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КАБ – от 3D CAD към 4D BIM 



за жизнения цикъл на строителния обект 
BIM СЕ ПРЕВРЪЩА В СИМ 



ДИАГРАМА НА ПАТРИК МАКЛИИМИ 



• определяне на точната геометрия и 
местоположение на архитектурния обект на базата 
на предварително изготвен модел на терена и 
околното застрояване; 

• генериране на архитектурното решение с 
възможности за непрекъснати промени в него; 

• генериране на проекти на конструкцията и на 
всички технически инсталации на базата на 
изградения архитектурен модел. 

Период на проектиране 



• генериране на пълни и точни количествени 
сметки и спецификации на изделия и елементи; 

• провеждане на анализи на енергийната 
ефективност и звукоизолацията  на приетите 
решения; 

• качествени тримерни визуализации и 
възможности за визуални симулации; 

• подробен и пълен анализ на офертите и 
техническите обосновки на потенциалните 
строители на обекта. 

Период на проектиране и управление 



Период на строителство 
• точно планиране на дейностите на строителната 

площадка; 

• генериране на прецизни планове за етапност на 
строителството и на отделните технологични 
процеси; 

• тримерно планиране и разпределяне на 
материали и ресурси; 

• точно планиране на разходи и парични потоци; 
• елиминиране на грешки и повтарящи се дейности 

поради несъгласуваност на проекта; 
• контрол на съответствие чрез сканиране между 

строежа и 3D модела 



Период на експлоатацията 
• прецизно планиране на експлоатационните 

разходи на сградата – за енергоносители, за вода, 
комуникации и други; 

• точно изчисляване и планиране ефективността на 
използваемостта на помещения и части от 
сградата; 

• планиране на поддръжката на всички елементи и 
системи на сградата, с оглед на тяхната 
дълготрайност и нормално време на използване и 
подмяна; 

• процесите на ремонтиране се облекчават 
значително поради наличната пълна и точна 
информация за всеки отделен елемент. 
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ГОТОВНОСТ BIM/СИМ 
приложими програмни продукти 

ПРОЕКТИРАНЕ  
– Архитектура – 19 продукта 
– Инсталации – 20 продукта 
– Конструкции – 33 продукта 

СТРОИТЕЛСТВО 
– Управление на строителството - 17 продукта 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
– Управление на собствеността – 9 продукта 



КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА BIM/СИМ 

 Промяна на стандарти и нормативни 
документи. 

 Развитие на програмни продукти и 
поддръжка на цялостни библиотеки. 

 Обучение на проектантите, консултантите, 
строителите и възложителите, както и на 

сградните мениджъри и управители. 
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В презентацията са използвани материали и изображения от презентации на: 
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