
Секция - Архитектура и строительство 

Безушко Д.І. 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ ПАРАМЕТРІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СПОРУДИ ДЛЯ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 

НАДІЙНОСТІ 

Одеський національний морський університет 

 

Вступ 

Будівництво - це галузь народного господарства, яка постійно 

розвивається. В останні десятиліття при проектуванні і будівництві 

застосовуються нові інформаційні технології.  

В сучасних умовах проектної індустрії при будівництві, необхідно 

виконати не просто проект споруди, а модель яка містить повну інформацію 

про об'єкт, вона використовується протягом усього життєвого циклу. Така 

модель повинна бути повноцінною віртуальною копією споруди, з 

геометричними і технічними характеристиками конструкцій, будівельних 

матеріалів, технологічного обладнання та інструкцій, щодо забезпечення 

надійності під час усього життєвого циклу споруди.  

Основною відмінністю BIM від інших видів проектування є збір і 

комплексна обробка всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, 

економічної, експлуатаційної та іншої інформації про будівлю в єдиному 

інформаційному середовищі (BIM-моделі) [1]. При цьому всі елементи моделі є 

взаємопов'язаними і взаємозалежними, що, по суті, наділяє модель фактором 

реалістичності (наближеності до реальної будівлі і реальної ситуації). При 

цьому об’єм інформації про об’єкт зростає на кожній стадії проектування та  

життєвого циклу (Рис. 1).  Це призводить до формування великих розмірів 

файлів, що у майбутньому призведе до неможливості використання таких 

моделей при експлуатації, а саме забезпечення надійності споруди під час 

експлуатації і є першочерговим завданням всього проектування. Тому до 

визначення оптимальної кількості інформаційних параметрів моделі необхідно 



підходити з великою обережністю, ми не повинні втратити важливу 

інформацію при зменшенні загального її об’єму, що в свою чергу зумовлює 

актуальність поставленої задачі. Саме вирішенню задачі визначення кількості 

та якості інформації в інформаційній моделі споруди присвячена дана робота з 

використанням загальних принципів обробки та зберігання інформації [2, 4].   

Рівні деталізації елементів інформаційної моделі (LOD) є одним з 

найбільш важливих компонентів технології інформаційного проектування. У 

різних країнах різні спеціалісти використовують різні терміни, що пов'язані з 

рівнем деталізації: "Level of Detail", "Level of Development", "Level of model 

Definition", "Depth of Detail" та ін.  

У загальному випадку рівень деталізації LOD (1) визначає повноту 

опрацювання елемента інформаційної моделі. Він визначає, яку кількість 

графічної і неграфічні (атрибутивної) інформації потрібно для конкретного 

елемента інформаційної моделі на певному етапі її розвитку. 

LOD=LOD G+LOI                                                 (1) 

LOD G (Level of Model Detail  Geometry) - рівень деталізації BIM-моделі, 

графічного контенту, геометричні дані. 

LOI (Level of Model Information) - рівень деталізації інформації.  

Для розуміння концепції LOD також важливо враховувати, що елементи 

моделі в рамках процесу інформаційного моделювання прогресують з різною 

швидкістю. Це перш за все пов'язано з тим, що всі розділи проекту не можуть 

одночасно почати розроблятися. Звідси випливає, що поняття LOD може бути 

застосоване лише до окремих елементів моделі, але не до моделі в цілому і, 

відповідно, LOD не може строго відповідати певній стадії проекту. 

Для організації процесу планування BIM проекту, здійснення 3D 

координації та передачі необхідної інформації для вирішення основних 

проектних завдань було визначено п'ять базових рівнів деталізації елементів 

інформаційних моделей: LOD100, LOD200, LOD300, LOD400 і LOD500. 



 
Рис. 1. Рівень деталізації BIM моделі та стадії проектування [1] 

 

Загально прийнятий орієнтовний рівень деталізації BIM моделі [1], що 

використовується на різних стадіях проекту:  

− LOD 100 (Концепт) - модель представлена у вигляді об'ємних елементів 

з приблизними розмірами, формою і орієнтацією. 

− LOD 200 (Передпроектні рішення) - модель представлена у вигляді 

об'єкта або збірки, з приблизними розмірами, формою, положенням у просторі,  

орієнтацією і  комплексу необхідної неграфічної інформації. 

