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W  Polsce  technologia  BIM  coraz 
częściej  wykorzystywana  jest 
w  procesie  budowlanym  zarów-

no  na  etapach  projektowania,  jak  i  realiza-
cji  inwestycji  [2].  Aplikacje  pracujące  w  tej 
technologii  umożliwiają  użytkownikom  mo-
delowanie  z  wymaganą  dokładnością  [1]. 
Poziom  szczegółowości  modelu  i  informa-
cje  o  nim  są  ogólnie  zdefiniowane  dla  klu-
czowych  etapów  projektu  (np.  moderniza-
cji),  podczas  których  następuje  wymiana 
danych  pomiędzy  interesariuszami  proce-
su  inwestycyjnego. Zalet posiadania mode-
lu  BIM  nie  trzeba  już  wymieniać.  Były  one 
wielokrotnie  badane,  opisywane  i  przyta-
czane,  również  w  przypadku  modelowa-
nia  z  chmury punktów.  Im więcej  firm stara 
się  wprowadzać  innowacyjne  procesy  ma-
jące  usprawnić  i  zoptymalizować  „tradycyj-
ny” model budowania, tym częściej napoty-
kają one problemy związane z wymianą  in-
formacji  między  wszystkimi  interesariusza-
mi oraz efektywnym jej wykorzystaniem [4].  
Może to wynikać również z faktu braku spre-
cyzowanych  wymagań  dotyczących  pozio-
mu  szczegółowości  budowanego  modelu 
lub  niedostatecznej  informacji  na  ten  temat 
na wczesnych etapach projektowania. W ta-
kich przypadkach inwestor bądź zamawiają-
cy może otrzymać model niezgodny z  jego 
oczekiwaniami – w wielu przypadkach prze-
kazywany model nie jest wystarczająco do-
kładny. Na  rynku spotykamy się  również ze 
zjawiskiem odwrotnym,  tzw. przeszczegóła-
wianiem(z  ang.  over-modelling)  [7].  Z  tych 
powodów tak ważna jest znajomość podsta-
wowych podziałów i pojęć związanych z do-
kładnością projektu.

Poziomy szczegółowości
W tradycyjnym projektowaniu w celu okre-

ślenia  dokładności  projektu  używamy  po-
jęć: projekt architektoniczny, projekt budow-

lany,  projekt  wykonawczy.  W  modelowaniu 
3D nie stosuje się takich terminów – projekt 
powstaje  w  skali  1:1.  Używa  się  poziomów 
szczegółowości  (dokładności)  modelowa-
nia.  Obecnie  dominują  dwa  systemy  opisu 
dokładności  modelu  3D,  a  ściślej  elemen-
tów projektu – amerykański  i brytyjski. War-
to zwrócić uwagę, że projekt może zawierać 
elementy  na  różnych  poziomach  szczegó-
łowości  [8].  Standard  amerykański  (z  ang. 
Level of Development)  został  opracowany 
przez  American  Institute  of  Architects  (AIA) 
i  dotyczy  zarówno  szczegółowości  geome-
trii obiektów,  jak  i dotyczących  ich  informa-
cji  niegeometrycznych.  Brytyjski  standard 
(Level of model Definition)  dzieli  informacje 
na dwa typy: Level of model Detail – obiek-
ty geometryczne, Level of model Information 
–  informacje  niegeometryczne.  Standard 
brytyjski  jest  bardziej  elastyczny  dzięki  roz-
biciu danych na dwa  typy  informacji  i moż-
liwości  niezależnego  określenia  poziomów 
szczegółowości  dla  każdego  z  nich.  Po-
ziomy  szczegółowości  zwykle  dzielone  są 
na  następujące  poziomy:  LoD100,  LoD200, 
LoD300, LoD350, LoD400, LoD500 (w stan-
dardzie brytyjskim) [5].

