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 ואחזקה מבוסס סריקות לייזר ואיסוף נתוני תפעול  -תיק מתקן דיגיטלי הקמת 
 

 ='תאום דיגיטלי 'תיק מתקן דיגיטלי משמעו מסירת כלל המידע על המבנה, על גבי פלטפורמה של 
  תלת ממדי ומסד נתונים המקושר אליו ואל מערכות האחזקה, התפעול והניהול של  BIMמודל 

 . המבנה/מתחם
 

מבנה  מהווה בסיס של  BIM (Building Information Model) מודל/Digital Twin –תאום דיגיטלי 
ויזואלי ואינפורמטיבי ליצירת תיק המתקן הדיגיטלי. המודל משלב נתונים גיאומטריים פיזיים תלת  

המודל דינאמי ומתעדכן על  .  ממדיים עם מאפיינים תפקודיים ותפעוליים של רכיבי ומערכות המבנה/ים
י צרכי המשתמש וכולל מידע לוגי ותוכני על האביזרים המופיעים בו )פרטים טכניים,  ידי ועל פ

 פונקציונאליים, רגולטוריים, החזקתים ועוד(
 

 אופן בניית המודל ואיסוף הנתונים  
 

 
 איסוף המידע ובניית המודל תהליךסכימה כללית לתיאור 

 
 ממספר מקורות שוניםהמודל הדיגיטלי נבנה בשילוב של נתונים הנאספים 

 
 נתונים גיאומטריים:

גיאודטית של המבנה/מבנים על כלל מערכותיהם וכלל  -סריקת לייזר תלת ממדית הנדסית (1
 המצוי בהם בעת הסריקה. 

של המבנה/מבנים על כלל מערכותיהם )קואורדינטיביים וממדיים( צילומים פנורמיים הנדסיים  (2
ניתן לבצע מדידות על גבי התמונות, סיורים וירטואליים, איתור   ילום.וכלל המצוי בהם בעת הצ

. תיוג האלמנטים יצורף כ מיקום, תיוג אלמנטים ואביזרים, קישור למסמכים חיוניים ועוד
Points Of Interest (POI) רות להםלמודל ויקושר למסמכים ולמערכות הניהול המקוש 
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)כולל תוכניות מבדיקות אל הרס   תלת ממדי   BIMהמרה של תוכניות דו ממדיות למודל  (3
 לאיתור תשתיות נסתרות, למשל( 

כינויים )על פי הגדרת הלקוח(, שטח, נפח   -ושימושיהם מידע על חדרים ואזורים במבנה (4
)לצורך ביצוע אנליזות אנרגטיות( שימוש, תכולה )קבועה ושאינה קבועה(, נתוני אכלוס וכד. 

 מאפייני החדרים מוגדרים על פי צרכי המשתמש 
 

 ים אחזקתיים:מאפיינ
הנתונים ייקבע בהתאם לצרכי  כלל נתוני המידע לגבי המערכות האלקטרו מכניות. איפיון  (1

מידע על ספקים, יצרנים, אחריות,  -המשתמש והמודל ייבנה על פי הגדרת צרכים אלו )למשל
 ועוד( , תקופות אחריותמועדי אחזקה
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 כיווני זרימה, הספקים וכו'(  -כלל הנתונים התפקודיים של המערכות. )למשל (2
 והצגת הנתונים על גבי המודל IoTונתוני  ובקרים  SCADAאפשרות חיבור למערכות  (3
  קישור למסמכים חיצונים )תעודות, מסמכים, תוכניות סרוקות וכו'( (4

 
 אפיינים תפקודיים:מ

שטח, שימוש, תכולה, אכלוס ועוד. בשימוש במבנה.  חללים/כלל נתוני המידע לגבי החדרים (1
 יון החללים/חדרים והנתונים הקשורים אליהם ייבנה על פי צרכי והגדרות המשתמש.  איפ

