέτρησης του συναλλάγματος, η μονάδα εισαγωγής του χρόνου, της εργασίας και η 

διάρκεια εργασίας που αντιστοιχεί σε μια μέρα ανάλογα με τις συνθήκες του έργου. Στην 

παρούσα ανάλυση, σύμφωνα με τα δεδομένα του έργου επιλέχθηκε να εισάγονται τα κόστη 

σε ευρώ (€) και το κανονικό ωράριο εργασίας σε 8 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. 

 

 

 

Διάγραμμα Gantt 
Φύλλο 

δραστηριοτήτων 

Λωρίδα εργασιών 

Εργαλεία εργασιών 



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 117 από 154 

 

Εικόνα 87: Προπαρασκευαστικές ρυθμίσεις στο Microsoft Project 2011 

 

5.3.3 Δημιουργία προγράμματος έργου 

 Εισαγωγή Εργασιών  

Αρχικά θα πρέπει να οριστεί χρονικά η εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται 

από την καρτάλα (Project) επιλέγοντας το εργαλείο (Project information). Tο MS Project 

δίνει την δινατότητα στο χρήστη να ορίσει είτε την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, 

όπου σε αυτή την περίπτωση οι εργασίες εκτελούνται όσο το δυνατό γρηγορότερα (as soon 

as possible), είτε την ημερομηνία λήξης, όπου οι εργασίες πραγματοποιούνται όσο το 

δυνατόν πιο αργά. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών ημερολογίων 

(Standard, 24 hours, Night shift) . Στο παρόν έργο, ως ημερομηνία έναρξης επιλέχθηκε η 

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010 με κανονικό ημερολόγιο.  
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Στην συνέχεια, από την καρτέλα (Project), επιλέγοντας το εργαλείο (Change Working 

Time) προστέθηκαν οι ημέρες του χρόνου που δεν γίνονται εργασίες είτε γιατί είναι γιορτές 

είτε επειδή είναι επίσημες αργίες. Επιπλέον με αυτό το εργαλείο ο χρήστης μπορεί να 

καθορίσει μέρες και ώρες τις εβδομάδος που διαφοροποιούνται από τις συνθήκες που 

ορίστηκαν στην αρχή για το (Standard) ημερολόγιο όπως επίσης και ειδικές συνθήκες που 

μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένους πόρους. 

Εικόνα 88: Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης εργασιών στο MS Project 2011 
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Εικόνα 89: Καθορισμός ημερολογίου του έργου στο MS Project 2011 

 

Εισαγωγή δραστηριοτήτων 

Αφού ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης του έργου και έγιναν οι προεπιλογές από το 

παράθυρο (Options), η ανάλυση συνεχίζεται  με την εισαγωγή των δραστηριοτήτων. 

Αρχικά εισάγεται το όνομα της δραστηριότητας στη στήλη (Task name) και στην διπλανή 

στήλη η αντίχτοιχη διάρκεια (Duration). Στο παράθυρο (Task informations) στις καρτέλες 

(General) και ( Advanced) μπορεί ο ο χρήστης να μεταβάλει στοιχεία όπως το όνομα, την 

προτεραιότητα, τη διάρκεια, το ποσοστό ολοκλήρωσης, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

της δραστηριότητας, όπως επίσης και πιθανούς περιορισμούς ή προθεσμίες. Από την 

καρτέλα (Predecessors) εισάγεται η σχέση μεταξή εργασιών. Υπάρχουν τέσσερα ήδη 

σχέσεων, αυτά είναι τα εξής :(Finish to Start - FS) όταν μια εργασία τελειώνει αρχίζει η 
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επόμενη, (Finish to Finish - FF) όταν μια εργασία τελειώνει πρέπει να τελειώσει και η άλλη, 

(Start to Finish - SF) η έναρξη της εργασίας εξαρτάται από την λήξη της άλλης και Start to 

Start – SS) όταν η αρχή μιας εργασίας εξαρτάται από την αρχή μιας άλλης. Η χρονική 

διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ αυτών των σχέσεων εκφράζεται με την καθυστέρηση 

(Lag). 

Εικόνα 90: Παράθυρο δραστηριοτήτων στο MS Project 2011 

 

 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι φάσεις του έργου έτσι όπως εισήχθηκαν 

και αριστερά οι ράβδοι που αντιπροσωπεύουν τη χρονική διάρκεια της εκάστοτε 

διαδιαδικασίας. 
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Εικόνα 91: Χρονικός προγραμματισμός έργου  στο MS Project 2011

 

Εικόνα 92: Χρονικός προγραμματισμός έργου  στο MS Project 2011  
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 Εικόνα 93: Χρονικός προγραμματισμός έργου  στο MS Project 2011  

5.3.4 Εισαγωγή Πόρων και διανομή 

Στην συνέχεια της εργασίας, δημιουργείται το φύλλο εργασίας των πόρων (Resource sheet), 

από το οποίο θα αντληθούν οι πληροφορίες για τα κόστη και τις διαθέσιμες ποσότητες των 

υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην καρτέλα (Resource sheet) εισάγουμε τις 

πληροφορίες των πόρων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι : 

 Το όνομα του πόρου (resource name) 

 Ο τύπος του πόρου (type) δηλαδή αν είναι απασχόληση, υλικό η σταθερό κόστος 

 Η μονάδα μέτρησης του υλικού (Material) 

 Η μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα του πόρου (Max unit) 

 Η κανονική και η υπερωριακή χρέωση του πόρου (std or ovt rate) 

 Το σταθερό κόστος ανά χρήση (cost/use) 
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Εικόνα 94: Εισαγωγή διαθέσιμων πόρων στο MS Project 2011 

 

Αφου εισαχθούν οι πληροφορίες σχετικά με τους πόρους από το εργαλείο (Gantt chart) και 

την επιλογή (Task Form), εισάγονται οι αντίστοιχες εργασίες που απαιτούνται για την 

επιλεγμένη δραστηριότητα. Οι τιμές των μεταβλητών στο παρόν έργο είτε αυτές είναι 

δραστηριότητα είτε κόστη είτε υλικά, θα πρέπει να είναι (Fixed) και να μην υπολογίζονται 