Modelowanie 
z chmury punktów
Istnieje wiele metod pozyskiwania danych 

przestrzennych,  jednak  do  najdokładniej-
szych  zaliczany  jest  naziemny  skaning  la-
serowy. Chmura punktów pozyskana w wy-
niku pomiaru stanowi dokładną  reprezenta-
cję  stanu  istniejącego  w  terenie,  a  dostęp-
ne  oprogramowanie  umożliwia  przetwarza-
nie  go  na  dane  wektorowe  [3].  Inwentary-
zacja  obiektów  kubaturowych,  dzięki  meto-
dzie skaningu laserowego, pozwala w szyb-
ki  sposób  uzyskać  bogatą  informację  pro-
jektową. Tak otrzymana chmura punktów za-
wiera wszystkie  istotne dane o obiekcie,  ta-

kie  jak:  współrzędne  położenia  punktów 
w  przestrzeni,  barwy  poszczególnych  ele-
mentów  odwzorowane  według  palety  RGB 
oraz  dokumentację  w  postaci  fotografii  pa-
noramicznych.  To  wszystko  dzieje  się  przy 
zachowaniu bardzo wysokiej precyzji pomia-
ru, gdzie dokładność sięga dziesiątych czę-
ści milimetra. 

Podejście  obiektowe  do  modelowania 
z  chmury  punktów  może  zostać  wykorzy-
stane przy:
•  inwentaryzacji budynków, budowli i obiek-

tów infrastrukturalnych;
•  inżynierii odwrotnej;
•  rekonstrukcji obiektów zabytkowych;
•  modernizacji instalacji technologicznych;
•  inwentaryzacji etapów budowy;
•  pomiarach  odległości,  kątów  i  rzędnych 

wybranych punktów na budynku;
•  analizie  wymiarowej  mapy  zniekształceń 

i  wysokości  –  porównanie  projektu  z  rze-
czywistym obiektem.

Do  budowy  poniższego  modelu  BIM  wy-
korzystano  chmurę  punktów  z  naziemne-
go  skaningu  laserowego  (rys.  1.)  oraz  po-
dejście obiektowe (wykorzystanie gotowych 
komponentów danego  typu) do modelowa-
nia  poszczególnych  komponentów.  Skany 
wykonane  przy  pomocy  sprzętu  geodezyj-
nego poddano obróbce i złożeniu w aplika-
cji ReCap, która bezpośrednio współpracuje 
z aplikacją Revit. Elementy zaprezentowane-
go modelu BIM budynku kamienicy (rys. 2.) 
zbudowano na różnych poziomach szczegó-
łowości (LoD 100, 200, 300). Do modelowa-
nia  obiektów  wykorzystano  szybkie  i  moc-
ne komputery z dedykowanymi kartami gra-
ficznymi  GeForce  MX150,  wielozadaniowy-
mi  procesorami  oraz  dużą  ilością  pamięci 
operacyjnej  RAM  (16  GB).  Przy  modelowa-
niu  obiektów  wspomagano  się  dokumenta-
cją  fotograficzną  zeskanowanego  budynku 
kamienicy.

Technologia BIM poprzez projektowanie na różnych poziomach szczegółowości 
umożliwia modelowanie architektury z dokładnością wymaganą przez inwestora czy 
zamawiającego. Od kilku lat obserwujemy rosnącą popularność budowania modeli 
BIM na podstawie chmur punktów pozyskiwanych z różnych źródeł.
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Oglądając  model  od  lewej  strony,  moż-
na zauważyć rosnący poziom szczegółowo-
ści  modelowania  poszczególnych  kompo-
nentów budynku. Pierwsza ściana, elementy 
stolarki czy dach zostały zaprezentowane na 
poziomie LoD 100. Kolejna ściana, elementy 
podrzędne (okna, drzwi, gzymsy) są zbudo-
wane na poziomie LoD 200. Ostatnia ściana 
została  wymodelowana  bardzo  szczegóło-
wo – pojawiają się zarówno gzymsy, jak i bo-
niowanie. Dużą uwagę przywiązano do mo-
delowania  takich  elementów  jak  poręcze, 
parapety  czy  rury  spustowe  (rys.  3.,  4.,  5., 
6.). Modelowano zarówno obiekty nadrzęd-
ne  (ściana),  podrzędne  (okno),  niezależne 
(poręcz), jak i ogólne (rura spustowa).

