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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПРОЄКТУВАННІ І РОЗРАХУНКАХ СТАЛЕВИХ
ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Сучасний розвиток інформаційних технологій, зокрема 3D
BIM-інформаційних систем, дає можливість вивести процеси
проєктування і розрахунку будівельних конструкцій принципово на інший рівень. Суттєво спрощується розробка проєктних
рішень на стадії варіантного проєктування, скорочується час
розробки робочої конструкторської документації та узгодження різних розділів проєкту між собою, зменшується кількість
проєктних помилок зокрема і при виникненні необхідності
внесення змін.
На кафедрі металевих та дерев’яних конструкцій КНУБА, сучасні методи 3D BIM-технологій були впроваджені в навчальний процес із 2016-2017 н.р., що відобразилося на наповненні
основних навчальних курсів кафедри, зокрема, зроблено акцент на проєктування, розрахунок та видачу проєктної документації за допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних комплексів.
За цей час відпрацьовано і впроваджено в навчальний процес застосування наступних зв’язок програмних комплексів:
ПК Revit - ПК Autodesk Robot Structural Analysis (надалі ПК
Robot) - ПК Tekla Structures (надалі ПК Tekla); ПК САПФІР - ПК
Ліра-САПР - ПК Revit; ПК Dlubal RSTAB - ПК Dlubal RFEM - ПК
IDEA StatiCa - ПК Tekla Structures.
Проєктування, розрахунок та видача проєктної документації за допомогою ПК Revit, ПК Robot та ПК Tekla носить ряд
переваг. ПК Robot, як розрахунковий модуль, розроблений
виходячи із 3D концепції, користувач оперує конструктивними елементами, тобто балкою, колоною, стержнем, плитою,
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створюючи таким чином 3D-інформаційну модель, яку легко
візуально переглянути і проконтролювати у 3D просторі, при
цьому, скінченно-елементна модель створюється автоматично і тільки на кінцевому етапі.
ПК Tekla являє собою 3D BIM-інформаційну систему і дозволяє виконати конструювання перерізів і вузлів, автоматизовано створити специфікації, вивести на друк робочі креслення
конструктивної частини проекту.
ПК Revit являє собою 3D BIM-інформаційну систему, проте,
на відміну від ПК Tekla, є більш універсальною і дозволяє
реалізувати практично усі розділи проекту, включаючи і конструктивний. Така універсальність, з одного боку, дозволяє
відносно легко узгоджувати різні розділи проекту між собою і
таким чином зменшити кількість проєктних помилок, а з іншого боку, суттєво ускладнює завдання розробки ПК Revit для
його розробників через наявність значної функціональності у
одному ПК. Саме це і є причиною, що ПК Tekla, яка є спеціалізованим ПК щодо конструктивного розділу проєкту, пропонує
дещо більшу автоматизацію роботи конструктора, а ПК Revit
для досягнення подібного рівня автоматизації потребує пошуку і встановлення плагінів сторонніх виробників програмного
забезпечення.
У розглянутому варіанті сумісного використання ПК Revit, ПК
Robot та ПК Tekla, для конструктора, найбільш раціональним
створення інформаційної моделі вбачається у ПК Robot, так
як даний ПК орієнтований саме на розрахунок конструкцій, і
трудомісткість та простота створення виявляються найменшими. Експорт інформаційної моделі у ПК Revit, із яким ПК
Robot має прямий зв’язок, дозволяє виконати архітектурний,
конструктивний та інші розділи проекту. Експорт інформаційної моделі у ПК Tekla може бути реалізований за допомогою
IFC файлу, проте залежно від прийнятого формату, можлива втрата частина інформації про конструктивні елементи,
тому після імпорту IFC файлу у ПК Tekla необхідно провести
розпізнавання елементів.
Також, досить ефективним є варіант створення інформаційної моделі у ПК Tekla або ПК Revit із подальшим імпортом цієї
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моделі із ПК Robot, проте при даному варіанті сумісного використання ПК, після підбору перерізів необхідно повернутися
до початкової моделі і уточнити перерізи елементів.
Проєктування, розрахунок та видача проектної документації
за допомогою сумісного використання ПК САПФІР, ПК Ліра-САПР, ПК Revit або ПК Tekla, дозволяє якісно врахувати вимоги
норм ДБН [1, 2] при проектуванні за нормами України, а також
скористатися можливостями сучасної системи параметричного 3D моделювання ПК САПФІР. ПК Ліра-САПР включає можливості розрахункового модуля та дозволяє отримати робочі
креслення КМ та певних залізобетонних елементів.
ПК САПФІР дозволяє побудувати 3D BIM-інформаційну модель будівлі, включає сучасну систему параметричного 3D моделювання, інструменти для створення розрахункових схем і
їх передачу на розрахунок в ПК Ліра-САПР, інструменти для
конструювання залізобетонних конструкцій і автоматизованого формування специфікацій, побудова конструктивної схеми
і розрахунок параметрів НДС елементів панельного будинку,
отримання креслень елементів конструкцій.
При сумісному використанні ПК САПФІР, ПК Ліра-САПР, ПК
Revit або ПК Tekla, найбільш доцільним вбачається побудова
інформаційної моделі в ПК САПФІР із подальшою її передачею
на розрахунок в ПК Ліра-САПР. При необхідності, інформаційна модель може бути передана в ПК Tekla або ПК Revit для
використання можливостей даних програмних комплексів.
Сумісне використання ПК Dlubal RSTAB, ПК Dlubal RFEM, ПК
IDEA StatiCa потужних європейських виробників разом із ПК
Tekla має ряд переваг при розрахунках за нормами Єврокод.
ПК Dlubal RSTAB і ПК Dlubal RFEM мають модульну структуру,
і пропонують сучасні рішення при розрахунках і конструюванні сталевих та залізобетонних конструкцій. ПК IDEA StatiCa
відрізняється широким спектром і оригінальністю рішень при
розрахунку і конструюванні сталевих вузлів.
Приклад розрахункових і інформаційних моделей приведено
на рис.1.

16

Секція 2

Рис. 1. Приклади розрахункових і інформаційних моделей у ПК Robot, ПК
Revit, ПК Tekla, ПК Dlubal RSTAB, ПК IDEA StatiCa

(виконали студенти освітнього ступеня магістр Макаренко Я.О.,
Лавський О.Є., Мавдюк А.М., Дзюбко Д.А. під науковим керівництвом автора)
Список літератури:
1. ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу / Мінрегіонбуд України – К.: 2014. – 199 с.
2. ДБН В.2.6-98:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні
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Сучасний етап розвитку інжинірингу вимагає використання 3D
технологій у процесі проектування для інформаційного моделювання будівель (BIM). Прокладання внутрішніх сантехнічних систем потребує детального опрацювання будівельних конструкцій, розташування технологічного обладнання та інженерних
мереж.
Для розробки 3D моделей внутрішніх сантехнічних систем у відділі захисту навколишнього середовища (ВЗНС) використовували програми Inventor, ACAD 3D і Autodesk Revit Мер. На етапах
вивчення і практичного застосування для проектування інженерних мереж найбільш адаптованою (для зазначених цілей) визначено програму Autodesk Revit Мер, що збіглося з досвідом і вибором інжинірингових компаній не тільки України та інших країн.
Програма спочатку має велику бібліотеку системних сімейств
і інструментів для архітектурно-будівельного проектування та
конструювання. Програма дає можливість розширення існуючої
бібліотеки і створення призначених для користувача сімейств.
Робота з 3D моделями дозволила виявити основні можливості
програми Autodesk Revit Мер: створення інформаційної моделі
об’єкта (BIM), яка забезпечує синхронну роботу фахівців різних
відділів; виявлення колізій і перетинів інженерних мереж (водопостачання, опалення, пожежогасіння та ін.) один з одним,
з будівельними конструкціями й технологічним обладнанням.
Створена 3D модель внутрішніх санітарно-технічних систем на
базі будівельних і технологічних споруд дозволяє автоматичне
створення 2D видів, планів, розрізів і формування специфікації по моделі на основі властивостей сімейств у реальному часі
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всіх значень атрибутів для кожного об’єкта. Довжина трубопроводу, значення його ухилу, висотна відмітка на кресленні, кількість у специфікації змінюється при внесенні будь-якої зміни в
3D модель. Програма дає можливість використання бібліотеки
сімейств параметричних моделей устаткування.
В ході освоєння програми спеціалістами відділу ВЗНС виконано
пілотний проект «Реконструкція комплексу коксової батареї Детальний інжиніринг. Коксовий блок. Пожежний трубопровід».
За підсумками виконання пілотного проекту зроблено висновки
про те, що програма Autodesk Revit Мер найкраще відповідає
автоматизації проектування систем внутрішньої санітарії, будівництва й управління експлуатацією об’єктів на основі технології
інформаційного моделювання будівель (BIM). Це повнофункціональне рішення, що поєднує в собі можливості архітектурного
проектування, проектування інженерних систем і будівельних
конструкцій. На базі технології (BIM) об’єднано архітектурно-будівельні САПР і інжинерні рішення, завдяки чому фахівці проектної організації отримали можливість готувати візуальні подання
проектів.
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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО КУТА
ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ ДЛЯ
ПЕРЕВІРКИ BIM МОДЕЛЕЙ
BIM модель – інформаційна модель будівництва. Для створення таких моделей використовують різноманітне обладнання, основне з
яких є геодезичне: лазерні сканери, електронні тахеометри та приймачі супутникових сигналів. Метричною інформацією BIM моделі
є лінійні або кутові величина об’єкта будівництва також значення
прямолінійності, співвісності, горизонтальності, висотності, нахилу,
вертикальності, паралельності, перпендикулярності, площинності,
кривини. Для перевірки метричної інформації BIM моделей застосовують електронні тахеометри. Методика вимірювань та необхідну
точність регламентують стандарт ISO, DIN. Однією з таких технічних задач є визначення просторового кута між двома напрямками
та пунктом спостереження.
Загалом на сьогодні практично всі задачі технічних вимірювань та
інженерно-геодезичного моніторингу можна виконувати електронними тахеометрами. Електронний тахеометр виміряє горизонтальні
та вертикальні кути. Ми пропонуємо методику визначення просторового кута між двома прямими, що є в різних вертикальних площинах. Світові виробники геодезичного обладнання вмонтовують
у електронні тахеометри прикладне програмне забезпечення, яке
дозволяє вирішувати задачі координатної геометрії через посередні
виміри, але задача визначення кута між двома пунктами та точкою
спостереження ніде не висвітлюється.
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На рис. 1 подано геометричну побудову для ілюстрації методики
та виведення необхідних формул. Нехай головна точка тахеометра
(перехрестя вертикальної та горизонтальної осі) знаходиться у точці М. у точках А та С встановлено візирні цілі на різних висотах.
Горизонтальний кут - γ, два вертикальні кути ν1, ν2, та дві нахилені
віддалі s1, s2 – величини що виміряють електронним техеометром.
Необхідно визначити кут х між двома пунктами А та С. Користуючись
позначеннями Рис.1 послідовно з геометричних побудов визначимо
кут x та його похибку:

Рис. 1. Параметри для визначення просторового кута
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Обчислимо похибку для деяких значень кутів та наведемо результати в табл.1. Похибку виміру горизонтального та вертикального
кутів приймемо = 1».
Таблиця 1. Значення похибки обчислення кута між довільно розміщеними
пунктами

З поданих результатів таблиці 1 – похибка обчисленого кута незначно відрізняється від похибки вимірювань, а в деяких випадках
навіть є меншою. Особливість виникає, якщо пункти знаходяться
на одному напрямку, при cos x=1. Кут між двома пунктами в похилій
площині може бути знайдений за безпосередніми кутовими вимірами без лінійних вимірювань. При розміщенні пунктів на одному напрямку величина похибки різко збільшується та необмежено зростає
при їх злитті. Застосування формули для визначення просторового
кута між двома пунктами є предметом подальших досліджень.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЛІ
НА ОСНОВІ ВІЗУАЛЬНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ У САПФІР-ГЕНЕРАТОР

З розвитком комп’ютерних технологій у будівництві використання інформаційного моделювання все більше і більше
замінює традиційні способи надання інформації на основі
текстових документів і двовимірних креслень [1]. Використання інформаційних моделей дозволяє знизити затрати на проектування, оптимізувати робочі процеси, а також підвищити
допустимий рівень складності споруди. З метою досягнення
більшої ефективності у будівництві на етапі проектуванні автором наведено приклади параметричного моделювання засобами візуального програмування у САПФІР-Генератор.
Однією з вимог для сучасного проектувальника є можливість
швидко створювати та редагувати модель споруди без значних зусиль. Параметричне моделювання засобами візуального програмування дозволяє створити нескінченну кількість
варіантів моделі та коригувати її візуально, за допомогою параметрів. Візуальне програмування дозволяє користувачам
створювати комп’ютерні програми, маніпулюючи елементами
програми графічно, а не через текст. Ґрунтуючись на огляді
50 мов візуального програмування [2], стає зрозуміло, що
візуальний стиль програмування є більш простішим для розуміння спеціалістів необізнаних в програмуванні (в тому числі архітекторів, інженерів-конструкторів).
Для прикладу використання візуального програмування у інформаційному моделюванні будівлі автором обрано вітчизняну програму САПФІР-3D з системою САПФІР-Генератор із
подальшою можливістю імпорту моделі в розрахунковий комплекс ЛІРА-САПР.
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Рис. 1. Приклад параметричного моделювання будівлі засобами візуального
програмування на основі .dxf підкладки

Основу для візуального програмування складають ноди (блоки які
містять в собі відповідний програмний код), а також логічні зв’язки
між ними. Створивши правильний логічний ланцюг, проектувальник
може моделювати та коригувати будь-які параметри будівлі, змінивши лише значення відповідного ноду. Процес параметричного
проектування складається з визначення параметрів, побудови відносин між ними, визначення передбачуваної геометрії, створення
варіацій і тестування отриманого продукту [3].