 
 קיימות  אחזקה קיימות חיבור למערכות 

 
  גוף המנהל את המבנהלמערכות אחזקה ותפעול קיימות ב מתחבריםהמודל וכלל הנתונים שבו 

ימת לקבלת  י ק(  SCADA)לחבר המודל גם למערכת בקרה (. ניתן או אחרת  SAPו א)תחזוקנית 
 ים ונתוני בקרים בזמן אמת על גבי התצוגה הויזואלית של המודל יחיוו 

 
הגוף  במערכות הקיימות של   יםבנתונים מתבצע הוצפיי תשאול שלו  בתיק המתקן הדגיטלי,צפייה 

על פי איפיון צרכי ויכולות הלקוח. הצפייה כוללת  או ישירות על גבי המודל   המנהל את המבנה 
: הדמיה ויזואלית מוחשית מלאה על גבי מודל, ני המערכות בשלוש רמותו המחשה ויזואלית של נת

 תרשימים סכמטיים ו/או מידע טבלאי 
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 ": 3Dעל ידי "מבט בניית תיק המתקן והטמעת המערכת 
 

סריקת לייזר תלת ממדית וצילום  - מטרי באמצעות סריקת לייזר תלת ממדיתאיסוף דאטה גיאו  −
 של כלל האזורים, חללים והתקנים הנדרשים להופיע במודל HDפנורמי 

 איסוף מודלים ותוכניות קיימם ועריכתם להתאמה למודל השלם  −

ועל ידי תשאול משתמשי תיק  מזמין לאיסוף דאטה לא גיאומטרי. שלב זה ייעשה בצמוד  −
, תשאול ותחקור על אופן מזמין ה, איסוף מסד נתונים קיים על פי צרכי המתקן הפוטנציאליים

 " 3Dעל ידי המהנדסים וצוות "מבט  התפעול והאחזקה  

הנתונים הגיאומטריים והלא  המודל התלת ממדי המכיל את כלל ה ואינטגרציה שלבניי  −
 גיאומטריים 

 אצל המזמין חיבור המודל והנתונים בו עם המערכות הקיימות   −
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.  טעם הלקוח המכירים את המבנה ומערכותיו יודגש כי כלל התהליך נעשה בצמוד לרפרנטים מ  −
 משך התהליך תלוי בהיקף הנתונים, גודל המבנים ויכולת איסוף הנתונים הלא גיאומטריים 

שילווה את תהליך  בינוי חדשות, יאופיין מודל המידע  ו אעבודות שיפוץ  םתקיימו במבני ככל שי  −
 כך שיתאים מאוחר יותר למסירה כתיק מתקן דיגיטלי הבניה 

 
 מאפייני המערכת 

 
התאום הדיגיטלי מכיל את כלל הנתונים שיוגדרו על ידי המזמין כנדרשים. לאחר בניית המודל  

הנתונים הלא גיאומטריים והכנסתם אל המודל יכול להתבצע על ידי הספק והממשק הבסיסי, איסוף  
   או על ידי המזמין.

 
 

" נעשים כולם על בסיס איסוף דאטה גיאומטרי רב באמצעות סורקי  3Dהמודלים שנבנים על ידי "מבט 
 ידי: פנורמיות ועיבוי הנתונים על  HDלייזר תלת ממדיים ומצלמות 

 מידול תלת ממדי של תוכניות דו ממדיות קיימות  −

תשאול ותחקור הרפרנטים הרלוונטיים אצל המשתמש על נתוני המערכות ובניית המודל  −
 ובסיס הנתונים בהתאם 

 קישור אל ומהמודל אל מסמכים חיצוניים הקשורים בתפעול ואחזקת המבנה −

אל מערכות אחזקה ותפעול קיימות   ע(קישור המודל פנימה והחוצה )ייבוא, ייצוא וסנכרון מיד −
 ואחרות( SCADA, מערכות SAP)תחזוקנית,   מזמין אצל ה

 