− LOD 300 (Стадія П) - модель представлена у вигляді об'єкта або збірки, 

що належить конкретній системі будівлі з точними розмірами, формою, 

положенням у просторі, орієнтацією, зв'язками і комплексу необхідної 

неграфічної інформації. 

− LOD 400 (Стадія РД) - модель представлена у вигляді точної збірки з 

детальними розмірами, формою, положенням у просторі, орієнтацією, чіткими 



зв'язками, даними по виготовленню і монтажу, а також іншою необхідною 

неграфічною інформацією. 

− LOD 500 (Експлуатація) - модель представлена у вигляді точної збірки з 

фактичними розмірами, формою, положенням у просторі, орієнтацією і 

неграфічною інформацією достатньою для передачі моделі в експлуатацію.  

Для кожного LOD були також рекомендовані основні напрями 

використання інформаційних моделей LOI, для яких необхідно визначити 

рівень важливості, повноти та адекватності інформації.   

 

1. Шляхи визначення важливості інформації 

Під час проектування будь-якої конструкції з використання технологій 

інформаційного моделювання інженеру необхідно вирішувати питання 

пов’язані з визначенням кількості параметрів, їх виду та часом використання. 

Використання великої кількості параметрів окремих елементів призводить до 

збільшення строків проектування та об’ємів машинної пам’яті для зберігання й 

обробки таких файлів [3, 5]. Але зменшення об’єму інформації може призвести 

до неякісного виконання проекту та нівелюванню всіх переваг інформаційного 

моделювання.  Далі наведено методику визначення мінімальної кількості 

інформації, щодо елементів конструкції причалу типу тонкої стінки. Для 

побудови методики будемо використовувати загальні підходи до визначення 

якості інформації при її комп’ютерній обробці (інформатиці) [1].   

Для визначення оптимальної кількості інформації (параметрів елементів)  

слід приділити увагу наступним показникам, як важливість, повнота та 

адекватність інформації.  

 Важливість інформації (параметру) є узагальнений показник, що 

характеризує, з одного боку, важливість  інформації з точки зору тих завдань, 

для вирішення яких використовується, а з іншого - з точки зору організації 

обробки (зберігання та використання). Іншими словами, важливість інформації 

будемо оцінювати, за двома групами критеріїв: за  призначенням інформації та 

за умовами її обробки. Структуру цих параметрів наведено на Рис. 2. 



 
 

Рис. 2. Структура критеріїв оцінки важливості інформації 

 

У першій групі, слід виділити наступні складові: важливість завдань 

пов’язаних з використанням інформації (наприклад задання пов’язані з  

проектуванням, будівництвом та експлуатацією) і ступінь важливості 

інформації для ефективного вирішення відповідного завдання. 

У другій групі також виділяються дві складові: рівень втрат у разі 

небажаних змін параметру в процесі обробки під впливом дестабілізуючих 

факторів і рівень витрат на відновлення втраченої інформації. 

Позначимо: 

Квп - коефіцієнт важливості параметру; 

Квз - коефіцієнт важливості задачі забезпечення надійності, де 

використовується відповідний параметр; 

Кпі - коефіцієнт важливості параметру з точки зору втрат при його 

відсутності; 

Квв - коефіцієнт важливості інформації (параметру) з точки зору вартості 

відновлення. 



Тоді, очевидно: 

                                                                            (2) 

Іншими словами, для оцінки важливості інформації необхідно визначати 

значення перерахованих вище коефіцієнтів та знати вид залежності (2).   

В роботі [7] наведено «Методику визначення класу важливості інформації 

та запропоновано для визначення залежності між класом важливості інформації 

та коефіцієнтом важливості інформації використовувати вираз у вигляді  

сигмоїду з відповідними коефіцієнтами. Для визначення адекватності 

запропонованої функції та відповідних коефіцієнтів визначено розрахункове та 

табличне значення  критерію Фішера». 

Таким чином, алгоритм визначення показника важливості інформації 

наступний: 

1. Експертне визначення критеріїв  лінгвістичних змінних; 

2.  Градація критеріїв; 

3.  Побудова підсумкової таблиці важливості; 

4.  Визначення значень   за рівнянням (3), якому відповідає графік 

важливості інформації Рис. 3.  