Рис. 2. Варіанти параметричної моделі багатоповерхової будівлі
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Використовуючи концепцію параметризації, користувач зможе як
вводити числове або текстове значення будь-якого параметру, так і
використовувати змінну або вираз, що залежить від інших змінних.
Це дозволяє пов’язувати значення між собою, розраховувати їх за
формулами в залежності від вхідних параметрів, змінювати зовні
(зчитувати з файлу, задавати в інших програмах) [4].
Таким чином, використання засобів візуального програмування для
інформаційного моделювання будівель в сучасному проектуванні
дозволить зменшити затрати праці, підвищити рівень допустимої
складності будівлі та одночасне моделювання безлічі варіантів конструкцій.
Список літератури:
[1]. Барабаш М.С., Кір’язєв П. М., Лапенко О. І., Ромашкіна М. А. Основи комп’ютерного моделювання: навч. посіб. К.: НАУ, 2018. 492 с.
[2]. B. A. Myers. Taxonomies of Visual Programming and Program
Visualization. Journal of Visual Languages & Computing. 1990. №1. С.
97–123.
[3]. E. Kalkan, F.Y. Okur, A.C. Altunışık. Applications and usability of
parametric modeling. Journal of Construction Engineering, Management
& Innovation. 2018. №1(3). С. 139–146.
[4]. Барабаш М.С., Київська К.І. Концепція створення інформаційної
моделі будівельного об’єкту. Проблеми розвитку міського середовища. 2016. Вип. 1(15). С. 60-68.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ
Впровадження ВІМ-технологій – майбутнє будівництва. У більшості
розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології
під час проектування архітектурних об’єктів. Зокрема, для проектів
державного замовлення, їх використання обов’язкове.
Українська будівельна галузь наразі має дуже низький рівень цифровізації, а BIM-технології застосовують у своїй діяльності лічені організації.
З огляду на важливість питання, Кабінет Міністрів України затвердив
розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також
план заходів з її реалізації. Застосування ВІМ-технологій - ключовий
крок та великий прорив цифрової трансформації будівництва, системне впровадження таких технологій на державному рівні дозволить оптимізувати витрати на будівництво та експлуатацію об’єктів, підвищити
надійність та безпеку будівель та споруд, зробити вітчизняну будівельну продукцію конкурентоздатною. Таким чином, відбудеться поетапна
цифрова трансформація будівельної галузі України.

Схема 1 – Напрямки ВІМ-технологій в будівельній галузі

26

Секція 2

В свій час, продукт компанії ADSK (Autodesk) AutoCAD зробить неймовірний крок в розвитку будівельної галузі та змусить більш ніж 9
мільйонів офіційних користувачів щороку по всьому світу використовувати програмне забезпечення компанії. Сьогоднішній прорив
– BIM-технології!
Щодо конкретики. Рівень зростання технологій, технологічних процесів у галузі будівництва стимулює і нас до здійснення перших
кроків у застосуванні ВІМ-технологій. Студенти нашого закладу
освіти працювали над науково-дослідним проектом «Дослідження
ефективності утеплення зовнішніх стін головного корпусу в рамках
програми енергозбереження». Один із напрямків проекту полягав
в економічно-ефективному енергозабезпеченні будівлі та у покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування студентів у закладі
освіти. Таким чином, першим етапом роботи було створення 3Д моделі технікуму в програмах ArchiCAD та AutoCAD (рис.1-3).
Одним їз напрямків ВІМ-технологій є реставраційне проектування.
Результатом інформатизації цього напрямку є створення електронних каталогів з використанням баз даних - локальних і загальнодержавних. Вони включають в себе набори об’ємних моделей пам’яток
архітектури та їх елементів, а також історичних територій міст, і поки
містять в собі лише загальну інформацію про об’єкт. Це текстовий
опис, зображення, картографічна інформація, 3D-моделі застосовуються як при проведенні реставраційних робіт (підбір кольору і
фактури оздоблювальних матеріалів та ін.), так і в експозиційній
діяльності музеїв, а також служать основою для теоретичного осмислення матеріалу, представляючи різноманіття форм і деталей.
Так, у вересні 2020 р. студенти технікуму приступили до виконання робіт по реконструкції приміщень існуючої занедбаної будівлі,
де було передбачено розташування культурно-патріотичного центру у м. Кам’янське, для надання психологічно-юридичних консультацій учасникам АТО, ООС та їх сім’ям. Над проектом працювали
викладачі та студенти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна
інженерія». Проект розроблявся на стадії ескізного проекту, який є
першим етапом для подальшого прийняття рішень. При розробці
проекту були враховані вимоги та побажання замовника. За результатами вимірювань на місці огляду був складений схематичний
план, на основі якого розроблені два плани: реальний в онлайн-часі
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та план, адаптований для приміщень культурно-патріотичного центру після реконструкції. План та розріз були виконані в графічній
програмі AutoCAD. Для створення інтер’єру приміщень застосували
програму Planner 5D (рис. 4-5)
Це невеликі приклади роботи нашого закладу освіти над втіленням
основ ВІМ-технологій в освітній процес.
За ствердженням американських вчених - будівництво, як процес
вважається одним з найприбутковіших секторів економіки світу.
Тому випливає велика можливість саме для галузі будівництва використовувати технологічний розвиток та будувати безпечні, високотехнологічні об’єкти будівництва.
Маємо надію, що вивчення ВІМ-технологій сприятимуть реалізації
в країні сучасних проектів, будуть у вільному доступі для вивчення
та студенти нашого закладу професійно зростатимуть та працюватимуть на благо нашої країни

Рис.1 – Головний фасад КаДЕТ в 3D моделі в програмі ArchiCAD

Рис.2 – Боковий фасад КаДЕТ в 3D моделі в програмі ArchiCAD
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Рис.3 – Фасад КаДЕТ в 3D моделі в програмі AutoCAD

Рис.4 - Розробка плану приміщень до початку оздоблення в програмі
Planner 5D

Рис. 5 - Приміщення після дизайнерського рішення
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ALLPLAN - BIM-ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
Інформаційне моделювання споруд (BIM) – процес колективного
створення та використання інформації про споруди, що є надійною
основою для всіх рішень на протязі життєвого циклу об’єкта. Готовий проект повинен бути виконаний в 3D-просторі та складатися не
просто з несучих ліній і текстур, як при класичному 3D-моделюванні, але і з безлічі штучних елементів, які в реальному житті мають
певні фізичні властивості.
Це означає, що проектувальник при закладенні в свою модель всіх
вихідних даних, фактично переводить справжній об’єкт в цифровий
простір, тобто оцифровує його. Будь-які процеси, які будуть відбуватися в уже зведеній будові, можна спрогнозувати, використовуючи
технологію BIM.
Одним з програмних комплексів, які широко використовуються в
BIM-проектуванні, є Allplan – програмний продукт для організації
системи будівельного проектування, запропонований компанією
Nemetschek Allplan Systems GmbH, який дозволяє проектній організації вирішувати складні і нестандартні задачі в максимально короткі терміни.
Allplan має широкі можливості і різні розділи, призначені для наступних областей: архітектура; дизайн; оцінка вартості і кошторис;
інженерні системи будівель; генплан; металоконструкції; залізобетонні конструкції. Зазвичай програму використовують у поєднанні зі
звичними «Лірою» і SCAD.
Allplan – це комплексний набір інструментів BIM для 3D-архітектури, що складається з декількох компонентів:
– Allplan Architecture – інструмент для архітекторів, заснований на
потужному ядрі моделювання Parasolid від Siemens, забезпечує високу ступінь свободи при створенні 3D-моделей. Включає в себе
бібліотеку основних компонентів, таких як стіни, дахи і навіть склад-

