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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

RenoBIM
Open BIM lan-fluxuetan oinarritutako lankidetza-plataforma, zurezko
produktu aurrefabrikatuak erabiliz eraikinen energia berriztatzeko
Laburpena

Abstract

AEC industria (Arkitektura, Ingeniaritza
eta Eraikuntza) oso industria zatitua da,
elkarrekin integratzeko zailtasunak
dituzten hainbat prozesu eta software
dituena. Artikulu honek BERTIM
proiektuan garatutako plataforma
berritzailea aurkezten du, zurezko
aurrefabrikatutako produktuak erabiliz
eraikinaren energia berriztatzean
lagunduko duena.

AEC
(Architecture,
Engineering
and Construction) industry is a very
spread and divided sector were
integrating information and workflow
is rather difficult. This article explains
a software platform developed in
the BERTIM project. The software,
named RenoBIM facilitates the use
of timber based prefabricated walls
for energy building upgrading..
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Sarrera
BIM sorkuntzatik abiatuta prozesu orokorra ahalbidetzen
da laser eskaneatze-tekniken bidez, berritze-proiektuaren
bideragarritasunaren ebaluazioa egin eta gero CNC makinek
sortuko duten alternatiba kostu eraginkorrena hautatuz.
Proiektuan garatutako erabakiak hartzeko metodologiari
jarraitzen zaio, hainbat eragile (zerbitzu-hornitzailea,
diseinatzailea, fabrikatzailea eta berritze-prozesuko bezero
potentziala) inplikatuz, haien lankidetzari laguntzeko, denbora
aurrezteko eta ezagutza partekatzea hobetzeko.
Plataformak
Open
BIM
lan-fluxuak
ezartzen
ditu. IFC fitxategiak erabiltzen dituzten tresnen
elkarreragingarritasunaren bidez, erabakiak hartzeko
laguntza-tresna pertsonalizatuak eta lehendik dauden
energia-simulazio motorrak (Energy Plus) eta CAD/CAM
tresnak lotzen ditu, aditu ez diren erabiltzaileek sarean
energia-simulazioak egitea posible eginez. Simulazio-ereduak
automatikoki sortzen dira bi ikuspegitan: erabiltzaileen
datuetatik abiatuta era parametrikoan sortutako ereduak
(hasierako erabakiak hartzeko), baita IFCtik Energy Pluserako bihurketa aurreratua ere fase aurreratu batean.
Gainera, erabiltzaileak azkar definitu dezake lehendik dagoen
IFCra gehitu eta fabrikatzeko CAD/CAM tresnara bidali
beharreko fatxadak banatzeko konfigurazioa. 3D ereduen
bistaratzea onartzen da Web3D teknologiak erabiliz. Azken
emaitza fabrikatzaileen prozesu eta produktu desberdinetara
erraz egokitzen da.
Eraikinen berritze energetikoa fase askotan datza: eraikinaren
egungo datuak biltzea, proiektuaren bideragarritasun
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teknikoa edo normatiboa ebaluatzea, energia aurreztea eta
inbertsioaren errentagarritasuna kalkulatzea eta soluzioak
planteatzea. Soluzioa aurrefabrikatutako produktuetan datza,
dagoen geometria zehatz-mehatz jaso eta aurrefabrikatutako
panelak instalatzean balizko arazoak ekiditeko.
BERTIM proiektuak prozesua sistematizatzea du helburu,
web arkitekturan oinarritutako RenoBIM plataformak
babestutako metodologia garatuz, etxebizitza-eraikinak
berritzeko
egurrezko
produktu
aurrefabrikatuen
fabrikatzaileei zuzenduta dago. Nolanahi ere, tresnaren
kontzeptua eraikinetako beste erabilera eta produktu mota
batzuetara erraz zabal daiteke.
1. irudiak RenoBIMek dituen bi alderdi nagusiak erakusten
ditu, hau da, Erabakiak Hartzen Laguntzeko Tresna (DST)
eta Diseinu Konfiguratzailea, eta kanpoko tresnekin duen
elkarrekintza BERTIM prozesu orokorrean.
Jarraitutako planteamenduaren arrazoia honakoa da:
dagoeneko tresna ugari daude hainbat erabileratarako
(hala nola diseinua, simulazioa, fabrikazioa eta kostuak) eta
berriak sortzea baino areago, helburua da lehendik dauden
tresna fidagarriak integratzea, lotura sendoak garatuz BIM
ireki estandarraz baliatuz. IFC aukeratu da datu-trukerako,
formatu hedatuena delako
DSTk marketin-tresna izatea du helburu bezero
potentzialei egurrezko panel aurrefabrikatuak erabiliz
eraikinak berriztatzearen onurak erakusteko. Aldiz, Diseinu
Konfiguratzailea teknikari bati zuzenduta dago, horrek
fatxadaren lehen diseinua azkar sortzea ahalbidetzen

Aldiri, 2020, IV, 44, 34-43, ISSN 1889-7185

44. zenbakia / Nora goaz?