                                 (3) 

 
Рис. 3. Графік коефіцієнта важливості інформації 

 

2. Методи визначення повноти інформації 



Повнота є показник, що характеризує міру достатності інформації для 

вирішення відповідних завдань. Звідси випливає, що даний показник, так само 

як і попередній є відносним: повнота інформації оцінюється щодо цілком 

певного завдання або групи завдань  у нашому випадку це забезпечення 

надійності на протязі життєвого циклу об’єкту. Тому, щоб мати можливість 

визначати показник повноти інформації, необхідно завчасно скласти перелік 

пораметрів,  які необхідні для їх вирішення. Для подання таких відомостей 

зручно скористатися так званими об'єктно-характеристичними таблицями 

(ОХТ), кожна з яких є двомірна матриця, по рядках якої наведено перелік 

найменувань параметрів, які входять в коло інтересів відповідної задачі, а по 

стовпцях - найменування їх характеристик (параметрів), значення яких 

необхідні для вирішення завдань. Самі значення характеристик будуть 

розташовуватися на перетині відповідних рядків і стовпців. Сукупність усіх 

ОХТ, необхідних для забезпечення вирішення всіх завдань на життєвому циклі 

об’єкту, може бути названа інформаційним кадастром об'єкта. Таким чином, 

неодмінною умовою оцінки повноти інформації є наявність інформаційного 

кадастру. 

Методика оцінки повноти може бути наступною. 

Позначимо через  dμv елемент, що знаходиться в μ - рядку і ν - стовпці 

розглянутого компонента відповідної ЗХТ, причому: 

dμv=  

 

Тоді в якості запобіжного коефіцієнту повноти інформації в даній ОХТ 

можна прийняти величину 

                                                     (4) 

де  μ - число рядків, ν - число стовпців в розглянутій ОХТ. 



Однак при цьому не враховується важливість, різних параметрів, причому 

важливість в тому сенсі, як це розглядалося вище. Нехай  є коефіцієнт 

важливості елементу μ  рядка і v  стовпчика. 

Тоді, очевидно, в якості зваженої повноти інформації в даній ЗХТ можна 

прийняти величину 

          (5) 

 

3. Методи визначення параметрів адекватності та старіння інформації 

Під адекватністю інформації будемо розуміти ступінь її відповідності 

дійсному стану тих реалій, які відображає інформація. У загальному випадку 

адекватність визначається двома параметрами: об'єктивність генерування 

інформації та тривалість інтервалу часу між моментом генерування інформації і 

поточним моментом, тобто до моменту оцінювання її адекватності. 

 

 
 

Рис. 4. Класифікація характеристик за шляхом отримання значень 

 



Об'єктивність генерування інформації, очевидно, залежить від способу 

отримання значень параметру. 

Класифікація характеристик щодо можливих способів отримання їх 

значень наведена на рис. 4 Тоді всі можливі значення адекватності інформації 

по об'єктивності її генерування можна структурувати так, як наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5   

Структуризація значень адекватності інформації за об'єктивністю 

генерування (отримання), клас адекватності Кк.ад 

 
Тип вимірювань та характеристика 

Якість визначення  
параметру 

Гарна Середня Погана 

 
 

Прямі 

Інструментальні Кількісно 1 2 3 
Якісно 2 3 4 

Відносні Аналітично 3 4 5 
Логічно 4 5 6 

 
Не прямі 

Що мають 
аналоги 

В даному 
середовищі 5 6 7 

У спорідненому 
середовищі 6 7 8 

Що не мають 
аналогів 

Схожого 7 8 9 
Навіть 

віддаленого 8 9 10 

 

Як і при розробці методики оцінки важливості інформації зробимо 

припущення, що при достовірних шляхах  визначення та кількісному 

вимірюванні характеристики адекватність відповідної інформації буде близька 

до 1, а при поганому, не прямому визначенні значення характеристики, що не 

має навіть віддаленого аналога, адекватність інформації близька до нуля. 

Природно також припустити, що всередині даного інтервалу зміна адекватності 

відбувається за логістичною кривої у вигляді функції арктангенсу, як це 

показано на рис. 5. Відповідну функцію будемо шукати у вигляді (6), але слід 

пам’ятати, що коефіцієнт А приймається від’ємним, оскільки функція є не 

східною. 