Dość  bogate  zbiory  obiektów  (biblioteki) 
można znaleźć w internecie. Ich wykorzysta-
nie  nie  wymaga  specjalnych  kompetencji  – 
wystarczy obsługa odpowiedniego oprogra-
mowania typu BIM. Jednak przy modelowa-
niu  skomplikowanych  budynków/budowli/
obiektów  infrastrukturalnych  może  przydać 
się  umiejętność  poruszania  się  i  tworzenia 
w  edytorach  komponentów/rodzin.  W  po-
dejściu  obiektowym  do  modelowania  trud-
ności  mogą  sprawiać  zarówno  braki  w  bi-
bliotekach  producenckich,  niewystarczają-
co zamodelowane parametry w wykorzysty-
wanym komponencie,  jak  i  brak  kompeten-
cji  do  samodzielnego  wymodelowania  da-
nego  typu.  Chmury  punktów  mają  ogrom-
ny potencjał  informacyjny w odwzorowywa-
niu  rzeczywistości,  lecz potencjał  ten nadal 
nie jest do końca wykorzystywany. Przyczy-
nami takiego stanu są duże rozmiary plików 
chmur punktów, wysokie wymagania sprzę-
towe, brak kompetencji osób wykonujących 
modele  czy  braki  pewnych  funkcjonalno-
ści  w  różnych  aplikacjach.  Niezbędne  wy-
daje  się  przeprowadzenie  kolejnych  badań 
uwzględniających  odchylenia  rzeczywistej 
geometrii  od  geometrii  modelowanej,  śle-
dzenie  zmian  w  czasie  eksploatacji  budyn-
ku czy metody dokumentowania zniszczeń/
przekształceń/modernizacji. 

Podsumowanie
Wykorzystywanie chmur punktów pocho-

dzących  z  naziemnego  skaningu  laserowe-
go  niesie  ze  sobą  wiele  możliwości.  Zbu-
dowany  na  ich  podstawie  model  BIM  mo-
że  znaleźć  zastosowanie  przy  projektowa-
niu  planowanej  modernizacji  czy  rozbu-
dowie.  Zastosowanie  obiektowego  podej-
ścia  do  modelowania  z  chmury  punktów 
zapewnia  maksymalne  wykorzystanie  da-
nych  źródłowych  do  wygenerowania  jak 
największej  ilości  informacji,  które  następ-
nie  mogą  zostać  użyte  w  dalszych  pra-
cach z modelem. Możliwości  i  korzyści wy-
nikających  z  zastosowania  technologii  BIM 
jest  zdecydowanie  więcej  niż  barier  oraz 
przeszkód  stojących  przed  projektantami  
branży  AEC.                                          n

Rys. 1.Chmura punktów budynku kamienicy

Rys. 2. Model architektoniczny zbudowany na podstawie chmury punktów
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Streszczenie: W artykule przedstawiono po-
dejście obiektowe do modelowania architek-
tonicznego  z  chmury  punktów.  Coraz  czę-
ściej  wykorzystywana  technologia  BIM  po-
zwala  na  projektowanie  na  różnych  pozio-
mach  szczegółowości.  Celem  pracy  było 
zbudowanie modelu BIM budynku kamieni-
cy z zewnątrz na różnych poziomach szcze-
gółowości.  Opisane  przykłady  mogą  zo-
stać  wykorzystane  przez  inwestora  lub  za-
mawiającego  do  zdefiniowania  pożądane-
go  przez  niego  poziomu  szczegółowości 
(dokładności  modelu).  Przedstawione  po-
dejście  może  zostać  zastosowane  do  in-
wentaryzacji  budowli,  rekonstrukcji  obiek-
tów zabytkowych czy modernizacji instalacji 
technologicznych. 
Słowa kluczowe:  technologia  BIM,  chmura 
punktów, poziomy szczegółowości

Abstract: Design a BIM model from a point 
cloud at various levels of development. 
The  article  presents  an  object-oriented 
approach  to  architectural  modeling  from 
a  points  cloud.  Increasingly  used  BIM 
technology  allows  designing  at  various 
levels  of  developement.  The  purpose  of 
the  work  was  to  build  a  BIM  model  of 
a tenement building from outside at various 
levels  of  development.  The  described 
examples can be used by the investor or the 
contracting  authority  to  define  the  desired 
level  of  development  (model  accuracy). 
The presented approach can be applied to 
the  inventory  of  buildings,  reconstruction 
of  historic  buildings  or  modernization  of 
technological installations.
Keywords:  BIM  technology,  points  cloud, 
level of development

Rys. 3. Porównanie fragmentu chmury punktów z obiektem podrzędnym BIM

Rys. 4. Porównanie fragmentu chmury punktów z obiektem niezależnym BIM

Rys. 5. Porównanie fragmentu chmury punktów z obiektem typu ściana

Rys. 6. Porównanie fragmentu chmury punktów z obiektem ogólnym


