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Обхват и цели на стандарта



Целта е да се преодолеят техническите препятствия пред ефективния
цифровизиран диалог между производствения и строителния процес. Как
производители биха могли да структурират, управляват, поддържат и пренасят
продуктова информация чрез единни софтуерни решения?

• Употребата на IFC формат (ISO 16739-1), така че всички BIM софтуерни продукти да
могат да работят с информацията

• Употребата на шаблони за данни (EN ISO 23387), така че двете страни да са сигурни, че
комуникират едни и същи данни

• Обмен на файлове с данни, които представляват каталожна информация, оферти, 
изисквания или одобрени данни

Идеално, схемите на стандарта би трябвало да са приложими за широк набор от
специалисти – от производители до проектанти, от строители до фасилити
мениджмънт.

Първа част се занимава със схема за продукти с фиксирана конфигурация, докато
втора – със схема за продукти с множество възможни конфигурации. 
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Цел на стандарта
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Продукт с множество конфигурации

www.ppp.bg



• Употреба на IFC – това е отворен файлов формат, който би трябвало да може да се
използва от всички СИМ инструменти. Сравним с PDF форматът за документи (но много
по-комплексен)

• Употреба на речници за данни – това са дигитални бази данни с терминология, в
случая от строителния сектор. Всеки термин е обвързан с уникален идентификатор. ИТ
инстурменти използват дадените идентификатори за да гарантират, че ползвателите им
комуникират една и съща терминология. 
Пример: Инструмент 1 има параметър FireRating, Инструмент 2 има параметър
ReactionToFire. Ако и двата инструмента обвържат параметрите с правилния
идентификатор в речника, ползвателите ще знаят, че и в двата случая се попълват данни
за характеристиката съгласно EN 13501-1 „реакция на огън“

• Употреба на шаблони с данни – това са списъци с термини от речник за данни, които
посочват кои са важните показатели за даден обект.
Пример: Ползвател може да използва шаблона за EPS изолационен панел за да види
какви са необходимите показатели за топлотехнически изчисления.
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Няколко разяснения

www.ppp.bg



11/18/2020 6

Предложения процес



• На практика представлява схема, на базата на която да се генерират файлове, които да се
обменят от участниците в проекта

• Крайните потребители са участниците в строително-инвестиционния процес, които
работят със СИМ

• Хората, които трябва да приложат стандарта са софтуерни инженери
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Важни бележки
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Нашият принос
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Пример за моделиране на мерните единици

“E1.1.3 Derived unit

#11=IFCSIUNIT(*,.THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT.,$,.KELVIN.);

#19=IFCDIMENSIONALEXPONENTS(0,0,0,0,1,0,0);

#20=IFCMEASUREWITHUNIT(IFCREAL(1.),#21);

#21=IFCDERIVEDUNIT((#22),.USERDEFINED.,'');

#22=IFCDERIVEDUNITELEMENT(#11,1);

#23=IFCCONVERSIONBASEDUNITWITHOFFSET(#19,.USERDEFINED.,'degree Celsius',#20,273.15);

This section declares the unit “degrees Celsius” that is used in this file for the property “Water 
Input Temperature”.

Row 19 shows the exponent factors for the seven base quantities that must be used when 
calculating values whit this derived unit. For “degrees Celsius”, this means that it can be 
converted into thermodynamic temperature because of the number 1 that occurs in position 5 
of the expression, whereas all the other positions are occupied by 0.
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Пример за записване на данни от речника

E.1.2.1 Dictionary reference

#40=IFCORGANIZATION('https://buildingsmart.org','BuildingSmart International','Home of Open BIM',$,$);

#41=IFCORGANIZATION('https://boostconstruction.com/','BoostConstruction',$,$,$);

#42=IFCORGANIZATION($,'Smith Architecture Inc','',$,$);

#43=IFCORGANIZATION($,'Anderson Engineering Inc','',$,$);

#44=IFCORGANIZATION($,'Dupont Manufacturing Inc','',$,$);

#45=IFCORGANIZATION('https://www.kroqi.fr/myproject','MyProject','A Beautiful Project',$,$);

#46=IFCLIBRARYINFORMATION('BuildingSmart Data Dictionary',$,#40,$,'http://bsdd.buildingsmart.org/',$);

#47=IFCRELASSOCIATESLIBRARY('1liNep5OTAOw_iQvlzDV9O',$,$,$,(#1),#46);

…

#53=IFCLIBRARYREFERENCE('http://bsdd.buildingsmart.org/Property','5bbe9bc9-0133-453a-ba95-bfdd9b33f77c','Water Input Temperature',$,$,#46);

#54=IFCLIBRARYREFERENCE('http://bsdd.buildingsmart.org/Property','c21cf1e3-baae-49e7-a304-025780b7670a','Water Output Temperature',$,$,#46);

#55=IFCLIBRARYREFERENCE('https://bcdd.boostconstruction.com/Radiator/Group','7245135f-6ad2-44f8-ac88-ca2653fcc6dd','BCDD.Radiator.Properties',$,$,#48);

This section declares which items are referenced from a data dictionary and which one it is.

Row 40 shows the provider of the data dictionary, in this case buildingSMART International.

Row 46 shows the exact data dictionary that is going to be used, in this case the buildingSMART Data Dictionary.

Row 47 shows that the file will use this data dictionary.

Row 53 shows that the file is referencing the GUID '3DA69wfj12BPHrvbOJli4F1’ of the definition for the property “Water Input 
Temperature” that can be found in the buildingSMART Data dictionary.



11/18/2020 11

Съгласуване на терминологията с Работна група 1
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Изясняване на терминологията
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Какво следва



• Работата по черновата приключи Юни 2020

• Ноември CEN Editing & Production department блокира работата по документа, заедно с
част 1

• Причината е, че стандартът бе подготвен в HTML формат, който се управлява и използва
трудно от страните членки

• Очаква се всеки момент становището на работната група, но най-вероятно стандартът ще
трябва да се направи и в традиционен документален формат.
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Какво следва


