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Implementacja metodyki BIM dla odtworzenia dokumentacji 

zabytkowego obiektu budowlanego na przykładzie budynku 

Ambasady Norwegii w Federacji Rosyjskiej
Mgr inż. arch. Paweł Łaguna, Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

1. Wprowadzenie

BIM (z ang. Building Information Modelling) to proces two-

rzenia cyfrowej reprezentacji, projektowanego bądź istnieją-

cego obiektu budowlanego, w postaci uporządkowanej bazy 
danych, wzbogaconej o parametryczne komponenty 3D oraz 
2D w środowisku wirtualnym. Metodyka wprowadza całkowi-
tą zmianę paradygmatu w zarządzaniu procesem inwestycyj-
nym, dając możliwość skutecznego dzielenia się relewantnymi 
informacjami pomiędzy wszystkimi interesariuszami zaanga-

żowanymi w cykl życia obiektów budowlanych – od etapu pla-

nowania, aż po rozbiórkę [1].

2. Metodyka BIM dla obiektów zabytkowych

Tradycyjnie metodyka kojarzona jest z projektowaniem oraz 
budową nowych obiektów budowlanych. Jednakże ostatnie 
lata pozwoliły na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi oraz 
procesów, także w kontekście obiektów istniejących – w tym 
zabytkowych [2].
Wirtualne modele parametryczne były wykorzystywane na trzech 
głównych, często uzupełniających się polach:

odtworzenie, archiwizacja i prezentacja istotnych informa-• 
cji o obiektach budowalnych [3], [4], [5],
bieżąca eksploatacja oraz prace konserwatorskie [3], [6], [7],• 
różnorodne analizy funkcjonalne i sprawnościowe [8], [9].• 

W oparciu o pierwsze skuteczne wdrożenia ukuł się nawet ter-
min HBIM (z ang. Historic Building Information Modelling), od-

noszący się do tworzenia i zarządzania wirtualnymi bazami da-

nych obiektów zabytkowych przy użyciu metodyki BIM [10].
Do stworzenia kompletnej i aktualnej, z punktu widzenia po-

trzeb zamawiającego, bazy danych o obiekcie istniejącym 
krytyczne jest uzyskanie precyzyjnych i szczegółowych infor-
macji na jego temat. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
budynków zabytkowych, gdzie niuanse związane z geome-

trią detalu architektonicznego, poziomem zniszczenia czy na-

wet kolorystyka poszczególnych elementów stanowią o war-
tości historycznej danego obiektu.
Jednocześnie informacje pochodzące z często bardzo różno-

rodnych źródeł powinny być archiwizowane oraz integrowane 
bez arbitralnych decyzji odnośnie ich ważności [11].
Rozwój technik inwentaryzacyjnych, m.in. narzędzi LIDAR 
(z ang. Light Detection and Ranging), pozwala obecnie na sto-

sunkowo szybkie pozyskanie bardzo precyzyjnych (deklaro-

wana dokładność nawet do 2 mm) pomiarów geometrii wi-
docznych elementów istniejących obiektów budowalnych [12], 

[13], [3]. Zwiększenie dostępności, przy jednoczesnym obni-
żeniu kosztów stosowania dronów w fotogrametrycznych po-

miarach dużych obszarów [14] czy georadarów (z ang. Geo 

Penetrating Radar, w skrócie GPR), do bezinwazyjnej inwen-

taryzacji obiektów podziemnych i zabudowanych [15], po-

zwalają na uzupełnienie informacji niezbędnych przy tworze-

niu bazy danych BIM [16].
W przypadku zabytków architektonicznych metodyka BIM, 
dzięki możliwości budowania koherentnej semantycznie i to-

pologicznie bazy danych, pozwala na integrację w ramach 
spójnego środowiska cyfrowego informacji pozyskanych 
z bardzo różnych źródeł.
Jednocześnie utworzony model BIM może stanowić doskona-

ły wkład do szerokiego spektrum dostępnych aplikacji i plat-
form IT, służących agregacji, wizualizacji, przetwarzaniu czy 
zarządzaniu informacjami o obiektach budowlanych [1]. Zda-

niem autora może to w znacznym stopniu usprawnić proces 
opieki nad zabytkami, a także przyczynić się do propagowa-

nia wiedzy o nich wśród szerokiego grona odbiorców.

3. Obiekt budowlany

Adres: 7 Povarskaya Ulitsa.
Status: Zarejestrowany przedmiot dziedzictwa kulturowego. 
Data budowy/przebudowy: 1815/1869, 1885–1887.
Architekci: P. P. Zykov, G. A. Kaizer. 
Powierzchnia całkowita: ~3500 m2.
Powierzchnia terenu: ~ 1000 m2.