με βάση την προσπάθεια (effort driven). Αυτό επιτυγχάνεται ελέγχοντας τις αντίστοιχες 

επιλογές όταν προσθέτουμε τους πόρους σε μια εργασία. Η επιλογή αυτή γίνεται 

προκειμένου οι τιμές των πόρων να παραμένουν σταθερές και να επαναϋπολογίζονται όταν 

αλλάζει μια άλλη παράμετρος. 
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Εικόνα 95: Διανομή διαθέσιμων πόρων στο MS Project 2011 

 

Στην παρούσα εργασία, δεδομένου ότι τα τιμολόγια κοστολόγησης δεν βρίσκοταν στην 

διάθεση της συγγραφέως έγινε μια προσπάθεια κοστολόγησης σύμφωνα με εκτιμήσεις 

υλικών και εργασιών από έμπειρους εργολάβους και πολιτικούς μηχανικούς ενός τεχνικού 

γραφείου και ενός γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που επισκέφθηκε η ίδια, με 

απώτερο στόχο, οι τιμές μονάδος να ανταποκρίνονται στις τιμές της σημερινής εποχής. 

5.3.5 Εξαγωγή αποτελεσμάτων 

Τέλος, από την καρτέλα (Project), μεταβαίνοντας στο εργαλείο (Project Information) και 

με την επιλογή Statistics, είναι δυνατόν να δει ο χρήστης μια σύνοψη του έργου. 

Εικόνα 96: Στατιστικά στοιχεία του έργου  
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5.4 Προσομοίωση κτιρίου με το Autodesk Navisworks 2017 

5.4.1 Γενικά Στοιχεία 

H προσομοίωση (simulation) ορίζεται ως μια μέθοδος μελέτης ενός συστήματος (ενός 

αντικειμένου, ενός φαινομένου, μιας δραστηριότητας, μιας διαδικασίας) με τη βοήθεια 

ενός άλλου συστήματος. Η προσομοίωση δηλαδή είναι μία αναπαράσταση ή ένα μοντέλο 

που έχει κατασκευαστεί για να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση της 

λειτουργίας ενός συστήματος. Το σύστημα προσομοίωσης «μιμείται» τη συμπεριφορά 

αυτού που αναπαριστά και συνεπώς επιτρέπει εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά του και 

κατανόηση των λειτουργιών του. Το σύστημα προσομοίωσης στις περισσότερες 

περιπτώσεις σήμερα είναι ένα μοντέλο που «εκτελείται» σε έναν υπολογιστή. (Συμώνη, 

2016) 

Η κτιριακή απεικόνιση έκανε την εμφάνισή της σε διαφορετικούς τομείς, στα τέλη της 

δεκαετίας του 70’. Αποτέλεσε πόλο έλξης για υποβόσκουσες θεωρίες σε διάφορους 

τομείς, κυρίως της φυσικής, των μαθηματικών, της επιστήμης των υλικών, της βιοφυσικής 

και των υπολογιστικών επιστημών. Το φάσμα της κτιριακής απεικόνισης είναι ιδιαίτερα 

ευρύ καθώς συνδέει την ενέργεια με την ροή της μάζας, την ανθεκτικότητα των 

κατασκευών, την παλαιότητα, ακόμα και την απεικόνιση του εργοταξίου κατά την 

κατασκευή. (Συμώνη, 2016) 

Πλεονεκτήματα της 5δ προσομοίωσης 

Η ικανότητα πρόβλεψης και προσδιορισμού των προβλημάτων προτού αυτά ανακύψουν, 

είναι ζωτικής σημασίας στον προγραμματισμό των έργω. Όταν για παράδειγμα υπάρχει 

καθυστέρηση στην παράδοση προμηθειών, ή σε κάποια άλλη περίπτωση απαιτείται 

ανακατασκευή μέρους του έργου λόγω σφαλμάτων στο σχεδιασμό, προκύπτουν 

μεταβολές που αντικατοπτρίζονται σε αύξηση του κόστους και σε απώλεια πολύτιμου 

χρόνου. Είναι σαφές λοιπόν, πως είναι αναγκαίος ένας σωστός προγραμματισμός έργου, 
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με λεπτομερή σχεδιασμό και μελέτη όλων των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών μέχρι 

την παραμικρή λεπτομέρεια και σε επίπεδο χώρου και σε επίπεδο χρόνου. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι προγραμματισμού, δεν λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο του 

χώρου στις κατασκευαστικές δραστηριότητες, ούτε συνδέονται άμεσα με ένα μοντέλο 

σχεδιασμού του κτιρίου. Ακόμη, τα παραδοσιακά διαγράμματα προγραμματισμού και η 

εφαρμογή της μεθόδου της κρίσιμης διαδρομής, μπορεί να αποβούν δύσκολες στην 

κατανόηση και την εφαρμογή. Αντίθετα, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 

κανείς τα στοιχεία ενός σχεδίου να συγχρονίζονται σε μια και μόνο οθόνη με τα στοιχεία 

του προγραμματισμού, οδηγείται σε βελτιστοποιημένη ακρίβεια και καλύτερη οπτική επί 

του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η μοντελοποίηση πέντε διαστάσεων, διευκολύνει την ομάδα 

επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διεκπεραίωση του έργου, ώστε: 

 Να λάβουν τις σωστές αποφάσεις θεωρώντας το αντίκτυπο που θα έχουν αυτές 

στην υλοποίηση των προτεινόμενων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών. 