1. irudia ~ RenoBIM BERTIMen lan-fluxu orokorra.
Egilea ~ Egileek egina.

2. irudia ~ Bideragarritasun-egiaztapena, lagin-murrizketekin.
Egilea ~ Egileek egina.

du eta CAD/CAM tresnetara esportatzea. Edonola ere,
plataformak ahalbidetzen du erabiltzaileen rol desberdinek
modulu guztiak erabiltzea.

erabiliz. Horrek erabiltzaile teknikoei laguntzen die fatxadabanaketa kontzeptuala diseinatzen eta optimizatzen, hau da,
IFCko panel bilduma sortzen da eta eraikinaren jatorrizko
IFCan txertatzen da. Bateratutako fitxategia CAD-CAM
tresnak Dietrich-etik inportatzen du, BERTIM proiektuko
bazkidea eta egurraren industriako software-saltzaile nagusia
dena. Fabrikatzaileentzako atal pribatu batek bere muga
zehatzak eta DSTrako eta konfiguratzailerako erabilitako
produktuen katalogoa kudeatzea ahalbidetzen du.

RenoBIM lan-fluxua
Eraikinen energia berriztatzea prozesu konplexua da, eragile
desberdinen fase desberdinetan erabakiak hartzen dituena,
eta bereziki konplexua da aurrefabrikazioan oinarrituta
dagoenean.
RenoBIMek erabakiak sekuentzialki hartzea ahalbidetzen
du, bere funtzionaltasunak malgutasunez egokitzen ditu
etapa bakoitzean eskuragarri dauden datuen xehetasunmailara. Hasieran, proiektuaren bideragarritasun teknikoa
egiaztatzen da ezarritako mugak betetzen diren ala ez
ebaluatu ondoren. Proiektua teknikoki bideragarria ez
denean, kostu-energia azterketa zehatzetan sartzea ekidin
daiteke.
Ondoren, kostuen eraginkortasuna ebaluatzen da energia
eta kostuen adierazleak kalkulatuz, eraikinaren egungo
egoera eta eraberritze-agertoki bat edo gehiago konparatuz
fatxada berritzeko produktuen konfigurazio desberdinetan
oinarrituta. RenoBIM nahiko malgua da egoera
desberdinetara egokitzeko. Horrela, IFCn oinarritutako
energia-simulazioak eta kostuen kalkuluak ezartzen ditu,
baina eraikin birtualen geometria definitzea ere ahalbidetzen
du, simulazioen abiapuntutzat hartzeko. Ikuspegi bikoitz
honen motibazioa estimazio oso goiztiarrak ahalbidetzea
da, benetako proiektuarekin denbora galdu aurretik. Etapa
honetan, aurretik eraikita dauden etxebizitza-eraikinetan,
normalean ez da datu digitalik egoten eskuragarri. Hala ere,
IFC fitxategirik gabe RenoBIMen funtzionalitate guztiak ez
dira erabilgarri egongo. Bi kasuetan (IFC eta prozedurazkoak)
txertatutako 3D ikustailea onartzen da WebGL teknologiak
erabiliz eta Energy PlusTM motorra hodeian energiasimulazioak automatikoki abiarazteko erabiltzen da.
Azkenean, erabiltzeko erraza den konfiguratzailea
inplementatzen da, web 2D marrazketa-funtzionalitatea

Plataformak prozesuko eragileen lankidetza ere ahalbidetzen
du. Enpresako erabiltzaile batek sortutako proiektu guztiak
gainerakoek eskura ditzakete. Kanpoko erabiltzaileek
sortutako proiektuak automatikoki jakinarazten zaizkio
fabrikatzaileari. Partekatutako dokumentuen biltegia eta
mezularitza-sistema ere ezartzen dira lankidetza eta denbora
aurrezteko helburuekin.
Bideragarritasun-fasea
Bideragarritasun-faseak bi urrats ditu: bideragarritasun
teknikoaren proba, eta energia eta kostuen analisi
kontzeptuala.
• Egiaztatu bideragarritasun teknikoa eta juridikoa

Lan-fluxuaren lehen urratsa, DSTn egindakoa, proiektuaren
bideragarritasun teknikoa eta normatiboa ebaluatzea da.
Plataforman bi murrizketa mota ezartzen dira: BERTIM
prozesuaren murrizketa orokorrak eta fabrikatzailearen
berariazkoak.
Murrizketa orokorren artean, legedia (eraikina handitzeko
aukera, fatxada aldatzeko edo egurra erabiltzeko aukera),
egitura mota edo eraikinaren egoera daude, besteak beste.
Guztiak aplikatzen dira zuzendutako fabrikazio-enpresa
edozein dela ere.
Bestalde, murrizketa zehatzak enpresa batetik bestera
aldatzen dira, eta erabiltzaileek pertsonalizatu egin ditzakete
35
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3. irudia ~ Geometria sinplifikatuaren definizioa.
Egilea ~ Egileek egina.

4. irudia ~ Geometria birtualaren web bistaratzea.
Egilea ~ Egileek egina.