Omawiany obiekt znajduje się na ulicy Povarskaya 7 w cen-

tralnej części Moskwy. Nazwa ulicy wywodzi się od osa-

dy kucharzy, znajdującej się w okolicy budynku w XVIII w. 
Po przeniesieniu stolicy do Sankt Petersburga błyskawicznie 
gentryfikujący się rejon obecnego Nowego Arbatu został za-

siedlony przez arystokrację. W XIX wieku ulicę tworzyły parte-

rowe domy z kolumnadami, odznaczające się żywą kolorysty-

ką elewacji. W 1812 roku zabudowania przy ulicy Povarskaya 
zostały niemal doszczętnie spalone w wyniku ataku Napole-

ona na Moskwę.
W 1816 roku na miejscu obecnej Ambasady Norwegii wy-

budowano dwa budynki (kamienny i drewniany) na ruinach 
obiektu spalonego w 1812 roku. Ze względu na prestiż miej-
sca dom był kolejno zajmowany przez wysokich urzędników 
oraz dworzan carskich. W 1879 roku nieruchomość została 
nabyta przez zamożnego mieszczanina Mitrofana Seminovi-
cha Gracheva. Grachev zatrudnił znanego moskiewskiego 
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architekta, Pawła P. Zykova, który w 1885 roku ukończył pro-

jekt budynku łączącego istniejące na działce dwa budynki 
w jeden spójny dwukondygnacyjny obiekt.
Budynek oparty jest na planie wydłużonego prostokąta usta-

wionego dłuższym bokiem równolegle do ulicy Povarskaja. 
Jak wspomniano powyżej, ma dwie pełne kondygnacje nad-

ziemne, poddasze oraz kondygnację podziemną. Fasady pół-
nocna oraz południowa zaakcentowane są centralnie położo-

nymi, bogato zdobionymi ryzalitami. Fasady charakteryzują 
się bogatym detalem architektonicznym. Gęsto perforowane 
wysokimi zdobnymi oknami ściany parteru oraz ryzality ude-

korowane są dodatkowo boniowaniem.
Całość zachowuje, przy całym swym przepychu, harmonij-
ne proporcje i stanowi doskonały przykład moskiewskiego 
eklektyzmu. Budynek przekryty jest dachem wielospadowym, 
krytym blachą, z dodatkową barokową kopułą zlokalizowaną 
w centralnej części na osi poprzecznej budynku.
Bogato zdobione wnętrza budynku, za które odpowiadał ar-
chitekt Georgy Kaizer, utrzymane są również w stylu eklek-

tycznym. W obiekcie zachowały się liczne oryginalne elemen-

ty wyposażenia – m.in. meble, oprawy oświetleniowe, rzeźby. 
Na szczególną uwagę zasługuje sprzężona przestrzeń trzech 
reprezentacyjnych sal na pierwszym piętrze budynku.
Zaprojektowane w układzie amfiladowym sale: główna, zie-

lona i czerwona doświetlone są wysokimi oknami wychodzą-

cymi na ulicę Povarskaya. Ściany oraz sufity pokryte są bo-

gatymi sztukateriami i freskami. Każda z sal utrzymana jest 
w innej kolorystyce.
Wybudowany w czasach rosyjskich carów budynek prze-

trwał rewolucję październikową w 1917 r., inwazję hitlerow-

skich Niemiec w 1941 r., brutalny plan rekonstrukcji urbani-
stycznej Moskwy wprowadzony przez Stalina oraz upadek 
Związku Radzieckiego w 1991 r. Budynek stanowi siedzibę 
Ambasady Norwegii od 1944 roku. Od tamtej pory za stan 
wnętrz odpowiada Królestwo Norwegii. Jednocześnie fasa-

dy zewnętrzne utrzymuje administracja Federacji Rosyjskiej. 
W roku 2000 została przeprowadzona kompleksowa renowacja 
elewacji, która przywróciła zewnętrze budynku do XIX-wiecz-

nego splendoru.

4. Opis ogólny zadania

Omawiany projekt zakładał odtworzenie dokumentacji archi-
tektoniczno-budowlanej budynku oraz bezpośredniego oto-

czenia, celem prowadzenia bieżącej eksploatacji oraz przy-

gotowania materiałów pod ewentualne prace konserwacyjne. 
Z uwagi na szczątkową ilość dokumentacji technicznej, a tak-

że ograniczone możliwości prowadzenia robót inwentaryza-

cyjnych, spowodowane uwarunkowaniami lokalnymi, zdecy-

dowano o konieczności implementacji narzędzi LIDAR oraz 
BIM w procesie budowania wirtualnego archiwum.
Proces obejmował kolejno:

wizję lokalną oraz wywiad z osobami odpowiedzialnymi • 
za utrzymanie obiektu,
precyzyjną inwentaryzację, za pomocą skanera lasero-• 
wego, połączoną ze stworzeniem fotograficznych pano-

ram 360°,

sporządzenie parametrycznego modelu BIM w środowisku • 
wirtualnym, integrującego dane pomiarowe, informacje z ist-
niejącej dokumentacji oraz inne niegeometryczne informa-

cje zebrane w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.
Ze względu na pilotażowy charakter projektu oraz ograniczo-

ne potrzeby zamawiający zdecydował się na zawężenie za-

kresu modelu BIM do widocznych elementów architektonicz-

no-budowlanych. Dane uzyskane w trakcie pomiarów miały 
jednak posłużyć nie tylko jako baza do modelowania, lecz 
także jako osobne repozytorium informacji zarówno o ele-

mentach budynku, jak i jego wyposażeniu oraz bezpośred-

nim otoczeniu.