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

31

ні конструкції, такі як фасади. Крім цього може імпортувати призначені для користувача компоненти, які можна самостійно налаштовувати та встановлювати стандарти в рамках проектів і офісу.
– Компонент Allplan Engineering Building був розроблений з урахуванням потреб інженерів-будівельників. Він використовує загальну
модель BIM для генерації планів оболонки і армування, включаючи
визначення кількості і графіки вигину. Результати структурного аналізу можуть бути передані команді, яка працює з Allplan Architecture.
– Пакет програмного забезпечення для 3D-архітектури об’єднаний
хмарним сервісом Allplan BIMPlus, який збирає дані з архітектурних
та інженерних інструментів. Члени проектних груп можуть отримати
доступ до файлів проекту з будь-якого пристрою, щоб швидко обговорити необхідні зміни, обробити дані і навіть візуалізувати стан
проекту. Функція огляду будівлі в VR з Allplan BIMPlus корисна для
вивчення різних симуляцій сонячного курсу і його впливу на умови
освітлення всередині.
Цільова аудиторія CAD Allplan – підприємство, тобто проектна організація, робота в якій характеризується тим, що над одним об’єктом в паралельному режимі працюють різні відділи і дуже часто
зміни в одній частині проекту викликають велику кількість змін всіх
інших частин одночасно. Будь-які зміни зроблені учасниками проекту стають доступні відповідним користувачам протягом 15 хвилин і
автоматично відобразяться, на вже скомпонованих кресленнях. В
першу чергу Allplan виділяється своєю орієнтованістю на проектувальника, має модульну конструкцію, тобто до базового модулю можуть додаватися модулі в будь-якій комплектації.
Наприклад, якщо добавити до Allplan basic інші модулі, як наприклад: архітектура загальна, 3D моделювання, архітектурні елементи, приміщення, асоціативні види, цифрова модель місцевості тощо,
Allplan basic за рівнем не буде поступатися компоненту Allplan Архітектура PRO. Allplan інженерні мережі дозволяє не тільки прокласти
інженерні мережі будівлею, а й в режимі 3D перегянути їх реальне
розташування та перевірити вузькі місця, як наприклад, перетин
трубопроводів, вентиляційних коробів тощо. Використання Allplan
Залізобетон PRO дозволяє провести армування заданого елемента, розрахувати опалубку, отримати обсяги бетону, передати дану
конструкцію для розрахунку в ЛІРУ, в 3D-режимі розглянути всі еле-
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менти і вузли конструкції, отримати специфікацію елементів. Одна з
характерних особливостей Allplan – це 3D анімація в режимі реального часу, реалізована на досить високому рівні.
Графічні елементи поділяються на кілька базових типів: елементи
2D креслення, архітектурно-будівельні елементи, конструкторські
елементи, елементи 3D, елементи технічного оснащення будівель
(інженерні мережі). Основою побудови проекту є шари, які формуються в групи, причому один і той же шар може фігурувати в різних
групах, при цьому мати різні властивості.
Архітектурні елементи в Allplan спочатку прив’язані до площин, які
обмежують шар. Наприклад, стіна – в плані прямокутник, в ізометрії – паралелепіпед, в основі якого лежить цей прямокутник, а висотою служить різниця між прив’язками до верхньої і нижньої площин шару. Якщо змінити значення позначки площині, відбувається
автоматичний перерахунок стіни вже іншої висоти. Це стосується
і прорізів, де, наприклад, висота підвіконня і верхнього краю вікна
визначається прив’язкою до нижньої площини. Зміна позначки верхньої площині не впливає на отвір, він залишається незмінним, але
якщо верхній край вікна прив’язати до верхньої площини, то зміна її
позначки викличе автоматичну зміну висоти вікна на ту ж величину,
при цьому заповнення віконного отвору автоматично підлаштується до його нових розмірів.
Головна відмінна характеристика програми – це універсальність,
практично будь-який результат можна досягти кількома способами,
для кожного конкретного випадку можна використовувати свою методику і технологію.
Створення бібліотек власних макросів і елементів приємно доповнює можливості Allplan, як і наявність вже готових, які відповідають ГОСТам. Реалізована можливість імпорту та експорту в формат
Autocad, 3ds.
Основними причинами впровадження САПР Allplan і моделювання
в 3D, в порівнянні з використанням традиційного в даний час 2D
проектування, є:
– локалізація, максимально наближена до норм ГОСТ;
– велика автоматизація при виконанні підрахунків;
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– наочність (легко переглянути будь-який вузол або конструкцію і
зрозуміти їх склад, зробивши в потрібних місцях перетин або вид);
– можливість роботи багатьох користувачів (менша кількість помилок при узгодженнях, зміни проекту в реальному часі);
– велика точність виконання проектів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ
МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ
На даний час в українських містах йде зростання будівництва житлових, громадських об’єктів та офісних центрів. Це насамперед пов’язано викликаним попитом на комфортні житлові та соціальні умови
мешканців невеликих населених пунктів, які переїжджають в пошуках кращого життя до міста. Життя в таких пунктах в XXI столітті, в
еру цифрових технологій, досить неприйнятна. Однією з головних
проблем сьогодення є незадовільний стан (а іноді і відсутність) централізованих мереж водопостачання. В якості джерела водопостачання, як правило, використовується підземне джерело, яке при не
раціональному водоспоживанні дуже швидко зменшує свої запаси і
в подальшому не може в достатній кількості задовольняти потребу
споживачів. До цього ще додаються проблеми часткової або повної
відсутності інформації (документації) на мережі щодо діаметру та
місця прокладення труб, матеріалу, віку, технічного стану, наявності
додаткового обладнання. Все це призводить до збільшення витрат
на здійснення проектно-вишукувальних робіт і ставить під велике
питання фінансування таких проектів.
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Збільшення кількості новобудов в місті створює проблеми для водопровідних підприємств, які повинні не тільки розробити проектні рішення для підключення об’єкту, а ще зробити перевірку, приєднати
та ув’язати нові мережі з тими, що вже запроектовані та побудовані.
На сьогодні одним з перспективних методів при проектуванні мереж внутрішнього та зовнішнього водопостачання є технологія будівельно-інформаційного моделювання (з англ. Building Information
Modeling – BIM). Літературний аналіз сучасних закордонних джерел показав, що країни Азії [1,2], Європи, Велика Британія та США
[3,4] все частіше використовують будівельно-інформаційне моделювання при проектуванні мереж водопостачання. Прикладом можуть слугувати британські проектні та будівельні компанії, які з 2016
року, здійснюють проектування та будівництво об’єктів, в тому числі
внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення
використовуючи BIM-моделювання [3].
Важливість BIM-моделювання полягає в створенні єдиної інформаційної бази даних на конкретну будівлю, споруду або мережу. Так,
BIM-модель будівлі може містити багато інформації щодо внутрішніх аспектів об’єкту, таких як: дизайнерські та конструктивні рішення, наявність внутрішніх мереж водопостачання, водовідведення,
теплопостачання, вентиляції, газопостачання та електропостачання (з вказанням матеріалу, діаметру, року виробництва, технічного
стану, місць прокладання, продуктивності, виробника, вартості, наявності додаткового обладнання та його характеристики) [1]. В даний час Autodesk Revit та інше програмне забезпечення для BIM-моделювання дає можливість експортувати отриману інформацію до
різноманітного програмного забезпечення. Для внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання це дозволяє здійснювати теоретичні
експериментальні дослідження в єдиному середовищі з виконанням розрахунків при визначені втрат напору як в будинку так і на
зовнішніх мережах, відслідковувати додержання будівельних вимог
під час проектування, а також при необхідності здійснювати швидке
редагування проектних рішень в тому числі здійснювати підбір насосного або допоміжного обладнання.
Таким чином, BIM-моделювання є досить новою та перспективною
технологією при проектуванні мереж зовнішнього та внутрішнього водопостачання. Вона дозволяє створити велику інформаційну
базу даних про мережу в якій буде вказано не тільки матеріал, діа-
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метр і рік виробництва, а ще інформація про технічний стан, місця
прокладання, виробника та вартості. Це дозволить швидше проводити як проектно-вишукувальні так і будівельні роботи на мережах
водопостачання.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ
В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ
Ще зовсім недавно в дорожньому будівництві інженеру-проєктувальнику доводилося витрачати досить багато зусиль на виконання
однотипних обчислень: розрахунок проєктних та робочих відміток
при проєктуванні поздовжнього профілю, підрахунок об’ємів земляних робіт тощо. Більше того, зазвичай доводилося опрацьовувати
кілька варіантів, перш ніж прийняти остаточне рішення.
Розвиток електронно-обчислювальних машин став поштовхом у
70-80-х роках минулого століття до створення системи автоматизованого проєктування, зокрема проєктування автомобільних
доріг (САПР-АД) [1]. Цією системою передбачалися проєктування плану та поздовжнього профілю автомобільних доріг, розрахунки конструктивних елементів земляного полотна і дорожніх
одягів, водопропускних труб і мостових переходів. На перших
етапах створення й впровадження САПР-АД були автоматизовані лише розрахункові функції. Так, наприклад, при проєктуванні плану дороги трасу спочатку укладали від руки на планшетах,
потім в комп’ютер заносилися параметри опорних точок, після
чого виконувався розрахунок елементів плану траси. У другій
половині 80-х років з’явилися графобудівники, які дозволили по
розрахованим параметрам автоматизувати і процес креслення
плану і профілю доріг. Економічна ефективність САПР насамперед полягає у скороченні часу на здійснення самого проєктуван-
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ня, при цьому значно підвищується якість виконання проектних
робіт.
На вітчизняному ринку САПР-АД найбільш відомими та вживаними
є такі програмні продукти, як CREDO та AutoCAD.
Система автоматизованого проєктування автодоріг CREDO.
Основні функції САПР-АД CREDO [2]:
− камеральні роботи при створенні державних і місцевих мереж геодезичної опори;
− камеральна обробка інженерно-геодезичних вишукувань;
− обробка результатів геодезичної зйомки при виконанні геофізичних розвідувальних робіт;
− створення і корегування цифрової моделі місцевості інженерного
призначення на основі даних вишукувань та існуючих матеріалів;
− формування креслень топопланів і планшетів на основі створеної цифрової моделі місцевості, експорт даних по цифровій моделі
місцевості в системи автоматизованого проєктування та геоінформаційні системи;
− обробка лабораторних даних інженерно-геологічних вишукувань;
− створення і корегування цифрової моделі геологічної будови майданчика або смуги вишукувань;
− формування креслень інженерно-геологічних розрізів на основі
цифрової моделі місцевості та їх експорт в системи автоматизованого проєктування;
− маркшейдерське забезпечення процесу видобування корисних
копалин;
− проєктування генеральних планів об’єктів промислового, цивільного і транспортного будівництва;
− підрахунок обсягів земляних робіт;
− проєктування профілів зовнішніх інженерних комунікацій;
− проєктування нового будівництва та реконструкції автомобільних
доріг;
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− підготовка кошторисної документації;
− проєктування транспортних розв’язок;
− ведення чергових планів територій і промислових об’єктів
Система автоматизованого проєктування автодоріг AutoCAD.
Основні функції САПР-АД AutoCAD [3]:
− інструменти роботи з довільними формами дозволяють створювати і аналізувати найскладніші тривимірні об’єкти;
− використання динамічних блоків дозволяє створювати повторювані елементи із змінними параметрами без необхідності перекреслювати їх заново або працювати з бібліотекою елементів;
− запис операцій дозволяє формувати послідовность команд навіть
без досвіду програмування;
− диспетчер підшивок організовує листи креслень, спрощує публікацію, автоматично створює види, передає дані з підшивок в основні
написи і штемпелі і виконує завдання таким чином, щоб вся потрібна інформація була в одному місці;
− інструменти спрощеної тривимірної навігації: «видовий куб» дозволяє перемикатися між стандартними і ізометричними видами - як попередньо заданими, так і з обраної користувачем точки;
«штурвал» об’єднує в одному інтерфейсі кілька різних інструментів
навігації і надає швидкий доступ до команд обертання по орбіті, панорамування, центрування і зумування;
− функція масштабування аннотативних об’єктів на видових екранах або в просторі моделі;
− можливість створення фізичних макетів проєктів через спеціалізовані служби 3D-друку або персональний 3D-принтер.
Окрім загального продукту САПР-АД AutoCAD існує також спеціалізований програмний комплекс під назвою AutoCAD Civil 3D, в якому
існують засоби для аналізу картографічних даних, розрахунку зливових стоків, визначення об’ємів земляних робіт, 3D візуалізації.
Застосування тих чи інших систем автоматизованого проектування дозволяє фахівцям аналізувати різноманітні варіанти проєкт-
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них рішень та обирати найбільш доцільний за певними критеріями
варіант проєктування автомобільної дороги.
Використання САПР в дорожньому будівництві дозволяє суттєво
підвищити ефективність як самого процесу проєктування автомобільних доріг, так і якість та технічний рівень проектно-кошторисної документації.
Список літератури:
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ПРОЄКТУВАННЯ ТРУБОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
З ВИКОРИСТАННЯМ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
Прагнення людства до постійного вдосконалення технічних рішень,
у тому числі пов’язаних з ефективністю несучих конструкцій будівель і споруд, сприяє дослідженню і застосуванню відносно нового композитного матеріалу – трубобетону.
Хоча його історія налічує більше 80-ти років, він все ще має великий пласт для досліджень. Особливо цікавим з наукової точки зори
є дослідження методів проєктування трубобетонних конструкцій з
використанням BIM-технологій. Серед інших проблематик варто
уваги дослідження трубобетону з використанням високоміцного бетону; з використанням жорстких сталевих профілів; з використанням композитної арматури; з використанням серцевини з додатковою сталевою трубою і бетонним заповненням; з використанням
фіброволокна; з використанням оболонки у вигляді тонкостінної
нержавіючої труби; питання вогнестійкості трубобетонних конструкцій. Звісно, результати досліджень, які планується впроваджувати в
проектну практику, мають бути адаптивними щодо використання в
BIM-середовищі. Це значно підвищить конкурентоспроможність новацій порівняно із існуючими альтернативами.
Важлива характеристика трубобетону, яка не властива іншим композитним будівельним матеріалам – ефект синергії між сталевою
оболонкою та бетонною серцевиною. При стисканні трубобетонних
конструкцій в бетоні виникають радіальні розтягувальні деформації, які стримує сталева труба. Таким чином, вона виконує функцію
металевої обойми, значно підвищуючи міцність бетону на стиск. В
свою чергу металева труба розкріплюється бетоном із середини.
В наслідок чого на порядок збільшується критична сила, необхідна для втрати місцевої стійкості стінки металевої труби [1, 2]. Дана
сумісна робота композитного матеріалу призводить до збільшення
міцності на стиск приблизно на 50-80%.
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Найбільш широке використання трубобетонні конструкції мають
у Китаї, де завдяки державній підтримці трубобетонні конструкції
набули широкого впровадження. За останні десятиліття там було
побудовано понад 100 хмарочосів з колонами із використанням
трубобетону, які розташовані в тому числі і в зонах з великою сейсмічністю. Також, в Китаї існують понад 300 мостів аркової форми з
використанням трубобетону. Заявлена економічність використання
даної технології – до 30% у порівнянні з традиційними методами
мостобудування [3].
Однією із основних перепон у поширенні трубобетонних конструкцій, особливо в нашій країні, є складність їх проєктування, мала
нормативно-технічна база та невідпрацьована технологія зведення
таких будівель.
Складність проєктування полягає у наявності нелінійних процесів
розподілу напружень та деформацій в різних за міцністними та деформативними характеристиками сталевій оболонці та бетонному
осерді, які проявляються більш виражено аніж у альтернативних
конструктивних матеріалах і нехтування ними призводить до втрати
точності розрахунків. Як наслідок, зростають вимоги до розрахункових комплексів та кваліфікації інженерів-проєктувальників.
На жаль, тільки незначна кількість сучасних розрахункових комплексів реалізують можливість розрахунку трубобетонних конструкцій, що пов’язано насамперед із незначною затребуваністю
даних видів розрахунків серед проєктувальників. Також, кількість
сучасних програмних комплексів, які дають можливість реалізації
трубобетонних конструкцій та їх вузлів на основі BIM-технологій, досить обмежена.
Нижче наведений результат розрахунку трубобетонної стійки в програмному комплексі ABAQUS (рис. 1). Дана САПР дозволяє виконувати нелінійні розрахунки композитних матеріалів. Зв’язок з іншими
програмними комплексами BIM відбувається через файли формату
STEP (Standard for the Exchange of Product model data, ISO 10303).
Файли даного формату можуть містити різноманітну інформацію
про розроблену модель, таку як геометрія, топологія, властивості
матеріалів, результати розрахунків, та будь-які інші параметри, які
може задати користувач.
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Рис. 1. Деформована схема трубобетонної колони
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ
ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЕКТУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЯ ЇХ
БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
На сучасному етапі розвитку світової економіки будівельної галузі
для збереження конкурентоспроможності необхідний комплексний
перехід у виробництві до застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють формуванню інноваційного сектора з
високими технологіями і великою продуктивністю праці.
Концепція ВІМ-технологій існуюча з 1970-х років вирішує за допомогою інформаційного моделювання і таких програмних пакетів як:
Archicad, Allplan, K3-cottage, House Creator, Revit, в основному питання пов’язані з першими життєвими циклами об’єкта, такими як
планування і проектування.
Але залишається багато не вирішених питань в реалізації проекту,
пов’язаних з управлінням будівництва, а зокрема:
•
поєднання архітектурного проекту з підрахунком вартості будівельних обсягів робіт, які виконуються в окремих програмах типу
«АВК»;
•
вибору методу будівництва (реконструкції);
•
створення повністю автоматизованого виробництва, ліній які
взаємодіють один з одним;
•
неможливість порівняння потенціалу будівельної організації і
потреба проекту;
•
організація і виконання будівельно-монтажних робіт за критеріями: обсяг-якість-строк;
•
ефективність інвестицій на всіх етапах життєвого циклу:
вартість-ризики-ефективність.
Для моделювання та оцінки реалізованості проектів будівельною
організацією необхідне впровадження нових моделей і ув’язка вже
існуючих в систему, яка дозволяє вирішувати проблеми реалізованості, раціональності та ефективності на всіх етапах від розробки
проекту, будівництва, експлуатації та до утилізації об’єкта.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕЄРНОЇ
ГАЛЕРЕЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ МОЖЛИВОСТІ
ПОТРАПЛЯННЯ У РЕЗОНАНС З УРАХУВАННЯМ
ОНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
Одним з основних видів транспорту на підприємствах гірничодобувної та металургійної промисловості є стрічкові конвеєри. Встановлюються вони, як правило, в галереях та інших виробничих спорудах. В
робочому режимі конвеєрів на будівельні конструкції діють статичні й
динамічні навантаження, що істотно впливають на їх напружено-деформований стан (НДС). Значний вплив на НДС та частоти коливань
галерей мають експлуатаційні пошкодження та реконструкції їх обладнання. Зміни частот власних коливань галереї та частот динамічного збурення від конвеєра можуть призвести до явища резонансу,
що, в свою чергу, можуть викликати руйнівні наслідки.
Метою проведеного розрахунку є: визначення зусиль в елементах
галереї (рис.1); перевірка перерізів елементів галереї; визначення
частоти власних коливань галереї та середньої частоти динамічного
збурення від конвеєра і можливості потрапляння в зону резонансу.

Рис.1. Розрахункова схема галереї
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Вихідні дані для розрахункової схеми галереї, визначення зусиль,
перевірки перерізів галереї та можливості потрапляння в зону резонансу прийняті:
- За кресленнями ГПІ Ленінградський «Промстройпроект»;
- За обмірними кресленнями ВАТ «ДИОС»;
- За даними по існуючому конвеєру та новому приводу конвеєра.
При збиранні навантажень від власної ваги будівельних конструкцій
використовувалися дані обмірів та проектна документація.
Розрахункові навантаження наведені в табл.1.
Таблиця 1. Розрахункові навантаження на галерею
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Атмосферні навантаження визначені за вказівками [1].
При виконанні розрахунку використані:
1. Технічні умови на обстеження та паспортизацію галерей №1,
1а, 2 та 6.
2. Програмно-обчислювальний комплекс «Structure CAD»
Перевірочний розрахунок галереї виконаний згідно з вимогами нормативних документів [1], [3], [4] та [5].
В програмному комплексі задають наступні завантаження:
1 – Власна вага; 2 – Покриття; 3 – Підлога; 4 – Пил; 5 – Просипання;
6 – Конвеєр; 7 – Сніг; 8 – Вітер +у; 9 – Стіни; 10 – Коливання; 11 –
Сходинки; 12 – Вітер - у; 13 – Пульсація; 14 – Мінімальні коливання.
Навантаження від роботи конвеєра визначались за характеристиками обладнання та рекомендацій [2]. Оцінка динамічного впливу
від роботи конвеєра виконана згідно п.п. 3.14, 3.15, та 3.16.
Для визначення можливості потрапляння в зону резонансу перевіряється умова:
Θ1’ ≤ ω ≤ Θ1”,
де Θ1’ – значення першої частоти власних коливань прольотної
будівлі при максимальному навантаженні; Θ1” – значення першої
частоти власних коливань прольотної будівлі при мінімальному
навантаженні; ω – середня частота динамічного збурення конвеєра.
Середня частота динамічного збурення конвеєра визначена за
формулою:
ω=2v/d,
де v – швидкість руху стрічки конвеєра (3,27 м/сек.);
d – діаметр робочого ролика конвеєра (0,152 м).
ω=2×3,27/0,152=43,0263 рад/сек.
Значення періодів та частот власних коливань прольотної будівлі
при максимальному та мінімальному завантаженні отримані з розрахунку в програмі «Structure CAD» та наведені в табл.2.
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Таблиця 2. Періоди власних коливань (5 форм коливань)