DSTren eremu pribatuan. Enpresaren produktuek edo
prozesuek ezarritako murrizketak aipatzen dituzte (adibidez,
eraikinaren geometriarekin edo inguruko testuinguruarekin
lotutakoak).
Murrizketarako izena, balio mota (benetakoa, osokoa, bai/
ez aukerak aukeratuta) eta helburu-balioa eta baldintza
bat (altuagoa, txikiagoa edo berdina, etab.) definitzen
dira. DSTren erabiltzaileari aztertzen ari den eraikineko
bi murrizketa moten balioak sartzeko eskatzen zaio eta
bideragarritasun-egiaztapena egiten da, betetako eta bete
gabeko baldintzekin txosten bat erakutsiz. Murrizketarik
betetzen ez denean, erabiltzaileak hurrengo urratsarekin
jarrai dezake: energia-analisia.
Gainera, muga bat kontrolatu gabe utz daiteke balioa
ezezaguna denean edo, besterik gabe, kontuan hartu
nahi ez duenean, 2. irudian agertzen den moduan.
Horrek bideragarritasun-egiaztapenaren zati bat saltatzea
ahalbidetzen du eta zuzenean energia-estimazioaren
hasierara joatea, bereziki garrantzitsua fabrikatzaileak
produktu aurrefabrikatuen balioa erakutsi nahi badu.
• Energia eta kostuen analisi kontzeptuala

Proiektua bideragarria dela uste denean, energia aurrezteko
estimazioa egiten da. Etapa aurreratuagoan, beharrezko
datuak IFC eredutik hartzen dira, baina aurretiazko faseetan
ez dago BIM eredurik normalean eskuragarri, DSTk
eraikinaren geometria definitzeko modu azkarra eta erraza
eskaintzen du.
Erabiltzaileak eraikinari hobeto egokitzen zaion forma
aukeratzen du aukera-zerrenda batetik (ikus 3. irudia)
eta txantiloi horren luzera eta altuera batzuen balioak
konfiguratzen ditu, bai eta alde bakoitzeko batez besteko
beiratze-ratioak eta iparralde errealeko orientazioa ere.
Barrutiaren testuingurua fatxada bakoitzeko itzal-azalerak
zehaztuz ere bereiz daiteke, altuera eta distantzia zehaztuz
(0 aldamenekoa bada).
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Eraikinaren latitudea eta longitudea ematen badira (mapazerbitzu askotatik erraz hautatzen dira), RenoBIM DSTk
automatikoki erakusten du eredu birtuala Cesium-en
oinarritutako Web3D teknologiak erabiliz. Erabilitako
azpiko irudikapen-formatua Google-ren KML da. Gainazal
bertikalak itzalpeko eraikinak irudikatzeko erabiltzen dira.
Energia simulatzeko, hautatutako motorra Energy Plus
da, kode ireki gisa argitaratutako motorrik ezagun eta
fidagarrienetako bat. Bi berrikuntza nagusi daude DSTn:
•
•

Erabili Energy Plus bi ikuspegietarako (sinplifikatua eta
IFCn oinarritua, geroago azalduta).
Alternatiba bakoitzerako hodei-simulazio paraleloen
exekuzio automatikoa, REST web zerbitzuen bidez
deituta.

Lehen puntuak simulazio-ikuspegi oso malgua eta sendoa
eskaintzen du, fase guztietarako motor bera erabiliz, sarreren
xehetasun-maila desberdinetara egokituz (geometria erreala
vs prozeduraz sortua). Motor bera erabiltzen denez,
emaitzak alderagarriak dira.
Bigarren puntuak motor dinamiko indartsuak erabiltzea
ahalbidetzen die aditu ez direnei. DST azken erabiltzailearen
eta simulazio-motorraren arteko bitartekaria da eta web
zerbitzuetan oinarritutako arkitekturak motorra deitzeko
estandarrak ahalbidetzen ditu. Sarean energia simulatzeko
lankidetza-plataformen gaian EBko azken proiektuak hartu
dira erreferentziatzat, adibidez, HOLISTEEC (Romero,
2016; Pruvost et al., 2016).
Simulazio-prozesua hiru urrats ditu:
•