5. Faza uzgodnieniowa projektu

Definicja procesu, związanego z implementacją metodyki 
BIM, jest kluczowa dla osiągnięcia zamierzonych przez za-

mawiającego efektów. Narzędzia BIM dają bardzo szerokie 
spektrum możliwości w zakresie tworzenia oraz zarządza-

nia informacją o obiektach budowlanych. Z drugiej strony są 
one często wykorzystywane jedynie jako ułatwienie w pro-

cesie tworzenia tradycyjnej dokumentacji projektowej lub in-

wentaryzacyjnej. Upraszczając, opracowania takie różnią się 
głównie liczbą i uporządkowaniem informacji przypisywanych 
do komponentów geometrycznych oraz poziomem szczegó-

łowości modelowanych elementów. Prawidłowo wykonane 
modele BIM mają, prócz zdefiniowanej geometrii, odpowied-

nią semantykę i topologię powiązanych ze sobą komponen-

tów oraz przypisanych do nich atrybutów. Oznacza to m.in., 
że poszczególne elementy modelu przypisane są do właści-
wych kategorii, odpowiadających ich faktycznej funkcji oraz 
są odpowiednio powiązane pomiędzy sobą, zgodnie z logi-
ką budowy i eksploatacji fizycznego obiektu [1].
Zastosowanie narzędzi BIM, jedynie jako usprawnienia w pro-

cesie tworzenia rysunków płaskich, prowadzi tymczasem 
do wielu błędów i nieprawidłowości, które uniemożliwiają ana-

lizę modelu, czy jego sprawne wykorzystanie na etapie pro-

wadzenia robót budowlanych i eksploatacji. Jednocześnie 

Rys. 1. Elewacja od strony ul. Povarskaya (źródło: 
GRAPH’IT)
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zakres oraz szczegółowość informacji geometrycznych i in-

nych, konsolidowanych w ramach modeli BIM, nie może być 
jednakowa dla każdego projektu.
Przeciwnie – w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, 
etapu inwestycji, potrzeb zamawiającego oraz wielu innych 
czynników należy różnicować wspomniane poziomy szczegó-

łowości w ramach systematycznie rozwijanej bazy danych.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wykorzystania 
konkretnych narzędzi i technik inwentaryzacyjnych. Jak wspo-

mniano powyżej, w przypadku obiektów istniejących kluczowe 
jest pozyskanie rzetelnych informacji na temat modelowanego 
obiektu, celem uzyskania możliwie najbardziej precyzyjnego 
odpowiednika w środowisku wirtualnym. Dlatego też w zależ-

ności od potrzeb zamawiającego, specyfiki projektu oraz do-

celowego poziomu szczegółowości modelu BIM należy za-

wczasu dobrać właściwe metody, które posłużą w procesie 
inwentaryzacji. W przeciwnym razie skazujemy się na daleko 
idące przybliżenia w kontekście istniejącej geometrii, co pro-

wadzi do nadmiernego uproszczenia modelu BIM lub też zbie-

ramy nadmierną liczbę niepotrzebnych informacji.
Wspomniane powyżej kwestie stanowią jedynie niewielką por-
cję potencjalnych zagadnień, definiujących prawidłową im-

plementację metodyki. Prócz użytych narzędzi oraz poziomu 
szczegółowości należy zwrócić uwagę na formę oraz harmo-

nogram przekazywania modeli, sposoby weryfikacji wprowa-

dzanych danych, zaangażowane strony procesu oraz wie-

le innych aspektów, których omówienie wymaga odrębnego 
opracowania. Szczególnie w przypadku projektów pilotażo-

wych wspomniana powyżej definicja procesu tworzenia oraz 
wykorzystania bazy danych wydaje się kluczowa [17].
Legislacja, działania niezależnych organizacji oraz projekty pi-
lotażowe prowadzone w krajach wysoko rozwiniętych pozwo-

liły na wykształcenie podstawowych standardów i norm dla 
prowadzenia projektów zgodnie z metodyką BIM [17]. Pomi-
jając problem braku polskich standardów odpowiadających 
rodzimemu ustawodawstwu i ogólnie przyjętym praktykom, 
brakuje jednak powszechnie stosowanych wytycznych odno-

śnie tworzenia modeli BIM dla obiektów zabytkowych [8].
Dlatego też, jeszcze przed przystąpieniem do prac inwentary-

zacyjnych dla omawianego budynku, opracowano dokument 
definiujący podstawowe warunki związane z realizacją projek-

tu oraz parametry tworzonej bazy danych. W oparciu o kon-

sultacje oraz wizję lokalną powstał krótki opis wymagań doty-

czących zakresu prac docelowego poziomu szczegółowości 
modelu BIM oraz finalnej formy przekazywanych materiałów. 
Do definicji procesu zastosowano bardzo uproszczoną wer-
sję standardów amerykańskich, zdefiniowanych w ramach do-

kumentów pod wspólną nazwą: National BIM Standard – Uni-
ted States® Version [18].
Ze względu na ograniczone potrzeby zamawiającego oraz pi-
lotażowy charakter projektu zakresem inwentaryzacji zosta-