 Να ταυτοποιήσουν και να επιλύσουν προβλήματα νωρίτερα όταν οι απαιτούμενες 

αλλαγές είναι πιο εύκολες και το κόστος υλοποίησης μικρότερο 

 Να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους και το ρίσκο των έργων 

(http://auworkshop.autodesk.com) 

Το Autodesk Navisworks 2017 ως εργαλείο μοντελοποίησης 

Το Navisworks είναι ένα πρόγραμμα της Autodesk το οποίο βασίζεται στην πρακτική του 

συνδυασμού των μοντέλων. Στην πραγματικότητα, κάθε μοντέλο αποτελεί το συνδυασμό 

πολλών επιμέρους μοντέλων εφόσον  κάθε μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού, δημιουργεί 

ένα διαφορετικό μοντέλο με το λογισμικό που διαθέτει. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη να 

συνδυαστούν τα μοντέλα αυτά, με σκοπό να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Εκεί έγκειται 

και η βασική λειτουργία του Navisworks. Στο συνδυασμό αυτών των λογισμικών, και τον 

συγχρονισμό των διαφορετικών μορφών τους σε ένα τελικό ενιαίο μοντέλο. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν, δεν αποτελεί μια ακόμα σχεδιαστική πλατφόρμα. Δεν 
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σχεδιάζει ούτε δημιουργεί εκ του μηδενός μοντέλα. Συγχωνεύει επιμέρους μοντέλα όμως, 

και δίνει τη δυνατότητα κοινής θέασης, περιήγησης και ανάλυσης ταυτόχρονα όλων των 

υπομοντέλων σε ένα κοινό περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις του λογισμικού 

Navisworks. (http://www.lynda.com) 

5.4.2 Περιβάλλον εργασίας του προγράμματος 

Ανοίγοντας το λογισμικό Navisworks 2017, εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας του 

προγράμματος, με μια μαύρη αρχική οθόνη εργασίας, η οποία είναι δομημένη από τα εξής 

πεδία όπως επισημαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

Εικόνα 97: Περιβάλλον εργασίας του Autodesk Navisworks 2017 

 

 

 

 

 

Γραμμή Γρήγορης 

Πρόσβασης Όνομα αρχείου Κέντρο πληροφοριών 
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5.4.3 Εισαγωγή αρχείων στο λογισμικό προσομοίωσης 

Αρχικά στην πλατφόρμα Navisworks εισάγεται το κτιριακό μοντέλο που σχεδιάστηκε με 

το πρόγραμμα Autodesk Revit 2017. Η εισαγωγή του αρχείου γίνεται είτε με αυτόματη 

σύνδεση του  αρχείου αυτού με την πλατφόρμα Autodesk Navisworks 2017, είτε 

εξάγοντας το αρχείο του Revit 2017 σε αρχείο μορφής .nwc. Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το 

σημείο, το αρχείο το οποίο θα εισαχθεί στην πλατφόρμα Navisworks 2017, να είναι 

απαλλαγμένο από αντικείμενα και δεδομένα τα οποία φορτώθηκαν στο πρόγραμμα και δεν 

χρησιμοποιήθηκαν, ή από γεωμετρίες μη απαραίτητες για το μοντέλο, προκειμένου να 

μικρύνει το μέγεθος του αρχείου και να είναι πιο εύκολη η εισαγωγή του στο νέο 

πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή στο Revit 2017 είναι εφικτή μέσω της καρτέλας Manage 

και στη συνέχεια της επιλογής Settings και Purge Unused. Από την επιλογή αυτή, ο 

χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αντικείμενα των οικογενειών και να εκκαθαρίσει τη 

μνήμη του αρχείου από όσα από αυτά είναι περιττά.  

Εικόνα 98: Παράθυρο καθαρισμού του αρχείου από άχρηστα δεδομένα  
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση, για την εξαγωγή του μοντέλου, από την καρτέλα Add-ins 

επιλέχθηκε η εντολή External Tools και στη συνέχεια το πρόγραμμα Navisworks 2017.  

Εικόνα 99: Εξαγωγή του αρχείου Revit στο Autodesk Navisworks 2017 

  

Το μοντέλο φορτώνεται αυτόματα στην πλατφόρμα Navisworks 2017 και αρκεί το 

άνοιγμα του προγράμματος ώστε να εμφανιστεί το μοντέλο στο καινούριο λογισμικό.  

Ανοίγοντας λοιπόν το αρχείο του Navisworks, από την εντολή Append επιλέγεται το 

αρχείο τύπου .nwc που εξάχθηκε από το Revit, ανασύροντάς το από το σημείο 

αποθήκευσης. Στο μοντέλο που εμφανίζεται, ο χρήστης μπορεί να επέμβει μόνο σε μικρό 

βαθμό. Είναι δυνατό όπως και στο πρόγραμμα Revit 2017, να γίνει αλλαγή στον τρόπο 

εμφάνισης του μοντέλου από την επιλογή Mode της καρτέλας Viewpoint, με πιθανούς 

τρόπους εμφάνισης από “Hidden Line” που είναι η πιο απλή μορφή έως “Full Render” που 

αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.  

Εικόνα 100: Εναλλακτικοί τρόποι εμφάνισης του τρισδιάστατοι μοντέλου στο 

Autodesk Navisworks 2017 
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Ακόμη, από την καρτέλα Viewpoint και την επιλογή Lighting είναι δυνατή η ρύθμιση της 

ποσότητας και είδους φωτός που θα φαίνεται στο μοντέλο. Μπορεί να επιλεγεί ακόμα και 

αν θα εμφανίζεται ή όχι ο ήλιος, καθώς και η θέση του ανάλογα με τον πραγματικό 

προσανατολισμό του κτιρίου όπως και στο Revit 2017.  Στην προκειμένη περίπτωση 

επιλέχθηκε η δυνατότητα “Full Lights” για βέλτιστο φωτισμό.  

Εικόνα 101: Εναλλακτικοί τρόποι φωτισμοί του μοντέλου στο Autodesk 

Navisworks 2017 

 

Ακόμη, με δεξί κλικ στην επιφάνεια παρουσίασης του μοντέλου και επιλογή του 

“background”, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το φόντο που επιθυμεί για το μοντέλο του 

ανάμεσα σε μονόχρωμο φόντο, εμφάνιση του ορίζοντα ή και ομαλή μετάβαση ανάμεσα σε 

δύο διαφορετικά χρώματα.  

Για να συνδυαστούν οι ομάδες αντικειμένων με τις δραστηριότητες με τις οποίες 

σχετίζονται και τελικά να παραχθεί το 5δ μοντέλο, πρέπει να εισαχθεί στο αρχείο του 

Navisworks, το αρχείο του MS Project στο οποίο έγινε ο χρονικός προγραμματισμός. Η 

εντολή η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση του αρχείου του προγραμματισμού είναι η 

εντολή «Timeliner» από την καρτέλα «Home».  