•
•

Energy Plus sarrera-fitxategia (IDF) uneko egoerarako
eta eraberritze-agertoki bakoitzerako sortu, 3
urratsetan: (i) geometria, (ii) materialak eta (iii)
erabilera-ereduak.
Ereduak automatikoki exekutatu.
Emaitzak prozesatu eta erabiltzaileari bistaratu.
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ondoriozta dezakegu eta energia- eta finantza-agertoki
batzuekin inbertsioaren errentagarritasuna kalkula daiteke.
Xehetasunezko Diseinua: BIM irekiarekin lankidetza
IFC erabiliz
Bideragarritasun-faseak azken erabiltzaileari datu gutxi
batzuekin estimazio azkarrak eman diezazkioke, baina
diseinu-fase zehatzean dago, IFC modeloa erabiliz,
RenoBIMen potentziala: energia eta kostuen analisi
zehatzagoa, oinarrizko diseinua egiteko tresna eta panelen
fabrikazio xehetasunak CAD/CAM tresnan diseinatzeko
txantiloia. IFC sortzeko orduan erabilera horiek guztiak
kontuan izan behar dira.
Lehen urratsaren automatizazioa funtsezkoa da, baita
konplexuena ere. Eraikuntzei dagokienez, txantiloi
generikoen bilduma bat sortzen da kategoria nagusietarako
(teilatua, hormak, harlauzak eta leihoak), eta hormen
eta harlauzen kasuan kanpoko, barneko eta lurrarekin
kontaktuan banatzen dira. Erabiltzaileak hautatzen du bere
eraikinaren konbinazioa, eta atzeko planoan propietate
fisikoak (transmitantzia termikoa edo bero espezifikoa)
txantiloietatik IDF fitxategiko «Eraikuntza» objektura
mapeatzen dira.
Berritze-irtenbide
bakoitzerako,
fabrikatzailearen
egurrezko produktua lehendik dagoen «Eraikuntza»
objektuaren gainean dagoen «Material» geruza osagarri gisa
modelatzen da, bere propietate fisikoekin. Ordutegiak eta
erabilera-ereduak egoitza-eraikinetarako lehenetsitako IDF
txantiloietatik hartuak dira (azken erabiltzaileak ezin ditu
aldatu).
Azkenenik, IDF geometria sortzeko orduan logika hau ezarri
da (AEBetako Energia Saila, 2018):
•
•

•
•

«Zona» objektu bat eraikinaren solairu bakoitzeko.
Kanpoko horma bakoitzeko horma motako
«EraikuntzaSurface:», «Fenestrazio Azalera» objektu
txertatuekin, barruan leihoak badituzte. Erabiltzaileak
adierazitako beiratze-erlazioaren araberakoa da azalera.
Kanpoko itzal bakoitzeko «Itzalgune Gunea». Eraikinari
lotuta badago, ez da leihorik sortuko horman.
Solairu bakoitzeko «Eraikinaren Azalera», solairu
bakoitzeko solairu mota guztiak, zona termikoen
bereizgailu guztiak izanik, behekoena izan ezik, lurreko
baldintzak esleituta baitaude.

Solairu osorako zona termiko bakarra definitzen denez
(barneko partiziorik ez), eremuaren erabilera-erlazioa
definitzen da berotu gabeko espazioen zatia kontuan hartzeko,
adibidez, eskailera edo kanpoko gune komunak.
Azkenik, gutxi gorabeherako kostua kalkulatzen da egurrezko
panelek estaltzen duten azalera osoa eta bakoitzaren kostu
unitarioa kontuan hartuta, faktore konstante batzuk gehituta.
Zuzenketa-faktore batzuk gehitzen dira panelak instalazioak
dituenean edo balkoia moztea dakarrenean. Gero, urteko
energia murriztapenaren arabera, aurreztutako dirua