Згідно з п 3.13 [2]:
Θ1’= 0,9× Θ1min=0,9×25,31=22,8 рад/сек.
Θ1”= 0,9× Θ1max=1,1×25,191=27,71 рад/сек.
Таким чином, ω> Θ1’> Θ1” (43,0263>22,28>27,71).
Згідно з п 3.13 [2] резонансні явища відсутні.
Найбільше поздовжнє навантаження, що діє на конструкції галереї
від конвеєра, виникає в момент пуску або розгону стрічки по всій
довжині галереї.
Поздовжнє навантаження на 1 п.м. галереї визначається за формулою:
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Навантаження прикладене до будівельних конструкцій підлоги і направлене вгору по ухилу галереї, тобто при роботі конвеєра «розвантажує» розтягнуті пояси ферми галереї. При перевірці несучої
здатності ферм дія цього навантаження не враховувалась. Оцінка
поздовжнього навантаження визначена за [6].
В результаті перевірочного розрахунку галереї встановлено, що її
конструкції сприймають фактичні навантаження з урахуванням коефіцієнтів динамічності k=1,15 (навантаження від конвеєра) та k=1,2
(пульсацій на складова вітрового навантаження). Рівень напружень
та деформацій металоконструкцій не перевищує вимог нормативних документів.
Вібраційне навантаження на будівельні конструкції галереї виникає від роликових опор конвеєра при швидкості стрічки 2,09 м/сек.
(ω1=2×2,09/0,152=27,5 рад/сек), а при збільшенні швидкості до 3,27
м/сек. (ω2=2×3,27/0,152=43 рад/сек) в 1,56 рази більше, ніж до реконструкції галереї, але складова частина цього навантаження менше 1% від загального.
Кругова частота збурюючого навантаження в обох випадках більша
кругової частоти будівельних конструкцій при мінімальному та максимальному навантаженні і тому явища резонансу від збурюючого
навантаження не буде.
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Згідно з табл.7 державних санітарних норм [7], для загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу А) гранично допустимі рівні по осях
х3, у3, z3 віброприскорення складає для частот 4÷8 Гц – 56 мм/сек2,
що в 1,30÷1,84 рази менше значень, одержаних при вимірюванні
29.01.2015 року та 02.02.2015 року.
При збільшенні швидкості стрічки конвеєра до 3,27 м/сек для зниження вібрації рекомендовано:
- Замінити дефектні ролики на нові або відремонтовані;
- Забезпечити якісне кріплення роликів до конструкцій конвеєра;
- Забезпечити прилягання конвеєрної стрічки до всіх роликів.
Список літератури:
1. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. ДБН В.1.2-2:2006.
– К.: Мінбуд України, 2006. – 60 с.
2. Пособие к СНиП 2.09.03-85 - Пособие по проектированию конвейерных галерей. Стройиздат, 1989.
3. Конструкції будинків та споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу: ДБН В.2.6-163:2010 [Чинний від
2011-8-22]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011 – 216 с. – (Національний стандарт України).
4. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції, Норми проектування.
5. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий / Государственный комитет СССР по делам строительства.
6. Справочник проектировщика инженерных сооружений / В.Ш. Козлов и др.; Под ред. Д.А. Коршунова.-2-е изд., перераб. и доп.-К: Будівельник,1988.-352 c.
7. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної
вібрації. ДСН 3.3.6.039-99. – Затверджено. Постанова Головного
державного санітарного лікаря України 01.12.1999 N 39. – (Бібліотека офіційних видань).

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

51

Самородов Олександр Віталійович
д-р техн. наук, проф., зав. каф. геотехніки, підземних та гідротехнічних
споруд (ГПГС), Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА)
osamorodov@ukr.net
Убийвовк Артем Володимирович
канд. техн. наук, доц. каф. ГПГС, ХНУБА
guartv@gmail.com
Кротов Олег Вікторович
канд. техн. наук, доц. каф. ГПГС, ХНУБА
krotov.project@gmail.com
Дитюк Олексій Євгенович
аспірант каф. ГПГС, ХНУБА
lexej098@gmail.com
Капустянська Ярослава Сергіївна
аспірантка каф. ГПГС, ХНУБА
kapusta1702@gmail.com

ДУБЛЮЮЧІ РОЗРАХУНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ
BIM-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ МОНІТОРИНГУ
БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄКТА У М. ХАРКОВІ В РАМКАХ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ
Вперше у Харкові проводиться сучасний інструментальний моніторинг будівельного об’єкта ТРЦ «Нікольський» по вул. Пушкінській, 2
(рис. 1) у рамках науково-технічного супроводу. Наукова-дослідна
робота виконується співробітниками кафедри (ГПГС) ХНУБА починаючи з 2013 року за госпдоговором з ТОВ «ТРЦ Нікольський» [1].
На об’єкті будівництва при виконанні робіт нульового циклу були
встановлені американські (Geokon) та англійські (Geosense) датчики двох типів: тензодатчики – для визначення напружень у стволах
бурових паль та у верхній і нижній сітках армування плити ростверку, а також датчики тиску ґрунту, що були розміщені в грунтовій основі під підошвою плити ростверку.
Інструментальний моніторинг проводиться для визначення напруженого стану системи «грунтова основа – пальово-плитний фунда-
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мент» при будівництві та експлуатації будівлі за допомогою спеціалізованого обладнання та ліцензійного програмного забезпечення
«Титан» (рис. 2), що дозволяє на всіх етапах відстежувати рівень
надійності прийнятих проєктних рішень.

Рис. 1. Загальний вигляд будівлі в процесі будівництва

Рис. 2. Фото процесу знімання показань сигналів за допомогою локального
концентратора та програмного забезпечення «Титан» в процесі будівництва об’єкта
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Додатково у рамках науково-технічного супроводу відповідно до
архітектурно-конструктивних рішень була розроблена аналітична
BIM-модель будівлі у програмі Revit (рис. 3), яка зручно інтегрується з розрахунковим комплексом SOFISTIK (рис. 4), у якому виконані
дублюючі розрахунки конструкцій будівлі у системі «основа – фундамент – споруда» за першою і другою групами граничних станів.

Рис. 3. Аналітична модель (Revit)

Рис. 4. Розрахункова модель (SOFISTIK)

На підставі останніх зібраних даних (лютий, 2021 р.) та їх обробки
системою моніторингу виконано порівняння проєктних розрахункових та фактичних величин зусиль в елементах пальово-плитного
фундаменту. Аналіз порівняння теоретичних та експериментальних
даних показує, що фактичні зусилля в конструкціях фундаменту
суттєво нижчі розрахункових, що пов’язано з відсутністю на даний
час корисного навантаження.
Список літератури:
1.
Проміжний звіт з науково-дослідної роботи: моніторинг напруженого стану системи «грунтова основа - пальово-плитний фундамент» будівельного об’єкта «Багатофункціональний комплекс по
вул. Пушкінська, 2 у м. Харкові» у рамках науково-технічного супроводу / О.В. Самородов, А.В. Убийвовк, О.Є. Дитюк; під керівництвом
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ВИКОРИСТАННЯ ЗВ’ЯЗКИ ПРОГРАМ AUTODESK REVIT
ТА DYNAMO ПРИ АРМУВАННІ КОЛОН
З розвитком і вдосконаленням програм, що реалізують числові методи розрахунку конструкцій, актуальним для інженера-конструктора стає використання в своїй трудовій діяльності сучасного інструментарію, що дозволяє найбільш легко, швидко та ефективно
вирішувати завдання розрахунку й конструювання [1].
Головною тенденцією сьогоднішнього дня є те, що користувачів вже
не влаштовують розрізнені програми вузького цільового призначення. Архітектори, проєктувальники та конструктори прагнуть мати
інструмент, який дозволяє працювати над проєктом будівлі, як з
єдиним об’єктом. Така технологія проєктування базується на єдиній
Інформаційної Моделі Будівлі − Building Information Model (BIM)
[2]. Концепція BIM для інженера-конструктора найбільш повно реалізується в зв’язці програм Autodesk Revit і Robot Structural Analysis
Professional, оскільки саме в цьому випадку існує двосторонній зв’язок між розрахунками та документацією [3].
Для різних стадій проєктування існують версії Revit. Для інженерів-проєктувальників викорстовується Autodesk Revit Structure
(далі просто Revit), який дозволяє на основі креслень AutoCAD ство-
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рити інформаційну 3D-модель всієї будівлі та експортувати її в програму Robot Structural Analysis Professional (далі просто Robot) [1].
В Robot ця інформаційна модель стає вже розрахунковою (рис.1).
Після невеликих доповнень (таких як, наприклад, завдання основи
для будівлі) отримуємо модель, підготовлену до розрахунку [1].
Отже, Robot надає в розпорядження проєктувальника повний набір
інструментів для розрахунків і аналізу конструкцій будівель будь-якого розміру й складності, а завдяки зв’язку між Revit Structure і
Robot Structural Analysis Professional забезпечується обмін даними
й доведення проєктів до логічного завершення [1, 4].
Нині інтерес становить Dynamo − платформа візуального програмування для проєктувальників з відкритим вихідним кодом [5,6]. Текстова мова програмування Dynamo (раніше відома як DesignScript)
також створювалася для втілення проектних задумів. Машинне
проектування носить дослідницький характер, і додаток Dynamo
покликаний підтримувати роботу за цим напрямком [5].
Так, за допомогою Dynamo в середовищі Revit є можливість «архітектурні» внутрішні приміщення будівлі («rooms»), перетворювати
в навантаження, розподілене по площі, «архітектурні» перегородки перетворювати в лінійне навантаження. Також з появою зв’язки
Dynamo + Revit з’явилася можливість параметризації армування
несучих конструкцій будь-якої форми [7].
Розглянемо процес проєктування колон на прикладі будівлі з залізобетонним каркасом (рис.1). Сітка колон в будівлі є хаотичною, такою, що характеризується квадратно-гніздовим розташуванням. Як
інформаційна модель використовувалася модель каркасної залізобетонної будівлі, створена в Revit.
За величинами зусиль в колонах за допомогою функціоналу в Robot
проводиться групування кінцевих елементів (колон) за внутрішніми зусиллями. Вибірка кінцевих елементів до групи відбувається
за критерієм «Максимальна сила N – відповідний силі момент M»
послідовно в діапазонах, від 0 до 50 т, від 50,1 т до 100 т, від 100,1 т
до 150 т і так далі з кроком 50 т.
Далі виконується групування елементів за критерієм «Максимальний
момент M − відповідна сила N» для двох площин вигину колон [7].
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Рис. 1 Експорт інформаційної моделі з Revit (а) в Robot (б) [7]

Процес можна автоматизувати, створивши алгоритм, за яким буде
відбуватися вибірка кінцевих елементів в групі за заданим параметром в середовищі Excel.
Таким чином тут має місць зв’язка програм Robot-Excel-Robot,
результатами роботи якої є автоматично створені групи стриж-
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нів, в кожній з яких знаходяться внутрішні зусилля в заданому
діапазоні [7].
Потім кожну групу колон додаємо до модуля фактичного армування Robot. Після цього налаштовуємо шаблон розрахунку й шаблон
армування. Після конструктивного розрахунку можна переглянути
як результати, так і армування колони відповідно до того шаблону,
який було задано. На цей час у налаштуванні шаблону можна задати одну з опцій: або всі стрижні, що випускаються, є прямими або
всі випуски є відігнутими в тіло колони. Як варіант, опцію «випуски
стрижнів» можна відключити.
Оптимальним варіантом в шаблоні армування була б можливість
налаштування випусків таким чином, щоб кутові стрижні можна було
відгинати в тіло колони, а випуски в бік задавати без відгинів [7].
Після того як в Robot була підібрана фактична арматура в усіх колонах за допомогою конвертера, модель передається в зворотному
напрямку − з Robot до Revit. Тобто в зворотному шляху передаються всі поперечні перерізи колон, які зазнали змін після розрахунку й
підбору арматури й власне фактична арматура (рис.2).

Рис. 2 Модель колон каркаса будівлі в Revit після розрахунку в Robot
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Слід зазначити, що приблизно за 10 хвилин було заармовано
близько шестисот колон. Однак, при включенні в шаблоні армування Robot опції «не враховувати арматурні випуски», на
конструктора чекає складне завдання у вигляді «ручного» доопрацювання арматурних випусків. Випуски кутових стрижнів, з
міркувань конструювання, відгинаються в тіло колони, а випуски
в бік повинні бути без відгинів, але виконуватися у розбіжку [7].
Для спрощення доопрацювання випусків стрижнів надалі можна
використовувати зв’язку програм Dynamo + Revit.
Далі використовуємо арматуру, імпортовану з Robot, як завдання для армування за допомогою Dynamo. Вводимо в Dynamo
скрипт вихідну інформацію, отримуємо повне армування колони
з урахуванням всіх типів арматурних випусків. Витрати часу для
повного армування колони при цьому складають хвилину. Якщо
використовувати технологію групування «потрібних» колон, то
за один «підхід» можна заармувати не одну, а відразу кілька колон [7].