Η εντολή αυτή, αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό βοήθημα του Navisworks 2017, 

καθώς επιτρέπει στο χρήστη να συνδέσει ένα εξωτερικό αρχείο προγραμματισμού που έχει 

δημιουργηθεί με πλατφόρμες όπως το Microsoft Excel, το Microsoft Project και το 

Primavera και ύστερα να συνδυάσει τις επιμέρους φάσεις του προγραμματισμού με τα 

αντίστοιχα αντικείμενα του μοντέλου. Το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και 

λεπτομέρεια. (https://bimopedia.com) 
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Για να συνδυαστούν λοιπόν οι ομάδες αντικειμένων με τις δραστηριότητες με τις οποίες 

σχετίζονται και τελικά να παραχθεί το 5δ μοντέλο, πρέπει να εισαχθεί στο αρχείο του 

Navisworks, το αρχείο του MS Project στο οποίο έγινε ο χρονικός προγραμματισμός. Η 

εισαγωγή γίνεται από το παράθυρο timeliner, επιλέγοντας data sources και με δεξί κλικ 

επιλέγοντας να εισάγουμε το αρχείο του MS Project. 

Εικόνα 102: Εισαγωγή του αρχείου του MS Project 2011 στο AutoCAD 

Navisworks 2017 

 

Αφού επιλεγεί το αρχείο, στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ο χρήστης καλείται να 

συσχετίσει τα ονόματα των στηλών που έθεσε στην εκάστοτε πλατφόρμα 

προγραμματισμού, με τα δεδομένα από το Navisworks 2017 ονόματα στηλών.  

Αφού γίνει και η αντιστοίχηση των στηλών, ο προγραμματισμός δεν είναι ακόμα 

διαθέσιμος προς προβολή και χρήση. Προκειμένου να συνδεθούν τα περιεχόμενά του με 

το μοντέλο, μέσω της εντολής «Refresh», ο χρήστης επιλέγει «Rebuild Task Hierarchy» με 
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αποτέλεσμα να εισάγονται και να συγχρονίζονται τα δεδομένα του προγραμματισμού από 

το συνδεδεμένο αρχείο.  

Εικόνα 103: Συγχρονισμός δεδομένων του MS Project 2011 και σύνδεσή τους 

με το Autodesk Navisworks 2017 

 

Πλέον μεταβαίνοντας στην καρτέλα Tasks του Timeliner, εμφανίζονται οι σειρές και οι 

στήλες όπως δημιουργήθηκαν στο Ms Project, με τις χαρακτηριστικές του ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης, καθώς και τα συνδεδεμένα κόστη της καθεμιάς. Ακόμη, δεξιά της 

καρτέλας αυτής, εμφανίζεται και το διάγραμμα προγραμματισμού Gantt Chart.  
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Εικόνα 104: Εμφάνιση χρονοδιαγράμματος στο Autodesk Navisworks 2017 

 

5.4.4 Συσχετισμός τρισδιάστατων στοιχείων και σταδίων προγραμματισμού 

Το πιο καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία του 5δ μοντέλου, είναι η σύνδεση των 

αντικειμένων με τα στάδια του προγραμματισμού, δηλαδή η πρόσδοση στις χρονικές 

φάσεις, μιας οντότητας ή μιας ομάδας αντικειμένων. Αυτή η διαδικασία, γίνεται με 

αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους. Αρχικά, είναι δυνατόν να γίνει εντός της πλατφόρμας 

του Navisworks 2017 με χειροκίνητη προσθήκη, διαδικασία που όπως είναι ευνόητο είναι 

σχεδόν αδύνατη όταν πρόκειται για τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων. Εναλλακτικά, μια καλή 

πρακτική είναι να γίνει επιλογή αντικειμένων τα οποία θα προστεθούν σε ομάδες με την 

εντολή «sets» της καρτέλας «Home», με σκοπό να είναι εφικτή και πιο αποτελεσματική η 

σύνδεση αντικειμένων με στάδια του προγραμματισμού.  
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Παρόλα αυτά, αυτή η χειρωνακτική διαδικασία περιήγησης σε όλα τα αντικείμενα στο 

Navisworks και δημιουργία ομάδων επιλέγοντας ένα προς ένα τα αντικείμενα, είναι 

χρονοβόρα και κοπιαστική. Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η αναζήτηση 

αντικειμένων με την εντολή find items πληκτρολογώντας κάποιες από τις παραμέτρους 

τους και στη συνέχεια σύνδεσή τους με κάθε φάση του προγραμματισμού. Ακόμη και αυτή 

η διαδικασία όμως απαιτεί αρκετό χρόνο γεγονός που συνεπάγεται μεγάλο ποσοστό 

κινδύνου για λάθη. Μια εξαιρετικά δυναμική πρακτική λοιπόν, συσχετιζόμενη με τις 

παραμετρικές δυνατότητες του Revit είναι η προσθήκη παραμέτρων ίδιων σε κάθε ομάδα 

αντικειμένων που είναι επιθυμητό να συνδεθούν με την ίδια φάση προγραμματισμού.  

Επιστρέφοντας λοιπόν πίσω στο αρχείο του Revit 2017, δημιουργείται μια νέα 

παράμετρος από την επιλογή «shared parameter» της καρτέλας manage και αποδίδεται 

αυτή η νέα παράμετρος στην επιθυμητή ομάδα αντικειμένων από την επιλογή project 

parameter. Η παράμετρος που δημιουργήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία 

ονομάστηκε «4D_Task_ID». Έχοντας δημιουργήσει τη νέα παράμετρο, πλέον είναι 

εφικτό να επιλεγούν ομάδες αντικειμένων και στις ομάδες αυτές να αποδοθεί η ίδια 

παράμετρος, με χαρακτηριστικό όνομα που ταυτίζεται με το ID της φάσης του 

προγραμματισμού στην οποία θα υλοποιηθεί η κατασκευή της ομάδας αντικειμένων. 

Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικός για κάθε δραστηριότητα του προγραμματισμού. Για 

παράδειγμα, στο αρχείο του MS Project παρατηρείται πως σε κάθε δραστηριότητα 

αντιστοιχεί ένα αριθμός ID. Επιλέγοντας λοιπόν όλες τις τοιχοποιίες του πρώτου ορόφου, 

οι τελευταίες θα χαρακτηριστούν με το ID «28». 