• Eraikuntza-ereduen sorrera

Proiektu honetan zurezko moduluak aurrefabrikatuak
izango direnez, eraikinaren 3D eskurapen-prozesuan
zehaztasun handia behar da. Alde handia dago honen eta
tokiko ohiko eraberritzeetarako 3D sorkuntza eskuratzeko
beste metodo batzuen artean, benetako eraikinera hobeto
egokitzen baita.
Aurrefabrikazioan, helburu nagusia da moduluak instalatzea
eta akabera egokiak lortzea, batez ere leihoen inguruan,
modulu aurrefabrikatuetan inolako aldaketarik egin
gabe edo dauden hormigoizko hormak moztuz. Helburu
horretarako, bi tolerantzien iturriak, topografiakoak (TS)
eta fabrikaziokoak (TF), batu behar dira. Eraikuntza-arauak,
hala nola funtzionamendu-baimenak (OC), beharrezkoak
izango dira egoera guztiak kudeatzeko.
Gailu eta teknologia asko erabil daitezke lehendik dagoen
eraikinaren modeloa egiteko (UK BIM Task Group, 2013),
baina zehaztasun-helburuak eta osotasuna kontuan hartuta,
estazio totalak edo droneen bidezko fotogrametria alde
batera utzi dira eta 3D laser eskaneatzea hautatu da. Gailu
horiek garestiak dira, eta eraikinak aztertzeko prozesuak
eta ondoko 3D modelizazioak BIM softwarearekin puntuhodeiak erabiliz trebetasun zehatzak eskatzen dituzte:
BERTIM moduluekin berrituko den benetako eraikin baten
erakustaldi hau zerbitzu horietako hornitzaile espezializatu
batekin lankidetzan lortu da.
Gure zehaztasun-helburua kontuan hartuta, 70 hodei
batuetatik 56 puntu laino bakarra osatzeko erabili dira. Hori
lortzeko gailua eraikinaren barruan irekitako leiho guztien
aurrean kokatu da eta lurretik kanpoko miaketetan itzalak
ekiditeko. Geolokalizatutako puntu-hodei hau eta 360°-ko
argazki panoramiko sorta dira lehen entregagarriak.
Hurrengo pausoa, 3D eredua BIM egile-tresnetan
puntu-hodeietatik sortzea da, zalantzarik gabe, eraikina
eskuratzeko eragiketa guztiaren faserik garrantzitsuena da,
bai behar den denborari dagokionez (bostetik hamar aldiz
motelagoa puntuak lortzeko prozesua baino) bai behar
diren trebetasunei dagokienez. CAD erreminta batek
sortutako 3D eredu bolumetriko honek bigarren mailako
beste entregagarri batzuen oinarri gisa balio du, hala nola
2D marrazkiak (solairuak, kanpoaldeko hormak, sekzio
37
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transbertsalak, etab.), zerrendak eta kantitateak (fatxaden
azalera, kategoria bakoitzeko leiho kopurua), etab.).
Lortutako eredua eta haren erabilgarritasuna CAD
operadoreak erabilitako modelatze-metodoaren araberakoa
da. Lehenik eta behin, geolokalizazioa arretaz maneiatu behar
da. Gunearen koordenatuak Revit-en harrapatzeko eta
adierazteko modua ez dator bat; puntuak eta proiektuaren
oinarrizko puntuak BIMen definitzen diren eta IFCra nola
esportatzen diren. Adibidez, koordenatu angeluzuzenak
(UTM modukoak) erabiltzeak eta proiektuaren jatorria
aipatzeak IFCn arazoak sortzen dituzten koordenatu-balio
oso handiak ekartzen ditu. Irtenbide zuzena erreferentziapuntu baten latitudea/longitudea harrapatzea zen eta
gainerako proiektuaren balioak 0,0,0 puntu horri dagokionez
koordenatu kartesiarrez adieraztea.
Revit lan-fluxuaren lehen urratsa hainbat solairutako egitura
bat prestatzean, puntu-hodeian lan egiteko kota-atalak
lortzean eta ondoren sortutako 3D objektuak sailkatzeko
egitura definitzean datza.
BERTIM aurrefabrikatutako moduluak modelatzeko
ondorengo urratsak errazteko, zera erabaki zen: lehendik
zegoen eraikinaren kanpoko hormek fatxada bakoitzerako
osatu behar zutela etorkizuneko modulu aurrefabrikatuek
hartzen duten planoarekiko paralelo den plano bertikala.
Etorkizuneko moduluen planoaren bertikaltasuna erabateko
muga da izkinetan muntatzeko erraztasuna ahalbidetzeko.
Arazo horri aurre egin zitzaion antzeko TES Energy Façade
proiektuan (Larsen et al., 2011).
Plano bertikal bakar hori kokatzeko, kanpoko horma
bakoitzaren norabide horizontala zehaztu behar da: lehen
solairuaren behealdea oinarri gisa erabili da beheko solairuko
denda osagarriak saihesteko. Ereduan atal hau hormei
egokitu zaizkien lehen BERTIM moduluen horizontalaren
goikoarekin eta behekoarekin bat dator. Horma bakoitza
bere kanpoko aurpegiaren arabera kokatzen da, puntuhodeiko atalean bere norabidea zehaztuz eraikinetik urrunen
ateratzen diren bi puntuen bidez (kanpoko hormako
kolpeak). Puntu-hodeian neurtuta, hormen hainbat lodiera
batez besteko estandar batzuetara murriztu dira.
Leihoen modelizaziorako, azken estrategia izan da puntulainoan irekiduran sartuko litzatekeen irekidura laukizuzenik
zabalena eta altuena modelatzea. Ikuspegi honek irekierara
irten daitezkeen puntuak hartzen ditu kontuan. Gainera,
puntu «nabarmenen» hauek ez dira kanpoko hormako
kanpoko planoan definitzen, baizik eta agerian dagoen
lodiera ikusgai guztiaren gainean, lehendik dagoen leihora
arte. Beraz, egin daiteke agerian dauden okerreko
laukitxoak egitea. Helburu hori lortzeko, operadoreak lanatalak sortzen ditu, 7. irudian erakusten den moduan, puntulainoaren ikusgarritasun-eremua mugatzeko.
Moduluek zokalorik nabarmenenak ezkutatuko dituztenez,
zenbateraino ateratzen diren neurtzeak soilik balio du
moduluen atzeko planoaren kokapena zehazki zehazteko.
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Estazio osoko fatxadetan moduluen ezarpena prestatzeko,
helburu topografikoak finkatu dira fatxada guztietan. IFCra
zuzen esportatzeko bolumen gisa ere modelatu dira.
Eraikinaren barne-egituraren xehetasun-maila ez da hain
kritikoa, ez baitzen BERTIMen xedea barneko eraberritzelanak kontuan hartzea. Hala ere, energia simulatzeko helburu
bat oinarrizko zonakako espazioa eta zatiketak hautatutako
BIM tresnan definitu behar dira, baina zehaztasun geometriko
nabarmen txikiagoarekin. Hau aztertzen da ondoren.
Gainera, inguruko eraikinak masa kontzeptualen bloke gisa
modelatzen dira itzal-efektuak kontuan hartzeko.
IFCa IDF bihurketa eta simulazioa
Lehen deskribatutako sorkuntza simulazio-ereduen
prozedura moduarekin alderatuta, IFC automatikoki
IDF bihurtzeak bi abantaila nagusi ditu: sarrera askoz
zehatzagoak (eta, ondorioz, irteerako emaitzak era bai), eta
erabiltzailearen eskuzko sarrerak minimizatzea.
Energy Plus-ak, simulazio dinamikoko beste motor batzuk
bezala, Eraikuntzako Energia Ereduaren (BEM) kontzeptuan
oinarritzen dira, eraikinaren geometria eta topologiaren
abstrakzio matematikoa, grafiko gisa modelatuz, nodoak
zona termikoak direnean, nodoen arteko konektoreak
desberdinak diren bitartean. beroa transferitzeko bideak
(hau da, zona ixten duten gainazal opako edo beiratuak),
propietate termikoen araberako erresistentziarekin. Azalera
analitiko hauek bi dimentsioko poligono kontzeptual gisa
irudikatzen dira.
Horrela, erronka nagusia BIM geometria fisikotik (3D
eraikuntza-elementu eta espazio solidoak) zona-gainazal
eredu topologiko hau automatikoki sortzea da. Edozein
eredutarako BIM-2-BEM eraldaketak automatizatu ahal izatea
oraindik konpondu gabeko arazoa da, eta RenoBIMentzat
gutxieneko kalitate-baldintzak ezartzen zaizkio sarrerako
IFCri, bihurketa posible izan dadin.
Lehenik eta behin, BIM modelatzeko tresna asko (esaterako,
Autodesk Revit, BERTIM demo kasuetan erabiltzen
direnak) dagoeneko gai dira espazio-muga edo energia
analitikoko eredua sortzeko BIM eredu jakin batetik abiatuta
(BuildingSMART, 2013). Eredu hori IFCra esportatzen da,
baina Energy Plus-ek oraindik irakurri ez arren, algoritmo
zehatzak garatu dira horretarako (aurrerago deskribatuko
dira).
Bigarrenik, modelatzeko jarraibide bat sortu da sarrerako
IFC fitxategi egokienak bermatzeko, lehendik dauden
jarraibideetan oinarrituta (adibidez, See & Welle,
2010). Hala ere, eskakizun hauek nahiko generikoak
dira eta BERTIMen Energy Plus kasurako zehaztu
dira. Ezarritako baldintza batzuk honako hauek dira:
•