ły objęte widoczne elementy architektoniczno-budowlane, 
wyposażenie oraz bezpośrednie otoczenie budynku. Model 
BIM miał zawierać wszystkie widoczne elementy architek-

toniczno-budowlane oraz odsłonięte elementy konstrukcyj-
ne (takie jak belki, słupy, elementy więźby dachowej etc.). 
Do opracowania włączone zostały elementy bezpośredniego 

otoczenia budynku, m.in. ogrodzenie, dziedziniec wewnętrz-

ny oraz fragmenty ścian budynków sąsiadujących, celem lep-

szego unaocznienia kontekstu architektonicznego. Inwenta-

ryzacja nie obejmowała instalacji wewnętrznych budynku ani 
sieci uzbrojenia terenu.
Wspomniany dokument definiował również poziom szczegó-

łowości poszczególnych komponentów modelu. Celem było 
otrzymanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, umożliwiającej 
sprawne zarządzanie powierzchniami oraz stanowiącej bazę 
dla ewentualnych projektów konserwatorskich lub moderniza-

cyjnych. Informacje niegeometryczne, przypisane do kompo-

nentów, zostały ograniczone do danych pozyskanych w trak-

cie wizji lokalnej oraz z istniejącej dokumentacji papierowej. 
Poziom szczegółowości modelu oraz uzyskana dokładność 
pomiarów podane zostały w dalszej części artykułu.

6. Inwentaryzacja

Parametry prac inwentaryzacyjnych

Czas skanowania: 14 dni.• 
Liczba osób: 2.• 
Liczba stanowisk pomiarowych: 284.• 
Dokładność pomiaru: wg raportu 2 mm.• 
Błąd pomiarowy: wg danych producenta – 1 mm.• 
Wielkość nieobrobionej chmury punktów: ok. 170 GB.• 
Urządzenie: Leica ScanStation P20; wybrane parametry • 
skanera (zgodnie ze specyfikacją producenta):

 dokładność 3D pozycji: 3 mm przy 50 m; 6 mm przy  –
100 m,
błąd liniowy:  – ≤ 1 mm,
dokładność kątowa: 8” w poziomie; 8” w pionie, –
 kamera: zintegrowany aparat cyfrowy o wysokiej rozdziel- –
czości z zoomem, automatyczne ustawianie ostrości.

Metodyka pomiarów

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów dowiązano 
się za pomocą urządzenia GPS do systemu koordynatów 
geodezyjnych PZ-90.11, obowiązującego na terenie Federa-

cji Rosyjskiej. Pozwoliło to na zlokalizowanie chmury punk-

tów oraz późniejszego modelu BIM, zgodnie z jego faktycz-

nym umiejscowieniem w środowisku wirtualnym.
Pomiary zostały wykonane poprzez skanowanie zewnętrza 
oraz wnętrza obiektu. Najpierw skaner był ustawiany w po-

szczególnych pomieszczeniach lub częściach pomieszczeń, 
celem zamierzenia wszystkich widocznych elementów architek-

toniczno-budowlanych. Następnie zeskanowano obiekt z ze-

wnątrz wraz z otaczającym terenem. Ze względu na brak ko-

nieczności dokumentacji wyposażenia obiektu (obrazy, meble, 
zasłony etc.) zrezygnowano z profesjonalnego doświetlania 
przestrzeni celem uzyskania precyzyjnych kolorów na doku-

mentacji fotograficznej. Należy jednak zauważyć, że sporzą-

dzona inwentaryzacja pozwala na identyfikację oraz ocenę 
stanu wszystkich widocznych elementów, w tym mebli, obra-