Рис.3 Приклад скрипта, виконаного в Dynamo
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Рис.4 Армування колон з використанням зв’язки програм Dynamo + Revit

Для контролю правильності армування, що прийняте, існує можливість арматуру, імпортовану з Robot, позначити червоним кольором, а арматуру, що згенеровано Dynamo, «пофарбувати» в
зелений колір. В місцях, де червоні плями накладаються на зелені (або навпаки), сталася помилка [7].
Надалі в Revit є можливість арматурні каркаси представити в
вигляді складальних креслень. Вручну доведеться виконувати
арматурні види й автоматизовано − складальні види. Далі виконується маркування, нанесення розмірів і розміщення креслень
на листах [7].
Таким чином, платформа візуального програмування Dynamo
при спільній її роботі з Revit є для проєктувальника цінним інструментом при комплексному проєктуванні армування залізобетонних конструкцій.
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Рис. 5 Складальне креслення колони, виконане в Revit
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ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ
В BIM-СЕРЕДОВИЩІ ПРОЕКТУВАННЯ

Нелінійна (параметрична) архітектура набула широкого застосування в архітектурі та дизайні останнього десятиліття. Формування контрольованого алгоритму структурних елементів моделі
має широке поле застосування на всіх стадіях архітектурного
проектування. Наряду з застосуванням BIM-середовища, де відбувається основні етапи підготовки моделі та документації, існує
проблема створення «крос»-платформного методу включення
згенерованої параметричної моделі в BIM-середовище. Метою
даного дослідження є аналіз та оцінка напрямків та рівня інтеграції параметричних елементів моделі в BIM-cередовище проектування. Завдання дослідження:
- сформувати вибірку комп’ютерних платформ для BIM-проектування;
- виділити множину програмного забезпечення, що дозволяє параметризувати структурні елементи моделі;
- провести аналіз та оцінку глибини інтеграції параметричних рішень в BIM-системах.
Початок ХХI ст. в архітектурі, це період активного розвитку та
впровадження BIM-технологій, що дозволяє формувати інформаційну модель створюваних об’єктів, які можна використати на
всіх стадіях проектування, спорудження та експлуатації архітектурного об’єкту [1]. Паралельно з даним напрямком розвивається параметризм, як напрям сучасної архітектури з кінця 2000-х
років.
Параметричне моделювання в архітектурі – це моделювання,
при якому об’єкти архітектури створюються з використанням
елементів, яким попередньо присвоєні певні параметри. Саме
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сукупність та співвідношення даних параметрів, що формуються математичними розрахунками дозволяє отримати найбільшу
гнучкість системи. На даний час в параметричне моделювання
інтегроване, як частина функціоналу основних BIM-платформ
архітектурного моделювання, так і стороннім програмним забезпеченням Rhinoceros, Maya.
На даний час архітектурні компанії залежно від поставлених
завдань параметризації розробляють власний софт, проте на
ринку програмного забезпечення також активно використовуються готові рішення такі, як Grasshopper та Dynamo. При цьому
слід розуміти, що параметризація, це процес, що включає різні
етапи архітектурного проектування:
- формотворення (пошук архітектурних рішень);
- моделювання;
-розрахунки різноманітних показників (енергоефективність, конструктивних особливостей моделі тощо);
- параметризація (маркування) елементів на стадії створення
документації;
Аналіз квартальних звітів найбільшої фріланс біржі світу Upwork
[2] вказує, що в період з 2017 року до найпоширенішими «Skills»
в галузі BIM-проектування є знання програмного забезпечення
Graphisoft Archicad, Autodesk Revit, Chief Architect, та Vectorworks.
Попри загальну подібність виконуваних завдань, дані BIM-системи мають різний рівень параметризації та інтеграції елементів
такого типу. Аналіз реалізації процесів параметризації при архітектурному проектування в даних BIM-платформах дозволив
провести оцінку глибини інтеграції параметричних рішень та
охарактеризувати шляхи розвитку “Сross”-платформного проектування в архітектурі (Таблиця 1). Критерії оцінки відображають
шляхи включення параметричної архітектури в вибрані BIM-системи архітектурного проектування. Оцінка сформована за 5
бальною шкалою, де «5» становить максимальну інтеграцію даного критерію, а 0 відсутність його дії. Методологією даного дослідження вибрано метод експертних оцінок. Експертами стали
архітектори, що використовують дане програмне забезпечення в
своїй повсякденній роботі.
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Таблиця 1. Оцінка інтеграції аспектів параметричної архітектури в BIM-середовище архітектурного проектування.

Висновки. За результатами оцінки найбільший рівень параметризації архітектурних рішень на стадії моделювання та формування
інформаційної моделі має BIM-платформа Autodesk Revit. Результати даної оцінки також вказують на активний розвиток процесів
інтеграції параметричного моделювання в програмне середовище
BIM. Безперечно, різноманітні завдання, які виконують програмне
забезпечення для BIM-моделювання та параметричного моделювання збережуть різно-платформенний розвиток ПЗ проте щороку
взаємодія та рівень уніфікації використання результатів роботи (ін-
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формаційних моделей) буде поглиблюватися, що простежується з
2015 року.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КЛЕЙОВОГО З’ЄДНАННЯ
СТАЛІ З БЕТОНОМ В СЕРЕДОВИЩІ ЛІРА 10
Найбільш розповсюдженими основними видами кріплень технологічного устаткування і промислових ліній є зварні, болтові та анкерні
з’єднання. Альтернативним видом з’єднання виступає безанкерний
клейовий спосіб кріплення (без використання анкерування). Кріплення за цим способом здійснюється шляхом приклейки кріпильних вузлів або опорних частин устаткування безпосередньо до попередньо підготовленої (обробленої) поверхні бетону. Для цього
з’єднання використовують клеї промислового виробництва, що володіють необхідною адгезією до бетону і сталі, а також високими
фізико-механічними характеристиками. За рахунок ряду переваг
найбільш раціональними для використання в будівництві, з метою
забезпечення надійної сумісної роботи бетону і сталі, є епоксидні та
акрилові клеї.
З метою верифікації результатів попередніх натурних досліджень
даного типу з’єднання, було проведено чисельне моделювання експерименту в некомерційній версії програмного комплексу ЛІРА 10.
Вихідні дані та геометрія з’єднання:
а) Шар клею - модифікована акрилова композиція: коефіцієнт Пуассона – 0,34; модуль пружності матеріалу - 4,4 ГПа; щільність – 1143
кг/м3. Розміри клейового шва дорівнюють 100×100 мм. При цьому в
рамках моделювання висота клейового шва варіювалась у межах 2,
4, 8 та 12 мм відповідно.
б) Шар сталі (сталева пластина) – сталь вуглецева якісна Ст 08кп:
коефіцієнт Пуассона – 0,28; модуль пружності матеріалу – 203000
МПа; щільність – 7850 кг/м3. Розмір сталевої пластини 100×100 мм.
Висота (товщина) – 10 мм.
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в) Шар бетону – бетон класу C20/25 (fctm = 2,2 МПа). Шар бетону
задається у вигляді бетонного куба розміром 200×200×200 мм.
Діюче навантаження узгоджено з результатами проведених випробувань даного з’єднання (центрально-докладене зусилля відриву –
26,5 кН).
Моделювання фізичної нелінійності сталі, клею та бетону виконувалися за допомогою скінченних елементів, що оперують бібліотекою
законів деформування матеріалів. В результаті нелінійний розрахунок дозволив виконати оцінку розвитку пружних та пластичних деформацій в клейовому шарі та бетонному масиві на кожному етапі
навантаження та отримати руйнуюче навантаження, при якому розрахункова схема стає геометрично змінюваною.
Кількість вузлів – 34642. Кількість елементів – 31400. Розміри 2-5
мм грані, всі паралелепіпеди.
Першим етапом чисельного моделювання був аналіз напружено-деформованого стану клейового з’єднання сталі з бетоном для
загального уявлення про роботу даного кріплення. Тривимірний вигляд моделі з пошаровою розбивкою сітки скінченних елементів наведений на рис. 1.
а)

б)

Рис. 1. Тривимірна модель клейового з’єднання сталі та бетону:
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а – загальний вид, б – пошарова розбивка моделі на СЕ (1 – шар
сталі; 2 – шар клею; 3 – шар бетону)
Зразок чисельного розрахунку клейового з’єднання сталі та бетону на дію центрально-докладеного зусилля відриву приведений на
рис. 2.

Рис. 2. Головні напруження розтягу σ1 в бетоні при дії зусиль центрально-докладеного відриву (100 % від загального навантаження 26500 Н)
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ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ СИСТЕМ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ
Технології інформаційного моделювання будівлі досить давно увійшли в практику діяльності будівельного комплексу за кордоном, але
ж на даний момент впровадження BIM-технологій в Україні знаходиться на початковому етапі становлення і розвитку.
У сучасному уявленні BIM (Building Information Modelling – інформаційне моделювання будівель) – це підхід до проектування, зведення, внутрішнього оздоблення, експлуатації, ремонту будівлі або
демонтажу при закінченні життєвого циклу об’єкта, в основі якого
лежить збір і обробка повної архітектурної, конструкторської, технологічної, економічної інформації про об’єкт з встановленням всіх
можливих взаємозв’язків і залежностей. При такому підході будівля
і все, що має до неї визначене відношення, розглядається як єдиний об’єкт, при цьому, для кожного елемента такої системи можна призначити особливі визначальні параметри. Застосування BIM
технологій передбачає в разі зміни будь-якого параметра автоматичну зміну пов’язаних з ним параметрів і об’єктів у всій документації, включаючи креслення, специфікації, будь-яку конструкторську
документацію.
Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі є найважливішим
структурним елементом систем водопостачання та водовідведення. Складність проектування таких мереж визначається великою
кількістю необхідних розрахунків. Складові елементи мереж, тобто трубопроводи, колодязі, конфігурації підключень є однотипними,
але такими, що відрізняються діаметрами трубопроводів, розміра-

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

69

ми колодязів та камер, специфікою встановленого обладнання, наявністю перепадів на каналізаційній мережі та ін. При використанні
традиційних методів проектування велика кількість часу необхідна
для виконання креслень технологічних розрізів, побудови профілів
землі, поздовжніх профілів каналізаційної мережі. Крім того, потрібно приділяти особливу увагу рішенню питань по ув’язці мереж.
Застосування BIM-технологій дозволяє прискорити процес проектування та автоматизувати підготовку необхідної документації. Інформаційна модель водопровідної або каналізаційної мережі починається з побудови основних та допоміжних планів і 3D-видів та
утворення типових сімейств для трубопроводів, їх з’єднувальних та
фасонних частин, арматури. Для кожного сімейства визначається
необхідний набір інформаційних параметрів: наприклад, витрата,
діаметр та довжина трубопроводу, внутрішній діаметр колодязя.
Після цього виконують збірку цілісної моделі у віртуальному просторі. Гідравлічні розрахунки побудованих моделей виконуються
автоматично, що підвищує точність розрахунків в цілому. Програмне забезпечення дозволяє створювати додаткові розрізи для пояснення, автоматично отримувати потрібні дані, змінювати просторове положення будь-якого елемента, створювати ескізні або детальні
візуалізації всієї мережі чи окремих її частин. Слід підкреслити, що
використання BIM-технологій дає можливість виявлення помилок
на стадії проектування і моделювання, що важливо для масштабних проектів, над якими працюють одночасно декілька проектних
груп. У цьому випадку BIM-технології дозволяють враховувати дані
всіх учасників проектування і проводити корекцію в разі потреби.
Автоматичне оновлення даних в пов’язаних документах, що відбувається при кожній зміні окремих елементів моделі, значно спрощує
аналіз і перевірку проекту, а також підготовку проектної та робочої
документації.
Список літератури:
1. Eastman C. BIM Handbook. Second edition / C. Eastman, P. Teicholz,
R. Sacks, K. Liston – NJ: Willey, 2011 – 626 p.
2. Талапов В.В. Технология BIM: суть и особенности внедрения
информационного моделирования / В.В. Талапов – Москва: ДМКПресс, 2015 – 410 с.
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ГЕНЕРАТИВНИЙ ДИЗАЙН
Програмування в BIM технологіях займає важливе місце. Можливість застосування Dynamo, API, дає можливість автоматизувати
процеси проектування та проводити комп’ютерний аналіз моделі.
Важливим елементом впровадження новітніх технологій у будівництво та повсякденність став генеративний дизайн. Він вже активно
застосовується в машинобудуванні, але в будівництві тільки набирає активну популярність при проектуванні різноманітних будівельних об’єктів. Його перевагою є те, що програмне забезпечення самостійно опрацьовує різну кількість варіантів моделей, після чого
видає найбільш оптимальний результат. Саме завдяки поєднанню
методів генеративного дизайну можна підвищити продуктивність на
різних етапах створення проекту. В той же час, генеративний дизайн
може враховувати дані із BIM-моделей, що в свою чергу дозволить
проводити більш точні розрахунки та отримувати кращі варіанти готового об’єкту. Необхідно зазначити, що генеративний дизайн може
бути застосований у багатьох сферах будівництва. Це й оптимізація
простору для паркомісць, вибір планувань квартир або розташування вентиляційних решіток. Особливу увагу слід приділити вибору
можливого постачальника обладнання або матеріалів. Так, можна
визначити найкращого постачальника по багатьом критеріям (ціна,
якість, термін постачання), що дозволить проводити тендери більш
прозоро.
Генеративний дизайн може слугувати яскравим прикладом використання обчислювального підходу до проектування. Проектувальник
зазначає цілі для отримання результату, програмне забезпечення
аналізує наявну інформацію про майбутній об’єкт та надає свої
варіанти кінцевого результату, при цьому існує можливість порівняти кілька результатів для обрання найбільш оптимального. Такий
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підхід дозволяє приймати швидкі проектні рішення, змінювати параметри заданої моделі (не завдаючи шкоди безпосередньому об’єкту
будівництва), отримувати кращі результати, які можна застосувати
на практиці.
Завдяки інтеграції концепцій робочого процесу Dynamo for Revit
в виконання проекту введення даних і повторювана робота може
бути оптимізована для підвищення ефективності та продуктивності
всіх дисциплін, а також на різних етапах проекту. Це дає користувачам можливість візуально поводити сценарії, визначати власні
фрагменти логіки та запускати власні сегменти коду, використовуючи різні текстові мови програмування.
BIM технології активно використовуються багатьма компаніями і
вже стають звичайною практикою проектування, але використання генеративного дизайну тільки набирає обертів. При подальшому
розвитку, воно може зайняти ключове місце при виборі того чи іншого рішення, а масштабування завдань може призвести до генерації
цілих об’єктів, можливо навіть кварталів та міст. Це буде інноваційним фундаментом для будівництва Smart City.
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАДАЧАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка» постійно ведуться розробки за різними напрямами
наукової діяльності, зокрема на кафедрі будівельних конструкцій
(секція будівельної та теоретичної механіки). Мета роботи полягає
у аналізі вимог та розробці специфікацій для програмної системи
статичного розрахунку балочних конструкцій для аналізу їх напружено-деформованого стану та проектуванні програмної системи на
основі вимог інженерів-проектувальників балочних елементів будівельних конструкцій.
Як результат розроблено програмну утиліту «Beam» для оцінювання напружено-деформованого стану балочних систем на основі
методу скінченних елементів. Ця програмна утиліта має на меті
популяризацію серед студентів такого потужного методу як метод
скінченних елементів для розрахунків будівельних конструкцій.
Розглянемо взаємодію між основними пунктами програмної системи «Beam» описавши діаграму активності (рис. 1). Так, користувач
може розпочати роботу з програмою «Beam» із опису вихідних даних
задачі. Процес опису вихідних даних супроводжується візуальним
аналізом правильності уведених даних, після чого користувач може
зберегти описані дані у файл на диск для подальшого опрацювання.
За зображенням діаграми активності можна описати основні можливі дії
користувача. Логічним початком сценарію роботи з програмою є робота
з утилітою опису параметрів вихідних даних, яка дозволяє водночас ві-
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зуально контролювати правильність опису вихідних даних із контролем
правильності розташування навантажень та опор у прольоті конструкції. Після збереження описаної схеми балочної конструкції у файл можна переходити до різного роду розрахунків, зокрема, визначення вузлових переміщень, визначення внутрішніх зусиль, обчислення фібрових
напружень прокатного перерізу тощо. Слід зауважити, що зберігання
результатів розрахунку передбачено у вигляді текстових файлів та у
вигляді графічних файлів для епюр внутрішніх зусиль та переміщень.
Крім цього, для аналізу конструкції за критерієм міцності користувач
може скористатись утилітою, яка визначає головні напруження на основі співвідношення нормальних та дотичних напружень.