Eraikinaren orientazio egokia munduaren benetako
iparraldearekiko.
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5. irudia ~ Eragiketa-baimenaren adibidea (OC).
Egilea ~ Egileek egina.

6. irudia ~ 3D horma sortzea puntu hodeian gehitutako lerro batean.
Egilea ~ Egileek egina.

7. irudia ~ 2 ebaketa bertikalen ikusgarritasun domeinua (ezkerrean) eta 3D
irekidura doitzea erreferentzia lerroetan (eskuinean).
Egilea ~ Egileek egina.
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•
•
•
•

Eraikuntzako elementuen funtzioen sailkapen egokia
(barnekoa, kanpokoa, lurrarekin kontaktuan egotea,
etab.), Batez ere hormetan eta lauzetan.
Eraikinaren barne-kokapen guztiek espazio jakin
batekoak izan behar dute (hormen/harlauzen barrualdea
kenduta). Ez da hutsik utzi behar mapatu gabe.
Eraikinaren barneko kokapenik ezin da aldi berean bi
espaziotakoa izan, hau da, espazioak ez dira gainjarri
behar.
Itzalpeko kanpoko eraikinak masa-bloke gisa modelatzen
dira (IfcBuildingElementProxy gisa esportatzen dira).

Zonifikazio termikoaren ereduari dagokionez, bi ikuspegi
onartzen dira: erabiltzaileak zonak definitu eta espazioak
dagokien eremura (IFCRelDefinesByGroup erlazioarekin
mapatuta IFCn) edo espazioak soilik definitu ditzake,
kasu horretan, bat IFC espazio baten eta IDF zona baten
arteko mapaketa. Bizitegi-eraikinei buruz aritzen garenez, bi
gomendio dira etxebizitza bakoitza banaketa gehiagorik ez
duen gune bakar gisa jotzea, helburua berritzeko erabakiak
hartzea eta ez oso simulazio eredu zehatza.
IFC inportatu ondoren, IFC-2-IDF lan-fluxua abiarazten
da, 8. irudian agertzen den sekuentziari jarraitzen zaio..
•