Εικόνα 105: Παράδειγμα εμφάνισης χαρακτηριστικού αριθμού ID στο MS 

Project 2011 

  



«Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση    

ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου» 
 

 

Σελίδα 135 από 154 

 

Εικόνα 106: Παράδειγμα εμφάνισης χαρακτηριστικού αριθμού ID στο Revit 

2017 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί πως διαφορετικός αριθμός παραμέτρου θα πρέπει 

να αποδοθεί στις διαφορετικές στρώσεις των τοίχων και των δαπέδων. Αυτό είναι εύλογο, 

καθώς σε διαφορετική φάση της κατασκευής υλοποιούνται οι οπτοπλινθοδομές της 

τοιχοποιίας και σε διαφορετική η τοποθέτηση των μονώσεων, των επιχρισμάτων και των 

χρωματισμών. Το revit όμως αντιλαμβάνεται τις τοιχοποιίες και τα δάπεδα σαν ενιαία 

αντικείμενα να διαφορετικές στρώσεις μεν, αλλά άρρηκτα συνδεδεμένες δε. Προκειμένου 

να διορθωθεί και αυτή η λεπτομέρεια, είναι απαραίτητο να επιλεγούν τα εν λόγω 

αντικείμενα και να χωριστούν στις επιμέρους στρώσεις που τα συνθέτουν από την εντολή 

Create Parts της καρτέλας Modify. 
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Εικόνα 107: Δημιουργία ξεχωριστών αντικειμένων από τις στρώσεις 

οντοτήτων στο Revit 2017 

 

Καθένα από τα τμήματα που προέκυψαν θα αποκτήσει το όνομα παραμέτρου που του 

αντιστοιχεί βάση του προγραμματισμού, επιλέγοντάς το μαζικά με τη χρήση φίλτρων από 

την εντολή Visibility Graphics του παραθύρου ιδιοτήτων.  Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η 

διαδικασία για όλες τις ομάδες αντικειμένων, από την καρτέλα add - ins και την εντολή 

export όπως και προηγουμένως, εξάγεται το αρχείο στην πλατφόρμα Navisworks 

αποθηκεύοντάς το με το επιθυμητό όνομα αρχείου. Είναι σημαντικό, στο παράθυρο 

διαλόγου που εμφανίζεται για την αποθήκευση και την επιλογή Navisworks Settings, ο 

χρήστης να βεβαιωθεί πως είναι επιλεγμένη η εντολή μεταφοράς των τμημάτων των 

αντικειμένων «Convert construction parts», καθώς σε διαφορετική περίπτωση, η εξαγωγή 

θα γίνει με τα ενιαία αντικείμενα.  
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Εικόνα 108: Παράθυρο ελέγχου παραμέτρων εξαγωγής του αρχείου του Revit 

2017 στο Navisworks 2017 

 

Εικόνα 109: Παράθυρο εξέλιξης της εξαγωγής του αρχείου του Revit 2017 στο 

Navisworks 2017 
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Φορτώνοντας το αρχείο Revit στο Navisworks, μπορεί κανείς να δει από την επιλογή 

selection tree πλέον όλα τα αντικείμενα που αντιστοιχούν σε κάθε όροφο και ακόμη να 

έχει εποπτική εικόνα για αυτά με την επιλογή του ονόματος τους και παρατηρώντας τα να 

παίρνουν μπλε χρώμα στην επιφάνεια εμφάνισης του μοντέλου. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό πως στο παράθυρο του Selection Tree πλέον εμφανίζονται και τα 

επιμέρους τμήματα των αντικειμένων όπως αυτά διαχωρίστηκαν στην προηγούμενη φάση 

(Parts).  

Εικόνα 110: Περιήγηση στα επιμέρους αντικείμενα των οντοτήτων στο 

Navisworks 2017 

 

Στη φάση αυτή, τα αντικείμενα που εισάχθηκαν με το μοντέλο από το πρόγραμμα Revit 

2017 μαζί με τις παραμετρικές τους ιδιότητες, πρόκειται να αναζητηθούν και να εισαχθούν 

σε ομάδες επιλογών ώστε στη συνέχεια να συσχετιστούν με τις αντίστοιχες φάσεις 

κατασκευής. Αυτή η διαδικασία γίνεται με το εργαλείο Find Items της καρτέλας Home.  

Με το εργαλείο αυτό, με βάση τον αριθμό που εισάχθηκε στην παράμετρο «4D_Task_ID» 

στο Revit, δημιουργείται μια αναζήτηση αντικειμένων, τα οποία επιλέγονται και 
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προστίθενται σε ομάδες με το ίδιο όνομα με το ID τους, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο 

επίσης και με το ID της αντίστοιχης δραστηριότητας που δημιουργήθηκε στο Ms Project. 

Το Navisworks αναζητά τα στοιχεία με αυτό το χαρακτηριστικό αριθμό και επιλέγει μόνο 

αυτά για κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, μεταβαίνοντας στο εργαλείο Sets, επιλέγεται 

Manage Sets και με δεξί κλικ στο αναδυόμενο παράθυρο και την επιλογή Save Search, 

δίνεται σε κάθε ομάδα αντικειμένων το επιθυμητό όνομα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 

όταν το Navisworks μετά την εκτέλεση των εντολών αναζήτησης, εντοπίσει όλα τα 

αντικείμενα του μοντέλου και τα τελευταία κατηγοριοποιηθούν σε sets με βάση τον τρόπο 

που περιγράφηκε παραπάνω.  

Εικόνα 111: Προσθήκη αντικειμένων σε ομάδες στο Navisworks 2017 

 

Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, επόμενο βήμα αποτελεί η σύνδεση τελικά των 

αντικειμένων του μοντέλου, με τις φάσεις και τα κόστη κατασκευής τους, με απώτερο 

σκοπό την εκτέλεση της 5δ μοντελοποίησης.  

Από το παράθυρο Timeline λοιπόν και το εργαλείο Auto-Attach using rules, επιλέγεται να 

συνδεθούν αυτόματα οι ομάδες επιλογών αντικειμένων που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο 

παραμετρικό αριθμό, όπως δημιουργήθηκαν προηγουμένως. Για να ενεργοποιηθεί η 
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συγκεκριμένη δυνατότητα, στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγεται η δεύτερη επιλογή, 

δηλαδή της αυτόματης αντιστοίχησης ανάλογα με το όνομα που προσδόθηκε από το 

χρήστη.  