zów czy oświetlenia.
W trakcie prac rozważano zastosowanie dodatkowego pomia-

ru fotogrametrycznego z użyciem bezzałogowego statku po-

wietrznego (tzw. drona), celem ułatwionego skanowania da-

chu oraz bezpośredniego otoczenia. Jednakże uwarunkowania 
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instytucjonalne, związane z prowadzeniem projektu na tere-
nie Federacji Rosyjskiej, uniemożliwiły zaplanowanie przelo-
tu. W związku z powyższym całość obiektu została zeskano-
wana za pomocą stacjonarnego skanera laserowego.
Surowe dane pomiarowe oraz zdjęcia w postaci panoram 360° 
zaimportowano do oprogramowania Leica Cyclon, gdzie zo-
stały poddane procesowi integracji. Zgodnie z nazewnictwem 
Leica, proces ten nazywamy „rejestracją”, czyli połączeniem 
danych z poszczególnych stanowisk pomiarowych w kohe-
rentną i powiązaną z informacjami geodezyjnymi chmurę punk-
tów ze wszystkich stanowisk pomiarowych. Proces oparty jest 
na systemie ograniczników, czyli par tożsamych lub nakłada-
jących się punktów zamierzonych w ramach skaningu różnych 
stanowisk pomiarowych. Punkty te pozwalają na dopasowa-
nie niezależnych danych z dziesiątek lub setek cząstkowych 
chmur punktów, w oparciu o bardziej lub mniej zautomatyzo-
wane procesy w środowisku oprogramowania Cyclon [19]. 
W przypadku omawianego projektu zastosowano metodę re-
jestracji na podstawie złożonej i wyrównanej osnowy pomiaro-
wej oraz tzw. chmura do chmury (z ang. cloud to cloud).
Efekt pomiaru w postaci zintegrowanej chmury punktów oraz 
podłączonych zdjęć panoramicznych został wyeksportowa-
ny do formatu RCP, natywnego dla środowiska Autodesk Re-
cap. Jednocześnie w celach prezentacyjnych oraz do bieżącej 
komunikacji w trakcie procesu eksploatacji dane pozyskane 
ze skaningu laserowego zostały przekazane również w po-
staci archiwum Leica TrueView. Oprogramowanie to pozwala 
na przeglądanie oraz analizę chmury punktów wraz z pano-
ramami fotograficznymi. Dzięki zestawowi prostych narzędzi 
pracownicy po stronie zamawiającego mogą mierzyć, ozna-
czać oraz opisywać poszczególne elementy zmierzone ska-
nerem laserowym. Umieszczenie archiwum pod adresem do-
stępnym z sieci pozwala na usprawnienie bieżącej eksploatacji 
obiektu oraz błyskawiczny dostęp do informacji geometrycz-
nych z każdego miejsca na świecie.

7. Modelowanie

Proces modelowania BIM został przeprowadzony w środo-
wisku Autodesk Revit. Chmura punktów została zoptymali-
zowana za pomocą oprogramowania Autodesk Recap, a na-
stępnie zaimportowana do oprogramowania Autodesk Revit. 
Poprzez odpowiednie tworzenie, ograniczanie oraz konfigura-
cję widoków informacje geometryczne z chmury punktów zo-
stały zredefiniowane w postaci parametrycznych komponen-
tów – ścian, stropów, okien, kolumn, pilastrów etc. Następnie 
w oparciu o wizję lokalną oraz dokumentację udostępnioną 
przez zamawiającego do stworzonych komponentów zosta-
ły przypisane informacje niegeometryczne dotyczące ich 

fizycznych właściwości, m.in. materiałów konstrukcyjnych, 
wykończeń, funkcji, typu, oporności cieplnej etc. Mimo ogra-
niczonego zakresu wprowadzanych danych model pozwo-
lił m.in. na wygenerowanie tradycyjnej dokumentacji inwen-
taryzacyjnej w postaci opisanych i zwymiarowanych rzutów, 
przekrojów oraz aksonometrii.
Ze względu na wysoki poziom precyzji modelowania w opar-
ciu o chmurę punktów prace zajęły ok. 800 roboczogodzin, 
co dało w sumie ok. 20 dni pracy dla 5 osób zaangażowanych 
w projekt. Tematem zajmował się zespół inżynierów, m.in. ar-
chitektów i geodetów doświadczonych w obsłudze oprogra-
mowania do modelowania zgodnie z metodyką BIM.
W początkowej fazie opracowana została biblioteka parame-
trycznych komponentów – w szczególności odznaczających 
się skomplikowanym detalem historycznym drzwi, okien, pi-
lastrów, kolumn, sztukaterii etc. Żeby przyspieszyć proces re-
alizacji zadania, elementy te były tworzone w oparciu o cząst-
kowe dane pomiarowe (chmury punktów z pojedynczych 
stanowisk) jeszcze w trakcie trwania pomiarów.
Następnie już po „rejestracji” chmury punktów przystąpio-
no do tworzenia modelu całego obiektu. Dzięki zastosowa-
niu oprogramowania BIM możliwa była jednoczesna praca 
wszystkich członków zespołu w oparciu o jeden współdzie-
lony plik znajdujący się na serwerze. Metoda taka pozwala 
na pełną integrację wprowadzanych danych oraz skutecz-
ną koordynację działań poprzez bieżące śledzenie zmian 
wprowadzanych przez wszystkich zaangażowanych w pro-
jekt. Ustawiczna kontrola wszystkich wprowadzanych kom-
ponentów oraz informacji przez menadżera ds. BIM, a także 
pozostałych inżynierów ułatwia skuteczną eliminację poten-
cjalnych błędów.
Budynek został rozdzielony na strefy w podziale pionowym, 
z wyodrębnioną kondygnacją podziemną. Każda z zaangażo-
wanych osób modelowała stropy i ściany swojej części w opra-
ciu o odpowiednio ograniczoną chmurę punktów.
Następnie zespół został podzielony na osoby modelujące ele-
wacje zewnętrzne, detale wykończenia wnętrz, więźbę dachową 

Rys. 2. Chmura punktów – widok elewacji od strony 
ul. Povarskaya (źródło: GRAPH’IT)

Rys. 3. Zestawienie chmury punktów oraz modelu – ele-
wacja od strony ul. Povarskaya (źródło: GRAPH’IT)
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oraz elementy zagospodarowania terenu. Ze względu na ogra-

niczony zakres modelowanych elementów oraz stosunkowo 
niewielki gabaryt budynku zdecydowano się na umieszcze-

nie wszystkich komponentów w jednym pliku – bez dodatko-

wego podziału na modele branż czy zakresów.
W przypadku konieczności modelowania instalacji, wyposa-