Рис. 1. Діаграма активності програмної системи «Beam»
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На рис. 2 – 5 наведені для прикладу деякі форми головного модуля програми.

Рис. 2. Інтерфейс деяких пунктів підменю головного меню.

Інтерфейс утиліти опису параметрів розрахункової схеми.

Рис. 3. Інтерфейс головного меню програми «Beam»

Рис. 4. Введення вхідних даних та утиліта перегляду результатів у вигляді
епюр та таблиць
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Рис. 5. Таблиця результатів

Виконана реалізація системи «Beam» у компіляторі мови C# [1–4].
Як бачимо, програмна утиліта представляє собою досить просту як
для інженера-конструктора програму із дружнім інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом, меню та набором утиліт із полями уведення числових даних та подальшою програмною перевіркою коректності їх
уведення.
Комерціалізація розроблених програм розрахунку елементів конструкцій як об’єктів права інтелектуальної власності, відбувається
шляхом їх використання в проектних роботах. З метою популяризації наукових розробок кафедри проводиться поширення таких розробок як бета-версій із обмеженими параметрами.
Список літератури:
1.
Лаптев В.В. C++. Объектно-ориентированное программирование: [учебное пособие для вузов] / В.В. Лаптев. - СПб. [и др.], 2008.
- 457 с.: ил. - Издательская программа «300 лучших учебников для
высшей школы».
2.
Нортроп Т. Основы разработки приложений на платформе
Microsoft .NET Framework : экзамен-536 MCTS / Тони Нортроп, Шон
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техника» и «Техника и технологии»] / Е.В. Крылов, В.А. Острейковский, Н.Г. Типикин. - М., 2007. - 374, [1] с.: ил.
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ПРОЄКТУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МЕТАЛЕВИХ
БУНКЕРІВ У TEKLA STRUCTURES
Tekla Structures є програмним забезпеченням інформаційного моделювання будівель, яке дозволяє створювати і управляти точними
3D-моделями конструкцій будівель і споруд будь-якої складності з
будь-якого матеріалу. Моделі Tekla Structures можна використовувати на всіх етапах будівництва від ескізів до виробництва, монтажу та управління будівельними роботами. Як і інші BIM програмні
комплекси, Tekla Structures дозволяє провести розрахунок і аналіз
структурної моделі. Розрахункова схема генерується, як тільки починається процес аналізу, після створення фізичної моделі і прикладання навантажень. Це дозволяє створювати кілька розрахункових
схем з однієї і тієї ж фізичної моделі для запуску різних видів аналізу. Також є можливість визначити, які об’єкти повинні бути включені
в модель аналізу. Наприклад, можна розрахувати просту раму, без
урахування типу з’єднання, або ж враховувати тип вузла і деталей
в ньому (розрахувати пластини, болти і т.д.).
В межах розробки робочої документації для шіхтоскладального цеху
заводу з виробництва листового скла в республіці Узбекистан, виходячи з умов ведення технологічного процесу, необхідно було розробити бункери прийому і зберігання сировини. Параметри бункерів
були визначені на стадії розробки техніко-економічного обґрунтування і відображалися в технологічних завданнях. Проектування необ-
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хідно було виконати як для стадії КМ, так і для стадії КМД. З причини
того, що постачальником технологічного обладнання була європейська компанія, умовою розробки креслень для всіх будівельних конструкцій було застосування технології BIM-проектування.
Бункери мали корисний об’єм 25 м³ з розмірами в плані 4,5×3,5 м і
висотою 3,55 м (рис. 1). Над даними конструкціями була виконана
надбудова заввишки 6,5 м для забезпечення аспірації при вивантаженні сипучих матеріалів з автотранспорту.

Рис. 1. Загальний вигляд бункера: 1 – залізобетонна основа; 2 ‒ конструкція
бункера; 3 ‒ конструкція надбудови; 4 ‒ завіса проти пилу;

При розрахунку конструкцій бункерів були враховані такі види навантаження: від власної маси конструкцій, тиск сипучого матеріалу, тимчасове навантаження на ґратоване перекриття, навантаження від
обладнання. Проектною документацією передбачалося виконання фу-
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теровки випускних воронок сталевими пластинами HARDOX (рис. 2).
Для зниження рівня шуму між корпусом бункера і сталевими листами
HARDOX була передбачена шумопоглинаюча прокладка.
Рівень деталізації елементів інформаційної моделі відповідав рівню LOD 400, що в подальшому суттєво прискорило процес випуску
технічної документації. Після створення і узгодження моделі всіма
учасниками проектування була випущена технічна документація
марки КМ, а пізніше і марки КМД.

Рис. 2. Схема улаштування футеровки: 1 ‒ корпус бункера; 2 ‒ шумопоглинаюча прокладка; 3 ‒ сталеві пластини HARDOX; 4 ‒ гайка; 5 ‒шпилька

Таким чином застосування BIM-моделей вплинуло на скорочення
термінів узгодження, проектування на етапах КМ і КМД, а також оптимізації всього процесу виробництва і монтажу конструкцій. Технологія BIM дозволило виявити помилки, що властиві традиційному
2D-проектуванню, які часто виявляються вже на будмайданчику.
Список літератури:
1. Е.Н. Лессиг, А.Ф. Лилеев, А.Г. Соколов Листовые металлические
конструкции. М.: Стройиздат, 1970.
2. Салія М.Г. Мікаутадзе Р.І. Методика експорту 3D-моделей з Tekla
structures у форматі Step. Abstracts of VII International Scientific and Practical
Conference London, United Kingdom, 10-12 February 2021, рр. 867‒871.
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CONSISTENT BIM WORKFLOW FOR ADVANCED FEM
ANALYSIS IN SOFISTIK SOFTWARE
SOFiSTiK software provides many opportunities for every aspect of
structural engineering. Among with advanced possibilities for finite
element method analysis and modelling SOFiSTiK also makes possible
for its users to implement innovative workflows and comprehensive
digitization in the construction industry. By using Revit as a complete
preprocessor for creation of analytical models, it is possible to perform
the project computation consistently, in a full BIM environment.
The Connection between Revit and SOFiSTiK has not only the ability
for export of analytical to finite element model, but also the possibilities
to import back the results of reinforcement design for further generation
of 3D reinforcement in Revit based on the computation. That is possible
with special add-ins for Revit that are SOFiSTiK Reinforcement
Detailing and SOFiSTiK Reinforcement Generation. Moreover, there
are special design possibilities for slab, beam and column members
directly in Revit without a need to go to the side dialogues. Therefore,
there are two main methods available in SOFiSTiK+Revit link that help
to the user to work in a fully consistent BIM workflow. First method is an
autonomous one without going to SSD (SOFiSTiK Structural Desktop)
and designing reinforcement in structural members directly in Revit by
using corresponding Design tab. This method suits for simple projects
that do not require advance analysis:only ordinary code checks will be
performed(for example, according to Eurocode). The second method
is more conventional and, therefore, universal. It implies using Revit
only as a preprocessor and for the analysis tasks; the user should work
in SSD environment. This method helps not only to perform the basic
design checks but also to use advanced possibilities that offers the
software: construction stage management, nonlinear analysis, explicit
earthquake analysis, etc. These BIM workflows have already proven
themselves for many users as a stable, profitable and efficient way of
structural analysis in Revit environment and some of the real project
examples a listed below.
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The project of renovation for Badaevskiy brewery in Moscow includes
new building for multifunctional purposes that was designed recently by
APEX Project Buro. The corresponding structural model was created
in Revit and then it was analyzed in SOFiSTiK for different types of
non-standard effects. First of all the design of all structures including
also buckling of steel slender supports was performed. Additionally it
was analyzed for CFD effects (Computational Fluid Dynamics), fire
resistance and foundation settlement (the building is located along an
embankment).

Fig. 1. Models and design results of multifunctional business center at Badaevskiy
brewery in Moscow, APEX Project Buro

Another interesting project is a concert hall in Sochi (Russian Federation)
that was performed by “Andrei Litvinov Association of Arhitects” (St.
Petersburg). Engineers created in Revit the complex analytical model
with steel and glass roof structure that was used as an input for FE
model and further analysis. The main task here for SOFiSTiK software
was to analyze this structure for explicit earthquake action considering
nonlinear effects. As a result explicit accelerograms in three direction
were applied as a main action. And together with activation of material
nonlinearity and second order buckling effects explicit computation was
performed by Newmark method.
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Fig. 2. Models of concert hall in Sochi, Andrei Litvinov Association of Arhitects

As it is also known, basic functionality of Revit doesn’t allow creation of
analytical model for tendons and post-tensioned slabs in particular. At the
first glance, this task may seem very ordinary for structural engineer to
solve (simply by modelling tendons as equivalent forces). But for GmbH
“Leonhardt, Andrä und Partner“ (Germany) in the project of Jena campus
building the more complex question came up. The work of tendons had
to be considered in construction stages together with nonlinear formwork
(tension of supports is not possible) and expansion joints. To solve this
problem corresponding subsystem in Revit was generated and tendons
were modelled as model lines that will be recognized further as tendons
in SOFiSTiK. Moreover, nonlinear bedding was implemented to model
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the formwork underneath and corresponding construction stages were
analyzed.

Fig. 3. Models and post-tensioned slab subsystem of a University Campus building
in Jena, “Leonhardt, Andrä und Partner“GmbH

The last but not least problem in structural BIM is modelling of the
infrastructure projects. SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler allows
not only fast and efficient creation of bridge (or tunnel, retaining wall,
road and any other liner-based objects) physical model but also export
of it to SOFiSTiK as parametric beam model based on the corresponding
structural axes. This workflow allows not only create the model in Revit
but also to analyze it in SOFiSTiK. Quite smooth workflow helps to
perform corresponding design for bridge structures modelled in Revit.
For example, in the project of two-span Bridge across the Danube River
with an arched girder and pile foundation was conducted by engineering
bureau “ste.p” (Austria). With help of SOFiSTiK Bridge + Infrastructure
Modeler corresponding model, drawings and design in Revit were
fulfilled.
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Fig. 4. Model, drawings and results of construction of the bridge across the
Danube river, Engineering Bureau “ste.p”

As soon as Revit, together with add-ins from SOFiSTiK, is used as a
full preprocessor (so it is not needed to correct the model in SOFiSTiK,
it is fully done in Revit) structural engineers have the ability perform
design of regular structures directly in Revit or with help of SSD. It is
always possible to import back the design results to Revit for further
reinforcement generation. Nevertheless, when it comes to advance
design and analysis of complex structures, implementation of SOFiSTiK
connection together with Revit brings advantageous possibilities to the
structural workflow. SOFiSTiK generates high quality finite element
model directly from Revit despite the complexity of the structure and
then all advanced SOFiSTiK analysis options become available for
users to perform an upscale design with low efforts.
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Воскресенський Вадим Олегович
головний архітектор проектів ПРАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»
Блохін Олександр Юрійович
керівник бюро перспективного проектування ПРАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЕКТНІЙ ПРАКТИЦІ ПРАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ».
ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ
1.

Введення

ПРАТ «УКРГИДРОПРОЕКТ», утворений у 1927 р., є провідним проектувальником у галузі гідроенергетики в Україні, автором проектів
будівництва ГЕС Дніпровського каскаду, на річках Дністер, П.Буг та
інших, кількох гідроакумулюючих станцій, а також гідроенергетичних об’єктів за кордоном.
З метою впровадження сучасних інноваційних технологій проектування, пов’язаним у тому числі з диверсифікацією портфелю замовлень і виходом на ринок будівництва цивільних об’єктів, в організації
у лютому 2018 р. було створено експериментальну групу ВІМ-проектування, перетворену згодом у бюро перспективного проектування (БПП), на яке покладено виконання проектних робіт на основі сучасних технологій і методичне забезпечення їхнього впровадження.
2.

Досвід

За час існування БПП було виконано низку робіт, досить різноманітних як у формуванні завдань, так і стадійності проектування, зокрема:
Пілотний проект – створення довідково-інформаційної системи на базі моделювання офісу ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ, що передбачав створення тримірної моделі у програмному комплексі REVIT
за участі архітекторів і фахівців з інженерного обладнання (ОВ, ВК,
ЕО), створення доступного інтерфейсу для визначеного кола користувачів (друга частина роботи наразі не завершена).
Каховська ГЕС 2, проектування надземної частини ГЕС. Об’єктом розроблення стадії ТЕО було визначено будівлі пристанційного
майданчика ГЕС, які за типом подібні до громадських будівель. Було
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виконане комплексне моделювання надземної будівлі ГЕС, службово-виробничого корпусу, будівлі прохідної і охорони за участю
архітекторів і фахівців ОВ, ВК, ЕО, а також опрацьована технологія
отримання вихідних даних для конструктивних розрахунків з 3D-моделі. Також на базі 3D-моделі виконані демонстраційні матеріали
включно з ескізами інтер’єрів.
Передпроектні роботи по створенню громадсько-культурного
центру м.Новодністровськ у складі адміністративних будівель мерії і
ЦНАП, готелю, ресторану, будинку культури на площі біля 1 га. Було
виконано ескізне містобудівне рішення з розробленням планування
і 3D-моделюванням окремих споруд і комплексу в цілому з виготовленням демонстраційних матеріалів.
Адміністративно-виробничий корпус Канівської ГЕС. Проект
виконувався за окремим договором на кількох стадіях: передпроектні роботи (ескізні рішення), проект (з проходженням державної
експертизи), робоча документація. Від початку основою проектування стала 3D-модель, перетворена згодом на ВІМ-комплекс, розроблений за участі архітекторів, конструкторів (включно з розробленням пальового поля), фахівців з розрахунку, а також виконаний
дистанційно проектним відділом субпідрядної фірми-розробника
розділ ОВ і кондиціювання, інтегрований у загальну модель.
Проект комлексу споруд промислового майданчику комбінату «Азовсталь»; виконання координаційної моделі, створеною за
участі кількох учасників проектування.
Реконструкція мостового переходу Дніпрогес у м. Запоріжжя.
Передпроектні роботи з опрацюванням п’яти варіантів рішення за
участі двох суміжних учасників розроблення комплексного рішення
– в умовах дистанційної роботи.
3.