Εικόνα 112: Αυτόματη αντιστοίχηση των ομάδων που δημιουργήθηκαν, με τις 

φάσεις του προγραμματισμού  

 

 

Επιλέγοντας Apply Rules και κλείνοντας το παράθυρο διαλόγου, εμφανίζονται στη στήλη 

Attached του Timeliner κάθε ομάδα αντικειμένων, αντιστοιχισμένα στη σωστή 

δραστηριότητα του χρονοδιαγράμματος.  
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Εικόνα 113: Αντιστοίχηση των αντικειμένων στις φάσεις του 

προγραμματισμού  

 

Είναι σημαντικό πριν την τελική εκτέλεση της προσομοίωσης, να εξασφαλιστεί πως στο 

χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στην πλατφόρμα του Navisworks υπάρχουν 

συμπληρωμένα όλα τα κελιά κάτω από το πεδίο Task Type. Τα κελιά αυτά 

συμπληρώνονται από τρεις πιθανές επιλογές: 

 Construct: Μόνιμη κατασκευή αντικειμένου 

 Demolish: Καταστροφή αντικειμένου 

 Temporary: προσωρινή κατασκευή αντικειμένου 

Στην περίπτωση που δε συμπληρωθεί κάποιο από τα κελιά δίπλα σε κάθε δραστηριότητα, 

το αντικείμενο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα αυτή θεωρείται πως δεν 

κατασκευάζεται και δεν εμφανίζεται στην φάση της προσομοίωσης.  
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5.4.5 Παραγωγή του ψηφιακού βίντεο προσομοίωσης  

Αφού λοιπόν έχουν προηγηθεί όλα τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω, πλέον έχουν 

εισαχθεί όλα τα απαραίτητα δεδομένα στην πλατφόρμα Navisworks, ώστε να είναι δυνατή 

η εκτέλεση της προσομοίωσης. Πριν την τελική προσομοίωση, από το παράθυρο settings 

κρίνεται σκόπιμη η διαχείριση των επιμέρους ρυθμίσεων εμφάνισης και εκτέλεσης της 

διαδικασίας. Είναι δυνατόν να επιλεγούν οι λεπτομέρειες και πληροφορίες που είναι 

επιθυμητό να εμφανίζονται ως κείμενο, για παράδειγμα το ποσοστό ολοκλήρωσης των 

εργασιών, το κόστος ή η ημερομηνία εργασιών που έχει τεθεί, καθώς και το σημείο όπου 

θα εμφανίζεται το κείμενο. Ακόμη επιλέγεται η επιθυμητή διάρκεια του βίντεο.  

Εικόνα 114: Ρύθμιση επιθυμητών επιλογών για την προσομοίωση στο 

Navisworks 2017 

 

Τελευταίο βήμα λοιπόν, αποτελεί η πέντε διαστάσεων προσομοίωση του μοντέλου (5d 

simulation). Αυτές οι πέντε διαστάσεις θα παρουσιαστούν στο βίντεο που πρόκειται να 

παραχθεί, με τις τρεις διαστάσεις να αποτελούν το κτιριακό μοντέλο, η εξέλιξη της 

κατασκευής του οποίου θα εξελιχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο 

χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα στο περιβάλλον του βίντεο θα εμφανιστεί και η χρονική 
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εξέλιξη του έργου (τέταρτη διάσταση), καθώς και ο παράγοντας του κόστους, 

αυξανόμενος καθώς η μια εργασία αποπερατώνεται μετά την άλλη. Τα στάδια εξέλιξης της 

κατασκευής παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες, καθώς επίσης το τελικό βίντεο της 

προσομοίωσης περιλαμβάνεται στο δίσκο που επισυνάπτεται μαζί με το τεύχος της 

διπλωματικής εργασίας.  

 

5.5 Απαιτήσεις των προγραμμάτων 

Για την εκτέλεση των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο υπολογιστές, ένας φορητός 

και ένας σταθερός.  

Ο φορητός υπολογιστής έχει τα εξής χαρακτηριστικά 

Επεξεργαστής (CPU): Intel® Core™2 Duo P74750 @ 2.13 GHz 

Εγκατεστημένη μνήμη (RAM): 4,00 GB 

Κάρτα γραφικών (GPU): ΑΤΙ Mobility Radeon HD 4570 

Τύπος συστήματος: Windows 7, Λειτουργικό σύστημα 64-bit 

Και ο σταθερός υπολογιστής έχει τα εξής χαρακτηριστικά 

Επεξεργαστής (CPU): Intel® Core™ i5-4460 CPU @ 3.20 GHz (4CPUs) 

Εγκατεστημένη μνήμη (RAM): 8,00 GB 

Κάρτα γραφικών (GPU): NVIDIA GeForce GTX 950 

Τύπος συστήματος: Windows 10, Λειτουργικό σύστημα 64-bit 

Το πρόγραμμα Microsoft Project χρησιμοποιήθηκε στο φορητό υπολογιστή και δεν 

παρουσίασε κανένα πρόβλημα, καθώς οι απαιτήσεις του σε μνήμη και επεξεργαστική ισχύ 

ήταν χαμηλές. Παρόλα αυτά, τα υπόλοιπα τρία προγράμματα φάνηκαν ιδιαιτέρως 

απαιτητικά για το φορητό υπολογιστή.  
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Συγκεκριμένα, στο φορητό υπολογιστή έγινε ο σχεδιασμός του τρισδιάστατου μοντέλου 

με την πλατφόρμα Autodesk Revit 2017. Ο υπολογιστής φάνηκε να ανταπεξέρχεται 

αρκετά ικανοποιητικά στις ανάγκες του λογισμικού αυτού, καθώς εκτέλεσε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες χωρίς να σταματήσει ποτέ απροσδόκητα τη λειτουργία του, ή να 

μην ανταποκρίνεται. Παρόλα αυτά, υπήρξαν ορισμένες διεργασίες τις οποίες εκτέλεσε με 

μεγάλη καθυστέρηση. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν κυρίως κατά το άνοιγμα του αρχείου όταν 

και η ανάγκη για επεξεργαστική ισχύ ανέβαινε αρκετά με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

χρονικό διάστημα αναμονής μέχρι τη φόρτωση του αρχείου. Το πρόβλημα αυτό 

επιδεινώθηκε όσο αυξάνονταν το μέγεθος του αρχείου, με τον εμπλουτισμό του με 

περισσότερα στοιχεία και έγινε αρκετά σημαντικό προς το τέλος όταν και το μέγεθος 

αρχείου έφτασε τα 73,5 ΜΒ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε όμως κατά την 

παραγωγή υψηλής ανάλυσης εικόνας του μοντέλου (rendering). Για την παραγωγή μιας 

εικόνας σχετικά καλής ανάλυσης, απαιτήθηκε μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά, 

υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά αν συγκριθεί με την αντίστοιχη διαδικασία 

την οποίο ο σταθερός υπολογιστής εκτέλεσε μόλις σε τέσσερα λεπτά.  