żenia, czy np. dużej liczby kondygnacji podział taki pozwalała 
na sprawniejszą pracę, bez konieczności nadmiernego obcią-

żania pamięci karty graficznej komputera w trakcie codziennej 
pracy. Koordynacja odbywa się wtedy na podstawie tak zwa-

nego Modelu Złożeniowego (z ang. Federated Model), który 
integruje wszystkie pliki w jednym oprogramowaniu, celem 
weryfikacji poprawności wprowadzonych informacji.
Zgodnie z wymaganiami zamawiającego dla poszczegól-
nych komponentów modelowanych w oparciu o chmurę 
punktów założono następujący, minimalny wymagany po-

ziom dokładności:
ściany zewnętrzne – ± 20 mm,• 
ciany wewnętrzne – ± 10 mm,• 
stropy i posadzki – ± 10 mm,• 
ozdobne elementy detali architektonicznych – ±20 mm,• 
elementy zagospodarowania terenu – ±20 mm.• 

W oparciu o pomiary geodezyjne, chmurę punktów oraz zare-

jestrowane zdjęcia powstały również mapa do celów projekto-

wych oraz numeryczny model terenu, dowiązany do lokalnego 
układu współrzędnych. Stanowiło to podstawę do odpowied-

niego umiejscowienia budynku względem koordynatów prze-

strzennych. Pozwala to nie tylko na aktualizację map we wła-

ściwym rejestrze geodezyjnym, ale także na wykonanie analiz 
sprawnościowych, np. nasłonecznienia pomieszczeń, czy zy-

sków i strat energetycznych.
Ze wględu na specyfikę pracy w oparciu o chmurę punk-

tów otrzymany model różni się w swojej strukturze od opra-

cowań typowo projektowych. Wysoka precyzja pomiaru po-

zwoliła na odwzorowanie niedoskonałości wykonawczych 
oraz uszkodzeń spowodowanych wieloletnią eksploatacją. 
W konsekwencji ściany czy stropy nie były tworzone jako jed-

norodne na całej powierzchni, lecz wprowadzono właściwe 
dla istniejących elementów nierówności i odpowiednie rozbi-
cie na poszczególne sekcje. Komponenty takie jak drzwi czy 
okna modelowane były z zachowaniem istniejących niedo-

kładności, a nie jednym typem komponentu o tych samych 
gabarytach. Nawet jeśli zgodnie z założonym poziomem do-

kładności następowało ujednolicenie niektórych bardzo zbli-
żonych do siebie elementów (kapitele kolumn, gzymsy, pro-

file ościeżnic, etc.), to wyraźne uszczerbki były modelowane 
osobno celem uzupełnienia informacji o stanie istniejącym. 
Jest to szczególnie istotne w kontekście późniejszego opra-

cowania projektów prac konserwatorskich, gdzie precyzyjny 
model inwentaryzacyjny pozwala na podjęcie właściwych de-

cyzji odnośnie zakresu stosowanych technik i metod. Z uwa-

gi na brak poprawnych kolorystycznie zdjęć panoramicznych 
zrezygnowano z teksturowania komponentów modelu (tj. na-

kładania obrazów rastrowych na wymodelowaną geometrię). 
Jednakże możliwość taka istnieje i jest częstokroć stosowa-

na jako alternatywa dla szczegółowego modelowania skom-

plikowanych detali historycznych.

Ukończony model, po usunięciu wszystkich elementów ro-

boczych (widoki robocze, opisy komponentów, nieużywane 
typy komponentów etc.), wraz z podłączoną chmurą punk-

tów został wyeksportowany do formatu NWD natywnego dla 
oprogramowania Autodesk Navisworks. Pozwala to na spraw-

ne przeglądanie oraz analizę informacji za pomocą darmowej 
przeglądarki plików. W ramach alternatywy dla platformy Au-

todesk model został również wyeksportowany w niezależnym 
(niezwiązanym z żadnym konkretnym producentem oprogra-

mowania) formacie IFC 2×3.
W oparciu o parametryczny model BIM zostały wygenerowane 
charakterystyczne rzuty, przekroje, kłady ścian, aksonometrie 
oraz wizualizacje obiektu. Całość, w postaci opisanych i przy-

gotowanych pod kątem wydruku plików w formacie pdf oraz 
dwg, została przekazana jako załącznik do modelu.
Udostępniona baza danych wraz z chmurą punktów, umiesz-

czone na serwerze zamawiającego, pozwalają na sprawne 
wyszukiwanie i analizę informacji o budynku.
Jednocześnie w oparciu o wizualizację i automatyczną lo-

kalizację konkretnych elementów budynku usprawniona zo-

stała komunikacja pomiędzy członkami zespołów odpowie-

dzialnych za zarządzanie i eksploatację nieruchomością. 
Dzięki możliwości szybkiego udostępniania pełnej bazy da-

nych w postaci zintegrowanych archiwów BIM wszystkie nie-

zbędne dane mogą być przekazane stronom zaangażowa-

nym w ewentualne naprawy, modernizacje czy przebudowy, 
z włączeniem instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzie-

dzictwa kulturowego.
W przypadku decyzji o implementacji systemu informatyczne-

go wspomagania eksploatacji stworzona baza danych może 
być w stosunkowo prosty sposób zintegrowana z powstającą 
platformą, ograniczając czas i koszty jej wdrożenia.