Проблеми

На підставі аналізу накопиченого досвіду можна виділити кілька
груп специфічних проблем, пов’язаних з впровадженням ВІМ-технологій проектування:
- Проблеми, пов’язані з безпосереднім освоєнням нових технологій: перехід до нової парадигми проектування, де кінцевою метою
є створення віртуального простору і інформаційної моделі об’єкту,
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набуття кваліфікації в роботі з базовими програмними комплексами 3D-моделювання, пошук і створення баз прототипів (сімейств),
формування пулу адміністраторів і консультантів;
- Проблеми самої технології: нерівномірне впровадження системи
по різних напрямках процесу (з помітним відставанням, наприклад,
електротехнічної частини, кошторисної та деяких інших), опрацювання досвіду роботи на хмарових платформах, створення доступного інтерфейсу для користувачів інформаційних моделей, що не
пов’язані з роботою в базовому програмному комплексі;
- Проблеми впровадження системи ВІМ-проектування у діючих
(особливо «старих») проектних організаціях: перехід від вертикально-ієрархічних до горизонтальних структур управління проектуванням, подолання усталених стереотипів мислення працівників і
керівництва, створення нових організаційних структур і процедур;
- Проблеми «продажу»: формування у замовників попиту і потреби
у результатах ВІМ-проектування включно з усвідомленням можливості програмного забезпечення всього життєвого циклу об’єкта будівництва;
- Проблеми правові і адміністративні: певне відставання профільних державних інституцій у впровадженні нормативної бази щодо
розвитку ВІМ-технологій, зокрема, в організації експертизи виконаних на їхній основі проектів.
4.

Висновки

Єдиним і природним висновком наведеного є неуникнена і життєва
необхідність поступового, але впевненого переходу проектного
процесу на рейки нових технологій, заснованих на принципах розроблення інформаційних моделей на базі створення віртуального
простору, що забезпечується саме технологіями ВІМ-проектування.
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Криксунов Едуард Зіновійович
НП ООО СКАД СОФТ

ТЕХНОЛОГИЯ OPEN BIM И ФОРМИРОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В настоящее время практически все промышленные программы прочностного анализа конструкций включают в свой состав интерактивные
графические средства для создания геометрии расчетных схем, задания характеристик узлов и элементов, контроля заданной информации,
а также отображения на схеме результатов расчета. Развитие численных методов решения задач механики, основанных на использовании
МКЭ, и методов оптимизации матрицы жесткости позволили на фоне
постоянного роста производительности компьютеров и увеличения
объема памяти значительно сократить время решения задач с миллионами неизвестных и сделать такие расчеты доступными для большинства инженеров-расчетчиков. Существует возможность в качестве
исходной модели для формирования схемы воспользоваться информацией, подготовленной с помощью интерактивного графического
инструментария расчетной программы, средствами CAD (Computer
Added Design), например, нашедшим самое широкое распространение, графическим редактором Autocad, а также результатами информационного 3D моделирования зданий и сооружений.
В соответствие с современной технологией управление жизненным
циклом объекта строительства (проектирование, строительство, эксплуатация, утилизация) осуществляется на основе единой информационной модели. Объединенные в единую систему модель, процесс
ее создания и сопровождения известны как BIM (Building Information
Modeling/Model). Информационная модель содержит полную информацию об объекте, которая включает, наряду с данными о геометрии,
множество других параметров, подавляющее большинство которых не
используется при построении расчетной схемы. Таким образом, с точки зрения прочностного анализа конструкций, важным является процесс выделения из BIM подмножества данных, на основании которых
можно сформировать расчетную модель.
Наиболее популярные программные платформы, используемые при
проектировании объектов строительства, такие как ALLPLAN, ArchiCad,
Revit, Tekla Structures и ряд других, благодаря гибкой системе фильтров, позволяют не только выделить из BIM данные, необходимые для
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формирования расчетной схемы, но и сформировать на их основе модель, состоящую из элементов несущих конструкций. Такие модели
называют конструктивными и их характерной особенностью является
то, что все включенные в них элементы, например, колонны, стены,
перекрытия будут присутствовать в реальном объекте.
Геометрическое представление элементов конструкции здания принципиально отличаются в модели BIM и конструктивной схеме. В первой из них элементы отображаются в реальной трехмерной форме,
во второй — их геометрия сведена к линиям и поверхностям, которые
присоединяются к схеме узловыми точками (часто такую форму представления называют «проволочной»).
Проволочная модель, состоящая из объектов, максимально приближенных по своему назначению к функциональным составным частям
реального сооружения, является удобной промежуточной формой
представления геометрии, которая позволяет с одной стороны упростить формирование схемы в препроцессорах расчетных программ,
поскольку включает во много раз меньше элементов, чем полученная
на ее основе схема МКЭ, с другой — обеспечивает достаточно простую
связь между моделирующими и расчетными комплексами, т.к. по своей
структуре сформированные ими конструктивные схемы подобны.
В подавляющем большинстве описаний, указанных выше программных платформ, внимание акцентируется на формирование «аналитической» модели, которая представляет собой конструктивную схему, в
которой элементы несущих конструкций представлены в виде линий и
поверхностей, дополненной рядом параметров, характерных для расчетных схем (связи, нагрузки и др.). Поскольку понятие «аналитический» обычно ассоциируется с аналитическим методом решения некоторой задачи, в дальнейшем изложении для таких моделей будет
использоваться определение «конструктивная».
При замене трехмерного представления стен и перекрытий плоскостными элементами, представленными их срединными поверхностями,
в местах примыкания элементов стен к плите образуются зазоры, равные половине толщины плиты. Аналогичный зазор наблюдается при
примыкании колонны, представленной в виде линии, к плите и стены
к колонне. В результате вместо единой связной конструкции получится набор не связанных элементов. После преобразования модели и
ликвидации зазоров часто возникает необходимость корректировки
периметра перекрытий, путем удаления участка, выступающего за ли-
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нию контакта со стеной на половину толщины стены. Несмотря на то,
что большинство BIM программ декларирует наличие в своем составе средств автоматического выполнения операций стягивания, в реальности результаты их работы требуют внимания конструктора и, как
правило, ручной доработки модели.
Одним из ключевых вопросов внедрения BIM является обеспечение
интероперабельности, т.е. возможности обмена данными между различными программными продуктами без потери информации. Эта технология получила название OpenBIM™ и для ее поддержки как правило используются «открытые» стандарты, чаще всего формат IFC
(Industrial Foundation Classes).
Использование открытых форматов, в том числе IFC, для обмена данными между моделирующей и расчетной программами предполагает
наличие в расчетной программе возможности не только воспроизвести
конструктивную схему, но и выполнить операции контроля, корректировки и задания на ней ряда параметров модели (рис. 1).
Такой подход обеспечивает определенную интероперабельность,
поскольку не требует разработки конвертеров для каждой пары программ. Если моделирующая программная платформа имеет средства
задания таких параметров конструктивной схемы, чтение которых из
IFC файла не предусмотрено в конкретной расчетной системе, то последняя «возьмет» из полученной модели все доступные данные и в
первую очередь геометрию схемы.

Рис. 1. Использование формата IFC для передачи данных в расчетные комплексы
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Доработка модели в этом случае может выполняться как на уровне конструктивной схемы, так и расчетной. В настоящее время
большинство промышленных расчетных комплексов обладают возможностью создания и редактирования конструктивных моделей и
формирования на их основе расчетных схем. Таким образом, современные инструментальные средства формирования моделей,
реализованные в расчетных комплексах, подготовлены (по крайней
мере теоретически) для работы в технологии OpenBIM™.

Рис.2. Фрагмент конструктивной схемы в препроцессоре ФОРУМ комплекса
SCAD

На рисунке 2 представлена конструктивная схема железобетонного
монолитного здания, полученная путем преобразования исходной
модели в формате IFC в модель препроцессора ФОРУМ вычислительного комплекса SCAD.
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BIM-TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL DESIGN
OF CONSTRUCTION AND CALCULATIONS
Keywords: Building Information Modelling (BIM), Virtual Design and
Construction (VDC), architecture, structural, planning, designing,
calculations, structural analysis, constructability analysis
Digital transformation of the built environment industry is a cornerstone.
Construction strategy in the world seeks to ‘embed and increase the
use of digital technology’. Pivotal to this shift is adoption of building
information modelling (BIM) which is changing the way design, build,
operate and integrate built infrastructure.
This research method consist of surveys, case studies and participant
and non-participant observation in coordination of multidisciplinary teams
work - Architecture, Structural and MEP specialists. Companies using
VDC/BIM technologies optimizes designs, improves collaboration, and
expedites the implementation of projects. Make more informed design
decisions, automate construction documentation, and produces more
constructive designs projects.
Some structural engineering companies begin the design process by
creating documentation. Others start by creating an analytical model.
The link between VDC/BIM software products supports both of these
workflows. However, there are some advantages to starting the design
process instead of with creating an analytical model.
By starting the design process, you create both a physical model, for
coordination and early documentation, and a simplified analytical model.
Each model is independently editable, but also maintains a consistent
relationship to the other. Moreover, VDC/BIM software capabilities
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enable structural designers to enrich the physical model with information
such as physical properties, proposed analytical model definition,
and expected loads conditions. This makes the physical model more
complete and also enhances collaboration with structural engineers.
For example, in a traditional workflow the CAD technician or designer
creates a physical model defining expected relations with its analytical
representation, which is a simplification of more detailed, real geometry.
The CAD technician must then wait until the engineer has completed
the structural analysis and design before starting coordination and
documentation tasks.
The bidirectional link between VDC/BIM software helps make the
exchange of structural analytical information much smoother. The link
enables companies to add analysis-related information to the model, use
that model (and information) directly for analysis, and then update the
model based on the analysis results. This iterative data exchange respects
and preserves the information defined in both software solutions.
The international experience of the Architecture & Planning & Designing
company UABIM shows that VDC/BIM technologies enables to work
more collaboratively - helping to optimize designs, improve accuracy,
and connect design and fabrication, produce the one drawing set you
can build from.
All these building design advantages allowed company UABIM to win the
tender in United Kingdom to services structural analysis and calculation
of reinforced concrete structures, produce a shop drawings (working
drawings) and design documentation of the frame of the designed
building.
Below is a recommended workflow
documentation, design, and analysis:

for

concurrent

structural

1. The CAD technician creates a structural model based on an existing
architectural model or existing architectural 2D layouts.
2. The structural designer adjusts material and profile definitions, and
adjusts the analytical model proposed by BIM software.
3. The designer creates loads and load combinations that can be used
for analysis in BIM software. This information can also be used within
design and code checking applications.
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4. In this fashion, the engineer exploits the interoperability between
the software solutions - using analytical model and perform structural
analyses.
5. Based on analysis outcomes, the engineer may make decisions that
need coordination with the designer (and perhaps ultimately the architect
as well). The engineer updates the analytical model with recommended
changes and alerts the designer.
6. The designer uses BIM software to review the engineer’s recommended
changes to the analytical model. In collaboration with the engineer, the
designer accepts or rejects the proposed changes to the analytical model
and BIM software automatically adjusts the physical model accordingly.
7. This iterative collaboration between the designer and engineer repeats
as necessary.
8. The designer may also adjust section sizes and properties, based
on information received from BIM software or other codechecking
applications.
The findings suggest that the VDC/BIM technologies helps to plan and
control construction and as a result increase efficiency, improve quality,
cost and risk reduction for construction, improvement of collaboration
with stakeholders - Developers, Contractors, Subcontractors.
References:
1.
ISO 19650. URL: https://www.ukbimframework.org/standardsguidance
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ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО КРОСПЛАТФОРМНОГО
BIM ПРОЕКТУВАННЯ ОФІСНОЇ БУДІВЛІ В М. КИЄВІ
Замовник: Будівельна компанія MSBUD м. Київ https://msbud.com/
Завдання: розробити робочу документацію (стадія Р) для будівництва офісної будівлі
Загальні відомості про будівлю:
Чотириповерхова будівля з підвалом на схилі. Повний залізобетонний каркас (рис. 1).
●

Архітектори MSBUD, Archicad Graphisoft

●

Конструктори PROEKTPROEKT, Autodesk Revit

●

Інженери мереж PROEKTPROEKT, Autodesk Revit

●

Розрахунок надійності будівлі – SOFISTIK

Рис. 1. Загальний вигляд інформаційної моделі в програмному комплексі
Archicad та вихідні дані по розробникам проекту
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Проблеми при проектуванні будівлі на початковому етапі:
1. Використання різних програмних комплексів ускладнює роботу
складовою команди, у зв’язку з тим, Archicad і Revit являються прямими конкурентами та здійснити імпорт / експорт вимагає вправності та професійних навичок.
2. Необхідність постійної комунікації архітектор-конструктор-інженер мереж та безперервна актуалізація єдиної BIM моделі.
Всі учасники, що приймають участь у проектування повинні актуалізувати та повідомляти інших розробників, щодо змін в єдиній
інформаційній моделі. Інформація повинна оновлюватися моментально і всі учасники повинні мати до неї доступ.
3. Наявність загальних правил для всіх учасників проекту.
На початковому етапі треба обумовити, в яких форматах відбувається обмін інформацією, як часто можна використати інформаційну
модель всіх учасників проекту та організувати структуру зберігання
даних.
Етап 1. Отримання вихідних даних від архітекторів
Industry Foundation Classes - формат даних з відкритою специфікацією. Формат IFC застосовують для імпорту / експорту даних в середовищі BIM (рис. 2)