Το ελληνικό πρόγραμμα 4Μ-ΚΕΝΑΚ, στην πρώτη φάση του σχεδιασμού και της 

εισαγωγής κατασκευαστικών πληροφοριών στο μοντέλο, λειτούργησε σε ικανοποιητικό 

βαθμό στον φορητό υπολογιστή, με μόνες ίσως εξαιρέσεις κάποιες περιπτώσεις όπου 

χρειαζόταν να παραχθούν συγκεκριμένα σχέδια όπως σχέδια θερμογεφυρών και σκιάσεων 

όπου και πάλι η καθυστέρηση ήταν μερικά δευτερόλεπτα. Στον αντίποδα αυτού, όταν 

χρειάστηκε να παραχθούν αυτόματα τα τελικά αποτελέσματα της ενεργειακής ανάλυσης, 

ο φορητός υπολογιστής και πάλι δεν κατάφερε να διαχειριστεί τα μεγάλα ποσοστά 

επεξεργαστικής ισχύος που απαιτήθηκαν, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί αρκετές φορές 

στο αυτόματο κλείσιμο του προγράμματος ή σε «πάγωμά» του που δεν άφηνε περιθώρια 

για μη εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας. 

Ο σταθερός υπολογιστής έχει σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Στον υπολογιστή αυτό, το 

λογισμικό Autodesk Revit 2017, φόρτωνε τα αρχεία σε λιγότερο από μισό χρόνο σε σχέση 

με το φορητό υπολογιστή και γενικά δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα στην ταχύτητα 

επεξεργασίας των εντολών. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά στους χρόνους παραγωγής 
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ψηφιακής εικόνας, όταν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο σταθερός υπολογιστής 

εκτέλεσε το rendering στο 5% του χρόνου που χρειάστηκε ο φορητός υπολογιστής.  

Το πρόγραμμα Autodesk Navisworks 2017 εγκαταστάθηκε και λειτούργησε μόνο στο 

σταθερό υπολογιστή. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν αντιμετώπισε κανένα θέμα 

κατανάλωσης μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος ούτε μνήμης. Όλες οι διαδικασίες 

εκτελέστηκαν σε ταχύτητα δευτερολέπτων. Οι διαδικασίες επεξεργασίας του μοντέλου για 

παραγωγή εικόνας (rendering) και οι διαδικασίες προσθήκης φόντου ή τροποποίησης του 

φωτισμού που θεωρούνται απαιτητικές, επίσης ολοκληρώθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο δομικός κλάδος αποτελεί μοχλό και κινητήρια δύναμη της οικονομίας των χωρών με 

αποτέλεσμα να δίνει ώθηση στην πρόοδο και την ευημερία. Προκειμένου να υπάρξει 

λοιπόν ευημερία στον κλάδο η οποία θα συνεισφέρει και στην κοινωνική πρόοδο, είναι 

σημαντική η εναρμόνιση των εμπειρικών πρακτικών με τις καινοτόμες τεχνολογίες. Οι 

παραδοσιακές τακτικές διαχείρισης των έργων έχουν υπάρξει αποκρυσταλλωμένες για 

αρκετές δεκαετίες. Η εφαρμογή όμως επαναστατικών τεχνολογιών όπως η μέθοδος ΒΙΜ, 

υπόσχεται να βελτιώσει το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό και να βελτιστοποιήσει τις 

διαδικασίες.  

Η ενασχόληση με την παρούσα διπλωματική εργασία εξακρίβωσε τη θεωρία αυτή.  Η 

εκτέλεση σε περιβάλλον ΒΙΜ των διαδικασιών και των σχεδίων που είναι απαραίτητα για 

την υλοποίηση ενός έργου, απέδειξε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από την εφαρμογή 

τέτοιων λογισμικών. Διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Ένα κτίριο μπορεί να περιγραφεί από τα φυσικά του συστατικά αντικείμενα 

(τοίχους, υποστυλώματα, δοκούς κλπ). 

 Τα φυσικά αυτά αντικείμενα αποθηκεύονται σε μια «έξυπνη» βάση δεδομένων, 

αντί να αποθηκεύονται σαν δισδιάστατα σχέδια. 

 Ανακτώντας αυτά τα φυσικά αντικείμενα από τη βάση δεδομένων, το ΒΙΜ είναι 

ικανό να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο κτιριακό μοντέλο καθώς και όλα τα 

σχέδια που απορρέουν από αυτό (κατόψεις, τομές, όψεις, προοπτικά κλπ). 

 Ακόμη είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ακριβείς ποσότητες των υλικών και οι 

τιμές τους. 
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 Τελικά είναι εφικτή η δημιουργία οποιουδήποτε υπολογιστικού μοντέλου 

(βιοκλιματικού, αρχιτεκτονικού κλπ)  

Αρχικά η τεχνολογία του ΒΙΜ, ενσωματώνει εργαλεία τα οποία αυξάνουν σημαντικά την 

ταχύτητα την ποιότητα και την ακρίβεια του αποτελέσματος. Κάθε φορά που σε ένα 

μοντέλο ΒΙΜ γίνεται μια αλλαγή σε ένα στοιχείο του, η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται σε 

όλα τα εξαρτημένα από αυτό στοιχεία, με αυτόματο τρόπο. Η δυνατότητα αυτή, μειώνει 

σημαντικά το χρόνο δουλειάς γεγονός το οποίο συνεπάγεται και με μείωση του κόστους.  

