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Актуальність використання комп’ютерних технологій у робочому процесі сучасного спеціаліста

у сфері промислового та цивільного будівництва важко переоцінити, бо вони дозволяють значно

прискорити процес створення проектної документації, підвищити якість та точність проектних

рішень, розширити можливості їх аналізу та досліджень, і, у кінцевому рахунку, зменшити терміни і

вартість зведення будівель та споруд в цілому. 

Велику популярність за кордоном і у нашій країні здобула BIM (Building Information Modelling)

- технологія проектування та моніторингу будівельних об’єктів та споруд, яка має суттєві переваги

перед традиційною CAD-технологією. Одним із вітчизняних програмних комплексів, який реалізує

цю технологію є ПК «ЛІРА-САПР» (продукти «ЛІРА-САПР», «САПФІР-3D», «МОНОМАХ», 

«ЕСПРІ»).

Тому основною метою роботи наукового гуртка було вивчення новітніх методик моделювання та

розрахунку будівель та споруд за допомогою програм сімейства «ЛІРА-САПР» і вирішення

науково-виробничих задач, пов’язаних із темою майбутніх дипломних проектів студентів.

АКТУАЛЬНІСТЬАКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИРОБОТИ ТАТА МЕТАМЕТА НАУКОВОГОНАУКОВОГО
ГУРТКАГУРТКА
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Робота гуртка виконувалась у наступних напрямах:

1. Визначення несучої спроможністі елементів існуючої будівлі
за допомогою технології “ Заданного армування”.

2. Аналіз основних існуючих методик моделювання в середовищі
ПК “ЛІРА-САПР” каркасів монолітних залізобетонних
будівель.

3. Тестування та аналіз роботи розрахункових алгоритмів
залізобетонних нормальних перерізів пластинчастих
елементів за методом Вуда-Армера.

4. Аналіз результатів моделювання житлової будівлі при різних
варіантах врахування роботи сумісної роботи фундаменту
із основою.

НАПРЯМИНАПРЯМИ РОБОТИРОБОТИ НАУКОВОГОНАУКОВОГО ГУРТКАГУРТКА



44ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНІСТІ ЕЛЕМЕНТІВ
ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ

“ ЗАДАННОГО АРМУВАННЯ”

При роботі гуртка за першим напрямом були виконані розрахунки несучої здатності елементів

будівлі на базі існуючої проектної документації з метою визначення можливості

перепланування будівлі та зміни навантажень на несучі конструкції. Розрахунки були виконані
за допомогою новітньої технології “Заданого армування” в середовищі ПК “” ЛІРА-САПР”.



55АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК
МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ПК “ЛІРА-САПР”

КАРКАСІВ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ

При роботі гуртка за другим напрямом були розраховані та законструйовані елементи несучих

конструкцій багатоповерхової житлової будівлі із монолітного залізобетону за допомогою двох

методик моделювання – за допомогою доволі розповсюдженого та популярного серед інженерів

ПК «МОНОМАХ» та більш нової ланцюгової методики моделювання в препроцесорі

«САПФІР-3D» та ПК «ЛІРА-САПР». Були проаналізовані отримані результати, основні
відмінності та особливості даних підходів моделювання.



66АНАЛІЗ РОБОТИ РОЗРАХУНКОВРОЗРАХУНКОВИХИХ АЛГОРИТМАЛГОРИТМІВІВ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХЗАЛІЗОБЕТОННИХ НОРМАЛЬНИХНОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВПЕРЕРІЗІВ

ПЛАСТИНЧАСТИХПЛАСТИНЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВЕЛЕМЕНТІВ

При роботі гуртка за третім напрямом виконувалось комплексне налагодження та тестування

нового алгоритму розрахунку залізобетонних нормальних перерізів пластинчастих елементів

(оболонок, плит, балок-стінок) за методом Вуда-Армера у ПК «ЛІРА-САПР» (нелінійна
деформаційна модель за ДБН В.2.6-98-2009). Також були проведені порівняльні розрахунки за

двома групами граничних станів за методиками будівельних норм країн СНД. Отримані
результати були проаналізовані, на їх основі були запропоновані пропозиції щодо

вдосконалення алгоритму та підвищення надійності його роботи.



77АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОЇ
БУДІВЛІ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ВРАХУВАННЯ РОБОТИ

СУМІСНОЇ РОБОТИ ФУНДАМЕНТУ ІЗ ОСНОВОЮ

При роботі гуртка за четвертим напрямом був проведений аналіз впливу типу моделі грунтової

основи на напружено-деформований стан елементів несучого каркасу багатоповерхової будівлі,
визначені основні фактори впливу та їх кількісні показники. На основі цього аналізу було

визначено, що найбільш оптимальним та точним для оцінки роботи каркасу під навантаженням

є моделювання просторової моделі грунта із задаванням фактичних фізико-механічних
властивостей грунта, отриманих шляхом лабораторних випробувань.
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Слід також зазначити, що протягом своєї роботи представники

наукового гуртка контактували із розробниками та групою

технічної підтримки ПК «ЛІРА-САПР» з метою налагоджування та

тестування стабільної роботи новітніх модулів програми.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
“КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА

КОНСТРУЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД”

Дякуємо за увагу!