•

•
•
•

•
•

Aldameneko espazioak detektatu: IFCk espazio-muga
(SB) batentzat den espazioa (S1) eta erlazionatutako
eraikuntza-elementu GUID definitzen ditu. Hala ere,
9. irudian deskribatutako prozedura abiatu ondoren
detektatutako alboko espazioa (S2) ezagutu behar
dugu, SBak barnean daudenean (zona artekoa) bikoteka
datozela erabiliz.
SB bakarrak kanpoko gainazalekin bat datozen arren,
baliteke barrukoekin bat etortzea, SB bikia behar bezala
sortu ez bada. RenoBIMek analisi geometrikoaren bidez
antzeman dezake.
Ondoren, gurasoen eta seme-alaben arteko harremana
sortzen da ate eta leihoei dagozkien SBen eta dagokien
hormaren artean.
Aurreko informazioarekin Zona-objektuak eta azalerak
(hormak, zoruak, teilatuak eta ateak/leihoak) dagoeneko
sor daitezke IDFn.
Gainazal horietako bakoitzerako funtzioa IDF (kanpokoa,
adiabatikoa, zona artekoa edo lurrarekin kontaktuan)
definitu behar da. Al algoritmoa (10. irudian islatua)
informazio hau lortzeko garatu da: (i) SBen baldintzak
(barnekoak edo kanpokoak), (ii) ondoko espazioaren
mota eta baldintzak (baldin halakorik badago) eta (iii)
IFC SBara mapatutako elementu fisikoaren klasea.
Azkenik, eraikuntza eta materialen esleipena egiten da,
sailkapen honen eta erabiltzaileak sartutako balioen
arabera, metodo sinplifikatuaren modu berean.
Erabilera-eredua eta klimatizazio-txantiloien esleipena
ere lehen bezalakoa da.

Hurrengo irudian gainazalen BEM funtzioak (zorua, kanpoaldea,
adiabatikoa, gainazala) eta BEM azalera motak (teilatua, zorua,
horma, sabaia, atea, leihoa) BIM espazioen mugetatik eta
eraikuntzako elementuen klaseak identifikatzeko prozedura
erakusten da. Antzeko planteamenduak egin dira beste
ikerketa batzuetan (Jeong eta Son, 2016).
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AHT instalazioei dagokienez, hiru ikuspegi dira posible:
•
•
•

Lortu eskariaren estimazioa.
Etxebizitzek
berokuntza
indibiduala
badute,
eraginkortasuna kontuan hartzen duen faktorea aplikatu
galeraren egoera edo adina kontuan hartuta.
Gainera, ekoizpen zentraleko sistema tipikoetarako
(adibidez, galdara zentrala eta erradiadore indibidualak
zona bakoitzean) Energy Plus txantiloiak sortu dira.
Zona kopuruaren arabera (etxebizitzak) algoritmoek
erradiadoreen kasuak automatikoki errepikatzen dituzte,
eremu jakin batera mapatzen dituzte eta erabiltzaileak
definitutako zenbait balio aplikatzen dituzte (emariak,
hodien luzerak, diseinurako tenperaturak, galdararen
bolumenak ...). Erabiltzaileak ematen ez dituenean,
lehenetsitako balioak hartzen dira.

Simulatzeko azken IDF fitxategia geometriarako IDF zatia,
AHTrako IDF zatia eta programazio eta erabilera-ereduen
IDF zatia lehenetsia dituen eredu bateratua da (egoitzatxantiloia).
Energia aurrezteko potentziala simulatzeko, egur-modulu
bakoitza geruza gisa bereizten da Energy Plus-en, propietate
fisikoekin (eroankortasun termikoa, lodiera, bero espezifikoa
eta dentsitatea), «Materiala» objektua erabiliz. Gero, dauden
eraikinetako Jatorrizko Eraikuntzako objektuei materialgeruza gehigarri bat gehitzen zaie (egurrezko modulu jakin
bati dagokiona).
Diseinu-konfiguratzaile modulua

Energia-kostuen analisia egin eta eraberritzea merezi
duela uste denean, RenoBIMek fatxada zatitzeko aukera
desberdinak azkar konfiguratzeko modulua eskaintzen
du, Web 2D teknologietan oinarritutako marrazketafuntzionaltasuna
ezarriz.
Panel
aurrefabrikatuen
aurrediseinurako prozesua optimizatzen du, denbora
asko aurreztuz eta konfiguraziorik onena azkar hautatuz,
arkitektoaren eta fabrikatzailearen arteko lankidetzan egin
daitekeena.
Azken emaitza web ingurunean ikus daiteke eta jatorrizko
eraikina gehi egurrezko modulu aurrefabrikatuei dagozkien
eraikuntza-elementuen geruza gehigarria duen IFC fitxategi
berri batera esporta daiteke. IFC hobetu hau Dietrich-en
CAD/CAM tresnan inportatzen da, eta bertan eskatzen
diren xehetasun guztiak gehitzen dira (transomak, geruzak,
barne-enkoadraketa...), eta, azkenean, fabrikazio-aginduak
CNC makina batera abiarazten dira.
Panel bakoitzari dagokionez, informazio gehigarria gehitzen
da IFC propietate multzo pertsonalizatuetan, propietate
fisikoak edo panel mota barne (barne-instalazioekin edo
gabe) edo balkoia ixten duen edo ez adierazten dutenak, eta
horrek kostuen analisian eragina izan dezake.
Prozedura osoa honako hau da:
•

Erabiltzaileak eraikinaren IFC fitxategia eta fatxada
ikuspegiko DWG fitxategia kargatzen ditu.
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8. irudia ~ BIM-2-BEM lan-fluxua osatu.
Egilea ~ Egileek egina.