Ακόμα, στοιχεία όπως η αυτόματη παραγωγή τομών και όψεων αποτελούν σημαντική 

διεκόλυνση αλλά και εξασφάλιση, καθώς με την αποφυγή ανάμειξης του ανθρώπινου 

παράγοντα, περιορίζονται οι πιθανότητες σφαλμάτων εκ παραδρομής, πάντα όμως 

αφήνοντας το περιθώριο παράλληλα για έλεγχο και εποπτεία του αποτελέσματος. Τέτοιου 

είδους λάθη, είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν με το Autodesk Revit, μέσω του ελέγχου 

διεπιφανειών και τεμνόμενων στοιχείων (interference check).   

Ακόμη, η πλατφόρμα του ΒΙΜ δίνει το έναυσμα για την ευόδωση της διεπιστημονικής 

συνεργασίας, μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου, με τα οφέλη να εξειδικεύονται για όσους 

χρησιμοποιούν λογισμικά ΒΙΜ τα οποία είναι συμβατά μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, 

εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγονται ασυνεννοησίες και παρερμηνείες και γίνεται 

ξεκάθαρο στον καθένα από τους εμπλεκόμενους, το προσδοκώμενο από αυτόν 

αποτέλεσμα και το μέχρι ποιο σημείο εκτείνεται η αρμοδιότητά του. Με όλους τους 

εμπλεκόμενους να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία διαδραστική βάση δεδομένων, οι 

συνεχόμενες αλλαγές και οι επαναλαμβανόμενες υποβολές μπορούν να μειωθούν ή να 

εξαλειφθούν εντελώς.  

Επίσης, με την εντρύφηση στις τεχνολογίες ΒΙΜ, απλοποιούνται διαδικασίες οι οποίες 

μέχρι πρότινος ήταν χρονοβόρες, κοστοβόρες και περίπλοκες. Η αυτοματοποίηση του 

υπολογισμού ποσοτήτων και των επιμετρήσεων, συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα υπό το 

πρίσμα της ανάγκης ακριβούς υπολογισμού και λεπτομερούς μελέτης. Επίσης στο σημείο 

αυτό η τεχνολογία ΒΙΜ συνεισφέρει στην αποφυγή σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν 

το έργο έκτος προϋπολογισμού.  
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Ένα ακόμη πλεονέκτημα του ΒΙΜ, αποτελεί το γεγονός ότι τα λογισμικά που 

ενσωματώνουν την πρακτική αυτή, συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν σε ένα μόνο αρχείο 

πληροφορίες που ποικίλουν από γεωμετρικά χαρακτηριστικά, γεωγραφικές πληροφορίες, 

ενημέρωση για τα υλικά από τα οποία αποτελείται η κατασκευή και λεπτομερής αναφορά 

για αυτά όπως θερμικές ιδιότητες, σκληρότητα και άλλες ιδιότητές τους κλπ. Αυτή η 

ενσωμάτωση των πληροφοριών σε ένα μοντέλο, είναι σημαντική για όλο τον κύκλο ζωής 

του έργου και μπορεί να αποβεί χρήσιμη και μετά το τέλος της υλοποίησης της 

κατασκευής, στη φάση της λειτουργίας και της συντήρησής της, όπου πιθανές 

επιδιορθώσεις και τροποποιήσεις είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν εντοπίζοντας τις 

λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν συγκεντρωμένες σε ένα μόλις ηλεκτρονικό αρχείο και όχι 

σε πληθώρα διάσπαρτων σχεδίων.  

Τέλος, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του ΒΙΜ, αποτελεί η διαδικασία της προσομοίωσης, 

όταν ανά πάσα στιγμή οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τη 

διαδικασία εξέλιξης της κατασκευής, από τη διαμόρφωση του εργοταξίου και τις αρχικές 

εκσκαφές έως και την ολοκλήρωση, με αποτέλεσμα να μπορούν να προβλέψουν πιο 

εποπτικά πιθανά σφάλματα και προνοήσουν για πιο αποτελεσματική διαχείριση του 

έργου.  

Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής όμως, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως πρόκειται για λογισμικά σχετικά περίπλοκα και απαιτητικά. Ο χειρισμός 

των εργαλείων τους θα πρέπει να γίνει κατανοητός από τα αρχικά στάδια του έργου, όπως 

επίσης να υπάρξει εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας τους και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν, προκειμένου να μη γίνουν χονδροειδή λάθη και αποτύχουν να 

επιτελέσουν τη λειτουργία για την οποία δημιουργήθηκαν. Ακόμη, είναι σαφές πως μόνο η 

καθολική αποδοχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας και χρήση της από την πλειοψηφία των 

επαγγελματιών, μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της διαδραστικότητας, καθώς αν 

εφαρμόζονται μόνο από περιορισμένους επαγγελματίες, τα προβλήματα ασυμβατότητας 

λογισμικών δε θα εξαλειφθούν και μόνο ένα μέρος των ωφελειών του ΒΙΜ θα αξιοποιηθεί.  
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Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά την εφαρμογή της μεθόδου ΒΙΜ σε 

συγκεκριμένο τεχνικό έργο δηλαδή την τρισδιάστατη απεικόνιση, τον προγραμματισμό, 

την ενεργειακή ανάλυση και την τελική προσομοίωση μιας πενταόροφης πολυκατοικίας 

διαμερισμάτων. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητες του ΒΙΜ και οι ευκαιρίες που προσφέρει 

δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν και άλλες πτυχές του οι οποίες θα ήταν ενδιαφέρον να 

μελετηθούν και να διερευνηθούν όπως: 

 Εφαρμογή του ΒΙΜ σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, μετά το τέλος της 

κατασκευής του.  

 Εφαρμογή του ΒΙΜ για εντοπισμό σφαλμάτων και διόρθωση λαθών σε 

υφιστάμενα κτίρια. 

 Εφαρμογή του ΒΙΜ στην περίπτωση προκατασκευασμένων κτιρίων. 

 Συνδυασμό του ΒΙΜ με λογισμικό υπολογισμού διαχείρισης κινδύνου (risk 

management) 
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