8. Prezentacja modelu BIM za pomocą silnika 
graficznego Unity

Poza wspomnianym wcześniej eksportem modelu parametrycz-

nego do formatów umożliwiających jego analizę za pomocą 
darmowego oprogramowania dane geometryczne posłużyły 
do stworzenia prostej aplikacji umożliwiającej wirtualny spacer 
po obiekcie. Aplikacja ta powstała na wewnętrzne potrzeby 

Rys. 4. Trójwymiarowy przekrój z widocznym wnętrzem 
budynku (źródło: GRAPH’IT)
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wykonawcy zadania w celu przetestowania możliwości inte-

gracji modeli BIM w rozwiązaniach natywnych dla środowiska 
wirtualnej rzeczywistości (z ang. Virtual Reality, VR).
Stworzona aplikacja bazuje na silniku Unity stosowanym m.in. 
do tworzenia gier na komputery oraz urządzenia mobilne. Do-

stępne edytory nie pozwalają na automatyczny import plików 
natywnych dla oprogramowania BIM, czy też w formacie IFC. 
Celem integracji modelu geometrycznego w środowisku Uni-
ty należy odpowiednio obrobić dane geometryczne oraz za-

pisać je w odpowiednim formacie.
Z oprogramowania Revit wyeksportowano plik FBX, który na-

stępnie został zaimportowany do oprogramowania Autodesk 
3ds Max, gdzie model został ponownie oteksturowany, za po-

mocą podstawowych materiałów. Zapisany w oprogramowa-

niu Autodesk 3ds Max plik fbx, został następnie zaimporto-

wany do edytora Unity.
W celu umożliwienia poruszania się po obiekcie w środowisku 
wirtualnym zastosowano predefiniowany komponent kame-

ry pierwszo-osobowej (symulującej widok oczami zwiedzają-

cego) oraz wprowadzono naturalne oświetlenie symulatorem 
słońca. Następnie, w oparciu o komponenty modelu, zdefinio-

wano bariery architektoniczne (ściany, stropy, słupy etc.) oraz 
punkty dostępu – drzwi, okna, które umożliwiają penetrację 
wnętrza budynku w środowisku wirtualny. Dzięki temu wirtu-

alny zwiedzający nie ma możliwości przenikania przez ściany 
czy stropy, a jednocześnie może „zwiedzać” wnętrze obiektu 
poprzez predefiniowane punkty dostępu. Następnie niektóre 
materiały, przypisane do komponentów modelu w oprogra-

mowaniu 3dsmax, zostały zamienione na bardziej atrakcyjne 
wizualnie natywne dla silnika Unity. Gotowa aplikacja została 
zapisana do formatu exe, z możliwością obsługi na kompu-

terach wyposażonych w system Microsoft Windows. Alterna-

tywne formy zapisu pozwalają na przeglądanie modelu po-

przez okulary VR oraz urządzenia mobilne.
Opisana powyżej procedura, stanowi jedną z najprostszych 
metod udostępniania informacji w oparciu o modele BIM. Na-

leży jednak zwrócić uwagę, że wizualizacja nie obejmuje swo-

im zakresem informacji niegeometrycznych. Jednocześnie 
w celu wyświetlania modeli na urządzeniach mobilnych lub 
stacjach roboczych o słabszych parametrach technicznych 
konieczna jest optymalizacja komponentów modelu.
W pierwszej kolejności należałoby usunąć powtarzalne iden-

tyczne elementy, takie jak okna, drzwi czy meble i zastąpić 
je tzw. instancjami, które są traktowane przez oprogramowa-

nie jako jeden element bez względu na ich faktyczną liczbę 
w danej scenie. Następnie optymalizacji trzeba poddać para-

metry związane z teksturami, światłem oraz fizyką wirtualne-

go świata [20]. Tylko odpowiednie ustawienie wspomnianych 
elementów pozwala na wykorzystanie aplikacji przez przeglą-

darki internetowe czy urządzenia mobilne, czyniąc ją prawdzi-
wie dostępną dla szerokiego grona użytkowników.
Osobnym zagadnieniem pozostaje integracja danych niege-

ometrycznych w środowisku Unity. Niestety na ten moment nie 
istnieją szeroko dostępne narzędzia, które pozwoliłyby na au-

tomatyczne przypisanie informacji odnośnie poszczególnych 
komponentów do geometrii modelu w formacie fbx. W tym celu 
można jednak stworzyć dedykowane skrypty, zapobiegające 

konieczności ręcznego przepisywania parametrów czy ręcz-

nej zamiany poszczególnych komponentów na modele de-

dykowane do pracy w środowisku Unity.
Należy też zwrócić uwagę, że powstało już szereg niezależ-

nych programów opartych na silnikach graficznych dedyko-

wanych do gier komputerowych, które umożliwiają praktycz-

nie automatyczną atrakcyjną wizualizację modeli BIM oraz 
tworzenie niezależnych plików aplikacji umożliwiających prze-

glądanie poprzez okulary VR czy urządzenia mobilne. W tym 
kontekście wspomnieć można o programach oraz usługach, 
takich jak: Revit Live [21], Enscape [22] czy Lumion [23] po-

siadających możliwość bezpośredniego importu modeli BIM. 
Nawet one nie dają jednak możliwości przeglądania informa-

cji niegeometrycznych przypisanych do komponentów mo-

delu BIM.