                                 (6) 

Коефіцієнти рівняння виконують наступні функції, що характеризують форму 

лінії регресії: -A - коефіцієнт, що збільшує (зменшує) масштаб S- подібної кривої, 

зі знаком «-» ; -B  коефіцієнт, що характеризує точку перегину кривої, береться зі 

знаком «-»; -C - коефіцієнт переміщує  криву вгору (вниз) в залежності від знаку 

перед ним (в нашому випадку це знак «+»). 

Таблиця  6     

 Дані для регресійного аналізу 

Клас 
важливості 

Коефіцієнт 
адекватності 

за 
об’єктивністю 
генерування 

 
1 0.999999 

3 0.99 

6 0.5 

9 0.01 

10 0.00001 

 

Встановлено, що найкращим чином для побудови сигмоїду між класом 

адекватності інформації за об'єктивністю генерування та коефіцієнтом 

адекватності підходять наступня емпіричні коефіцієнти: A = - 0.34, B = -6,  C = 

0.5.  Тоді вираз (6) приймає наступний вигляд 

                                 (7) 

Для визначення придатності до використання запропонованої функції (7) 

та відповідних коефіцієнтів визначимо розрахункове та табличне значення  

критерію Фішера. Розрахунковий критерій Фішера Fроз = 4.75, табличне 

значення критерію при рівні значимості  α = 0,05 дорівнює Fтаб = 2.44. 

Порівнюючи розрахункове та табличне значення критерію Фішеру можна 

зробити висновок, щодо можливості використання виразу (7) з коефіцієнтами A 



= 0.34, B = 9,  C = 0.5 для опису взаємозв’язку між класом важливості 

інформації та коефіцієнтом важливості. 

 
Рис. 5. Графік залежності показника адекватності інформації за 

способом генерування 

 

Розглянемо тепер адекватність інформації, щодо тривалості інтервалу часу 

між моментом генерування інформації і моментом використання . Для 

оцінки адекватності цілком слушним є відомий в теорії інформації так званий 

закон старіння інформації. Його вигляд показаний на рис. 5.  При цьому під t0 

розуміється момент часу генерування інформації. Як випливає з малюнка, закон 

старіння інформації характеризується чотирма характерними інтервалами: 

Δt1-тривалість інтервалу часу, протягом якого інформація повністю 

зберігає свою адекватність; 

Δt2 -тривалість інтервалу часу, на протязі якого адекватність інформації 

падає, але не більше, ніж на 25%; 

Δt3-тривалість інтервалу часу, протягом якого адекватність інформації 

50%; 

Δt4-тривалість інтервалу часу, протягом якого адекватність інформації 

падає на 75%. 

З огляду на ту обставину, що обидві складові адекватності інформації і 

залежать від великої кількості факторів, багато з яких носять випадковий 



характер, є підстави стверджувати, що вони в основі своїй також мають 

випадковий характер і тому можуть інтерпретуватися як ймовірності. Оскільки 

для практичного використання  важливо, щоб інформація була адекватна по 

обох параметрах, то відповідно до теореми множення ймовірностей загальний 

показник адекватності інформації К(а) може бути визначений як: 

                                              (6)    

 

 
Рис. 5. Загальний вид закону старіння інформації 

  

Висновок 

Розділ монографії присвячено визначенню оптимальної кількості 

інформаційних параметрів моделі. До даного питання  необхідно підходити з 

великою обережністю, для того щоб  не втратити важливу інформацію при 

зменшенні загального її об’єму. Визначення кількості та якості інформації в 

інформаційній моделі споруди можливо з використанням загальних принципів 

обробки та зберігання інформації. Запропоновано алгоритми та методи 

визначення числових значень наступних критеріїв: 

- критерій важливості інформації; 

- критерій повноти інформації з врахуванням критерію важливості 

інформації; 

- показник адекватності інформації з урахуванням старіння інформації. 



Використання запропонованих алгоритмів та методів дозволить скласти 

інформаційний кадастр об’єкту та визначити оптимальній об’єм кількості 

параметрів для забезпечення надійності та споріднених задачах. 
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