9. irudia ~ Espazioaren aldamenekoen detekzioa.
Egilea ~ Egileek egina.

•

•
•
•

Lan-eremua definitzen da. Atal baten barruan dauden
panel guztiek muga horizontalak eta/edo bertikalak
partekatzen dituzte, sareta tresna erabiliz konfiguratzen
direnak.
Atal honen barruan irekiguneak sor daitezke.
Normalean leihoek beteko duten espazioa izango da.
Neurriak fabrikatzaileak konfiguratutako produktuaren
datu-basearen aurrean egiaztatzen dira. Horrela,
gehieneko edo gutxieneko balioak gainditzen dituzten
panelen tamainak jakinarazten dira. Abisu bat ere
ematen da tamaina ez-optimoetarako.

IFC esportazio-prozesuak IfcBuildingStorey entitate
osagarriak sortzen ditu, panelek agian ez dituztelako
eraikinaren egungo solairuak zertan errespetatu. Ondoren,
panel bakoitza IfcWallStandardCase gisa esportatzen da,
bere IfcOpeningElements-ekin, beharrezkoa denean.
Logika garatzeko hiru programazio-liburutegi erabili dira:
fabric.js, paper.js eta CADLib4.0. Ez da pluginik behar
bezeroaren web arakatzailean.
CAD/CAM softwarearekin integrazioa
IFC estandarraren potentzial handia baliatuz, Tecnaliak
eta Dietrich-ek egurra fabrikatzen duten CAD tresna
guztiak unibertsalki ustiatzeko irtenbide onenak definitzen
dituzte. Paraleloki, lana RenoBIMetik inportatutako egurpanelen azken diseinu xehearen fasean Dietrich-en dauden
produktibitate-tresnekin ahalmen handienak lortzera
bideratu da.
CADen aprobetxamendu onena lortzeko, solairu berriak
sortzen dira BERTIM panelak edukitzeko eta lehendik
dauden eraikinen solairuak bereizteko. Solairu berri hauek
kudeatzeko arau sinpleak definitu dira:
•

Solairu bera fatxada guztietan beheko maila antzekoa
duten panel/horma guztientzat (arkitektura-arau gisa).

•
•

Bi horma horizontal, bata bestearen gainean bi solairu
desberdinetakoak dira.
Panel bertikalekin nahastutako panel horizontalak
beheko lerroaren solairukoak dira eta bi horma
horizontal, bata bestearen gainean bi solairu
desberdinetakoak.

Hasieran definitu da BERTIM modulu hauek IfcWall
instantziak izan beharko liratekeela (IfcPanel edo IfcCovering
ordez) hurrengo etapak eta Dietrich-en diseinu zehatza
lortzeko produktibitate onena errazten duelako. Azken
aukera IfcWallStandardCase gisa sortzea izan da, IfcMaterialLayerSet gehiago deskribatuta ez dagoelako IfcWall-erako.
IFC fitxategietan geometriak sortzeko irtenbide asko
eta Dietrich-en lehenengoak SweptSolid-ekin geometria
deskribatzea proposatu zuten (CSG: estrusioa eta gero
behar izanez gero mozketa). Azkenean, Brep (aurpegietan
oinarritutako muga-irudikapena) aukeratu da.
IfcMaterialLayerSet hormaren eraikuntza mota definitzeko
erabiltzen da (BERTIM panela). Gaur egun, geruza bakarra
definitzen da, baina geruza osagarriak erraz gehi daitezke
CADak fabrikatzerakoan bere materialen propietateekin
behar izanez gero. IfcMaterialLayerSet-en izena propietate
garrantzitsua da: zuzenean RenoBIM produktuen datubasetik dator, fabrikatzaileentzako eremu pribatutik sar
daiteke.
Leihoak eta ateak IfcOpeningElement-ekin definitzen dira.
Klase honek hormako zuloa soilik deskribatzen du. Irekiera
leihoa edo atea izateko informazioa beharrezkoa denez,
IfcRelFillsElement erabiliz definitzen da IfcWindow edo
IfcDoor bat irekierari esleitzeko.
Nahiz eta Dietrich-en proiektua helburu duen tresna izan,
egurra ekoizteko CAD fabrikazioko beste tresna batzuekin
integrazio-probak egiten ari dira, hala nola Cadwork, IFC
fitxategien trukeetan oinarrituta beti.
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10. irudia ~ Azalera mota eta funtzioa identifikatzeko algoritmoa.
Egilea ~ Egileek egina.

11. irudia ~ RenoBIM konfigurazio-diseinatzailea.
Egilea ~ Egileek egina.

12. irudia ~ Konfiguratzaileak itzultzen duen fitxategia.
Egilea ~ Egileek egina.
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Ondorioak eta etorkizuneko lana
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