9. Podsumowanie

Zaprezentowane studium przypadku pokazuje proces budo-

wania bazy danych o obiekcie zabytkowym, oparty na sto-

sunkowo nieskomplikowanych i powszechnie dostępnych 
narzędziach. Omawiany obiekt z racji położenia nie znajdu-

je się wprawdzie pod ochroną polskiego prawa, ale bez wąt-
pienia wpisuje się w kategorię obiektów zabytkowych. Na-

leży zwrócić uwagę, że wszystkie prace zostały wykonane 
przez firmę polską, co w kontekście skomplikowanych rela-

cji bilateralnych stanowi o dodatkowym wyróżniku prezento-

wanych zagadnień. Jest to dowód na skuteczność nowocze-

snych narzędzi w sytuacjach, gdzie przedłużające się prace 
inwentaryzacyjne oraz ewentualne pomyłki mogą skutkować 
nie tylko nieprzewidzianymi kosztami, lecz także utrudnienia-

mi instytucjonalnymi czy formalnymi.
Mimo braku zastosowania wysoce zaawansowanych metod 
czy narzędzi możliwe było uzyskanie ponadprzeciętnego wy-

niku w postaci precyzyjnego odtworzenia dokumentacji ar-
chitektoniczno-budowlanej, nadającej się zarówno do analiz 
funkcjonalnych, estetycznych i sprawnościowych i używanej 
obecnie do zarządzania procesem eksploatacji.
Chmura punktów wraz z panoramami fotograficznymi pozwa-

la na analizę stanu technicznego oraz identyfikacje wszystkich 
widocznych elementów obiektu. Poprzez dedykowane opro-

gramowanie umożliwia dokładne pomiary, pozwalające na 
precyzyjne planowanie oraz wycenę prac konserwacyjnych. 

Rys. 5. Zrzut ekranu z aplikacji stworzonej za pomocą sil-
nika Unity (źródło: GRAPH’IT)



PRZEGLĄD BUDOWLANY 5/2018

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

18

BIM

Jednocześnie model BIM pozwala na sprawne i intuicyjne wy-

szukiwanie poszczególnych informacji w środowisku 3D oraz 
stanowi doskonałą bazę do ewentualnych projektów robót bu-

dowlanych przy zabytku.
Z punktu widzenia popularyzacji informacji o obiekcie poprzez 
dedykowane aplikacje, przeprowadzone próby pokazują, że 
aby w pełni wykorzystać stworzoną bazę danych, najłatwiej 
korzystać z dostępnych przeglądarek natywnych dla dane-

go oprogramowania projektowego lub niezależnych przeglą-

darek plików IFC oraz powiązanych z nimi narzędzi chmuro-

wych. Wykorzystanie zaawansowanych silników graficznych 
celem bardziej atrakcyjnej, dynamicznej prezentacji w środo-

wisku wirtualnym wiąże się z dodatkową pracą polegającą na 
ręcznym dostosowaniu modelu BIM w dedykowanych edyto-

rach lub zwiększeniem budżetu na zakup gotowych aplikacji. 
Należy więc rozważyć, czy uzyskany efekt uzasadni nakłady 
czasowe i finansowe poniesione w trakcie przygotowania ta-

kich rozwiązań.
Omawiany przykład potwierdza, że implementacja metodyki 
BIM dla obiektów zabytkowych opierać się musi na realnych 
potrzebach zdefiniowanych i zatwierdzonych w postaci od-

powiedniego dokumentu już na etapie inicjacji projektu, któ-

rego zapisy potwierdzone zostaną w umowie z wykonawcą 
prac. Jednocześnie projekt pilotażowy powinien wpisywać się 
w ogólną, szerszą strategię zakładającą cyfryzację zasobów 
informacyjnych oraz ich integrację w ramach spójnej bazy da-

nych. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie wdrożenia 
oraz wszystkich interesariuszy, a także wypracowanie racjo-

nalnego budżetu i harmonogramu, dostosowanego do moż-

liwości zamawiającego. Tylko tak zaplanowany proces może 
przynieść realne benefity wynikające z implementacji metody-

ki BIM dla zabytkowych obiektów budowlanych oraz uspraw-

nić proces ich ochrony, eksploatacji i utrzymania.
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Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz 

Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na

XVIII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz

VII Ogólnopolską Konferencję Młodych Geotechników, która odbędzie się w dniach

4–7 września 2018 roku w Laboratorium Centrum Wodne SGGW przy ul. Ciszewskiego 6 w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://kkmgig2018.kg.sggw.pl