Рис. 2. Процес імпорту інформаційної моделі до програмного комплексу
Revit
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Етап 2. Моделювання залізобетонного каркасу в Autodesk Revit:
● попередньо визначити перетин та розташування вертикальних
елементів (колон, діафрагм, ліфтових шахт і т.д.);
● затвердили висотні позначки та контур горизонтальних елементів (плити перекриття, балки);
● отримати розуміння щодо загальних навантажень та навантажень від обладнання;
● створити аналітичну 3D модель для імпорту її до розрахункового комплексу;
● внести зміни в деякі конструктивні елементи і видали завдання
для архітектора (IFC формат).
Етап 3. Передача моделі в програмний комплекс SOFISTIK. Розрахунок
Етап 4. Аналіз результатів розрахунку в програмному комплексі
SOFISTIK. Внесення змін до інформаційної моделі
Результати розрахунку показали, що модель необхідно коригувати, а саме:
● збільшити жорсткість фундаментної плити;
● додати конструктивні залізобетонні елементи (балки) в плиті
покриття;
● зменшити товщину залізобетонних стін;
● збільшити жорсткість вертикальних елементів: колони замінити на прямокутні пілони;
● на цьому етапі ми актуалізували конструктивну модель в Revit
і передаємо зміни архітекторам для коригування архітектурної
моделі в Archicad. Завдяки налагодженій зв’язці Revit-Archicad
обидві моделі були змінені за 1 день в режимі реального часу.
Етап 5. Проектування інженерного розділу в програмному комплексі Revit (рис. 3)
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Рис. 3. Процес виконання інформаційної 3D модель інженерами мереж

1. Основою для розробки розділів ОВ і ВК слугують актуалізовані та
повністю узгоджені між собою архітектурні та конструктивні моделі.
2. Інженеру необхідно лише побудувати 3D BIM модель, зробити
розрахунки, узгодити шляхи прокладання труб та отворів. Інженер
мереж не витрачав час на виконання 2D підоснови, не очікував коли
з’явиться актуальне завдання від колег, а використав раніше виконану 3D BIM модель.
3. Крім побудованої 3D моделі мереж архітектори та конструктори
отримали завдання на отвори всередині єдиної моделі.
Етап 6. Розробка робочої документації КБ (конструкції залізобетонні)

Рис. 4. Процес виконання креслень розділу КБ (конструкції залізобетонні)

Можливість перевірки моделі (проекту) на перетині та колізії в 3D
скорочує кількість помилок на будівництві на 90%. Завжди дешевше
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та простіше вирішити проблему на папері, особливо якщо цей процес автоматизований.
Висновки:
1. У цьому проекті нам вдалося створити єдину інформаційну модель, майже «без швів».
2. Скоротити до мінімуму зайву роботу та обмінюватися інформацією моментально між проектувальниками.
3. Уникнути помилок накладання конструкцій та обладнання, перетинів та колізій.
4. Швидко оптимізувати перерізи та матеріаломісткість елементів,
не порушуючи вихідний архітектурний образ будівлі.
5. На будівництво передано повноцінну BIM модель для здійснення
БМР та навігації по моделі на будівельному майданчику.
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MASTERMIND - РЕВОЛЮЦІЙНА BIM ТЕХНОЛОГІЯ
КОМПАНІЇ GENPRO

На базі чисельних напрацювань с багатьма девелоперами, було розроблено програмний bim-продукт - Mastermind. Це один із варіантів
генеративного дизайну.
Програмне забезпечення формує загальний вигляд та наповнення
продукту що розробляється під задані умови. Дизайнер, інженер
або замовник не шукає сам шляхи вирішення поставленої задачі, а
описує її параметри і обмеження програмі, після чого вона генерує
різноманітні варіанти рішення, котрі формують загальне бачення
продукту, в нашому випадку концепції будівель та мастер-плану.
В технології Mastermind проектування об’єкта ведеться з використанням алгоритмів, коли система самостійно створює тисячі моделей, порівнюючи їх між собою та обирає найкраще оптимізовані
модифікації згідно до завдання проектувальника.
За основу створення прикладів взято велику кількість параметрів,
як з нормативної документації так і з найкращих практик GENPRO.
Взаємодія з Mastermind відбувається через WEB-портал. Вихідними
даними для проектування є: координати точок земельної ділянки
(можуть бути задані в місцевій системі координат), висота будівель
(на сьогоднішній день mastermind генерує будівлі до 75 метрів),
квартирографія, необхідні діапазони площ для квартир.
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Для зручної оцінки навколишнього середовища земельної ділянки
створено інструменти для його аналізу та редагування: відображення оточуючої забудови (висота та тип будівель), вид із супутника,
трафік; редагування висоти та типу будівлі; завантаження креслень
земельної ділянки у вигляді зображення та подальша взаємодія з
ним в просторі карти; ручне коригування контуру земельної ділянки
та відступів, формування видових зон.
Згідно до заданих параметрів програма генерує мастер-план з посадкою будівель та варіантами планувань. Всього за 30 хвилин можна отримати 50+ варіантів проекту забудови земельної ділянки з
доволі точною планувальною, фінансовою та проектною моделлю.
Для аналізу параметрів створено інструменти фільтрації (діаграма паралельних координат) та порівняння концептів (вкладка
Compared).
Створено можливість редагування кожного концепту окремо, змінюючи параметри на декількох етапах створення: зонування ділянки, визначення типології забудови, коригування кількості поверхів
для кожної секції окремо. Після данного редагування відбувається
перерахунок параметрів концепту.
Mastermind використовує наступні продукти: Rhinoceros 3D (програмне забезпечення для тривимірного NURBS-моделювання),
Grasshopper (графічний редактор алгоритмів, глибоко інтегрований
в Rhinoceros 3D), Autodesk Forge (платформа, яка надає API-інтерфейси та сервіси, котрі дозволяють отримати доступ до проектних
даних та використовувати їх через хмарне сховище), OpenStreetMap
(некомерційний веб-картографічний проект зі створення силами
спільноти учасників детальної вільної та безкоштовної географічної
карти світу), Mapbox (постачальник онлайн-карт для веб-сайтів та
додатків), Revit (програмний комплекс для автоматизованого проектування, який реалізує принцип інформаційного моделювання).
Для виводу концепції в звичний для користувача формат реалізовано BIM-генератор, який створює rvt та dwg файли (включаючи
оформлений комплект креслень) по кожній будівлі та концепції в
цілому.
Генеративний дизайн в проектуванні має перелік дуже важливих
переваг. Він прискорює процеси на будь-якому етапі проектування,
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надає більше варіантів ніж людина, дає можливість більш розширеного вибору, допомагає ув’язати варіанти посадки будівель та
розміщення квартир, знижує рівень “людського фактору”, моментально надає кошторисну оцінку матеріалоємності проекту та спрощує роботу девелопера та забудовника, особливо на початковому
етапі проекта.
Завдяки даній технології девелопер самостійно може провести
аналіз концепцій не витрачаючи на це багато часу та коштів. Генеративний дизайн має велике значення для ринку нерухомості, особливо для будівництва житла стандарт класу.
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ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
ЗА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОБ’ЄКТУ ПРИ СУЧАСНОМУ
СТАНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЛІ
Інформаційна модель будівлі (Building Information Modelling, BIM) ̶
динамічна цифрова модель об’єкта від початку проектування до
завершення експлуатації.
Аналіз основних проблем що виникають при впровадженні BIM-технологій в будівельних організаціях країн Європейського Союзу (ЄС)
виділив наступні: значні первісні витрати, дороге програмне забезпечення, некоректна робота програмних комплексів, нехватка фахівців
в галузі ВІМ-моделювання, ці проблеми актуальні і для України.
На фоні досягнень ЄС і та інших країн по впровадженню ВІМ-технології в будівельній галузі України, слід вирішити ряд проблем програмного забезпечення і його нормативно-довідкової бази на різних
етапах життєвого циклу.
1 Проектування
Проблема № 1 Відсутність програмного забезпечення технології
будівництва об’єкта у відповідності до ДБН – вибір варіанту організаційно-технологічної схеми будівництва обумовлює проблему
нормативно-довідкового забезпечення, та загальних вимоги щодо
організації будівельного виробництва в Україні.
Проблема № 2. Необхідність удосконалення кошторисного нормування, ціноутворення, об’єктного обліку та управління вартістю,
шляхом усунення недоліків і реформування методичних підходів,
що наближають до реальних часових і вартісних показників, запровадити визначення вартості і обліку поряд з роботами, по конструктивним елементам і об’єкту в цілому.
Проблема № 3. Управління утриманням та експлуатація об’єктів стає
найскладнішою проблемою для проектувальників, яку слід вирішити для конкретних будівель і споруд щодо терміну цього періоду,
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системи ремонтів конструктивних елементів, методики визначення
вартісних показників та приведення їх у порівняльний вид при оцінці
ефективності за життєвий цикл.
Проблема № 4 Інформаційне та програмно-технічне забезпечення
̶ створення та накопичення баз даних бібліотечних елементів та
іншої інформації, а також створення комплексного програмно-технічного забезпечення, що охоплює усі моделі життєвого циклу є гарантією подальшого успішного функціонування ВІМ.
2 Будівництво
На етапі Будівництво виникають проблеми які вимагають змін і
особливо при проведенні тендеру по вибору генерального підрядника, субпідрядників, постачальників; укладанні договорів підряду
і постачання, складовою яких є нові календарні графіки, договірні
ціни і як наслідок зміни при визначенні економічного варіанту будівлі за життєвий цикл.
Проблема № 5. Конкуренція на ринку будівництва обумовила
зміни в нормативах організаційної підготовки будівництва, а нормативи тривалості будівництва, що діяли в колишньому СРСР,
втратили своє значення і вимагають нового обґрунтування в нових ринкових умовах на базі нових норм праці діючого будівельного підприємства.
Проблема№ 6. Аналіз методики побудови усіх календарних графіків
в ПВР показав, що ключовою проблемою є визначення тривалості
робіт в сучасних ринкових умовах при існуючий нормативно-довідковій базі і відсутності програмного забезпечення для розробки технологічних карт з забезпеченням мінімальних допустимих ризиків в
залежності від горизонту планування. Ці обставини обумовлюють
необхідність пошуку нових методів розробки проектів виконання
робіт в умовах ВІМ нових технічних засобів узгоджених з діючими
технологічними картами на підприємстві.
Проблема № 7. Відсутність програмного забезпечення для обґрунтування можливих варіантів механізації робіт, виходячи з обсягів
БМР, габаритів будівлі, маси та розміру конструкцій, умов будівництва з аналізом впливу на техніко-економічні показники будівництва
за методикою для оцінки ефективності організаційно-технічних заходів.
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Проблема № 8. Відсутність програмного забезпечення потокового
методу.
3 Експлуатація
Проблема № 9 Методологічне, методичне, організаційне, програмне забезпечення ̶ утримання та поточний, капітальний ремонт будівлі та її конструктивних елементів, строки проведення усіх видів
ремонтів, витрати і джерела фінансування до появи проекту реконструкції або ліквідації відсутнє. Без конкретизації вирішення цих
проблем впровадження ВІМ буде носити декларативні побажання.
Проблема № 10. Для реалізації ВІМ ІРD в сучасних умовах відсутнє
програмне забезпечення яке могло об’єднати результати реалізації
2-х Блоків ВІМ і забезпечити експорт вихідних даних від 1Блоку,
підсистем 4D-7D до підсистеми 8D 2Блоку, програмне забезпечення якої і повинно відповісти на поставлені вище питання і вибрати
оптимальний варіант будови вже при проектуванні.
Вирішення цих проблем дозволить ефективно реалізовувати
ВІМ-технології на різних етапах життєвого циклу проекту.
Література
1 Трач Р.В. Інформаційне моделювання в будівництві (ВІМ): сутність, етапи становлення та перспективи розвитку (КНУБА). Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. / Науковий збірник «Економіка
та управління підприємством», - 2017. -випуск 16 - С.490-496
2 BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры: материалы [Текст]: тез. II Междунар. науч.-практич. конф. (15–17 мая
2019) – Санкт-Петербург: СПб ГАСУ, 2019 - 274 с.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
БУДІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ
ВІДРОДЖЕННЯ ПОКИНУТИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
В роботі розглядаються проблеми формування організаційно –технологічної моделі (ОТМ) процесу відтворення покинутої будівлі у складі
загальної Будівельно-інформаційної моделі (подальше БІМ) відродження покинутих будівель та споруд. Вдале рішення процесу відтворення покинутого об’єкту є однією з важливих запорук можливості
його ефективного подальшого експлуатування. Це пов’язано з тим,
що на безпосередній процес відновлення об’єкту доводиться максимальний обсяг фінансових, матеріальних та людських ресурсів. Тому
оптимізація процесу відновлення об’єкту є актуальним та недостатньо вивченим завданням. Метою даного дослідження є формування
організаційно-технологічної моделі процесу відтворення покинутого
об’єкту з урахуванням його особливостей, оптимізація проектних рішень за критеріями та обмеженнями загальної БІМ-технології. Для
досягнення цієї мети в роботі розглядаються наступні завдання:
• оцінка технічного стану будівлі на основі вивчення наявної технічної документації та результатів технічного обстеження;
• аналіз ефективних проектних рішень та методів технології та організації робіт з відтворенням подібних об’єктів;
• вибір та обґрунтування критерію оптимізації та обмежень виходячи з вимог БІМ-технології;
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•
пошук оптимальної ОТМ з коректурою та узгодженнями за вимогами БІМ-технології.
Розроблені загальний блок-схемний алгоритм та запропоновано організаційно-технологічне моделювання процесу відтворення покинутих об’єктів, формування та оптимізація ОТМ відтворення покинутого об’єкту за умовами обґрунтування його довговічності.
Блок-схема алгоритму оптимізації ОТМ відтворення покинутого
об’єкту
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Висновки та пропозиції:
1. Формування ОТМ відродження покинутого об’єкту є найбільш
складною, вартісною і трудомісткою частиною БІМ-технології.
2. Пошук оптимального рішення ОТМ з використанням будівельно-інформаційної моделі сприяє в певній мірі вирішенню глобальної проблеми відродження покинутих будівель та споруд.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ШАБЛОНІВ УПРАВЛІННЯ
БУДІВНИЦТВОМ ТА BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
Будівельна діяльність є проектно-орієнтованою. Представляється раціональним впорядкувати управління відповідно до процесів
«Керівництва з управління проектами», застосувавши один з основних принципів системи менеджменту якості (документарну фіксацію
управлінських впливів) спільно з традиційним рішенням наукової
організації праці та управління в будівництві – технологічною картою. Для цього необхідно: розширити поняття «технологічна карта»
до поняття «шаблон управління будівництвом»; сформувати базу
знань підприємства на основі шаблонів управління будівництвом;
на підставі даних шаблонів формувати моделі операційної діяльності організації (взаємозалежні моделі продукту і процесів проекту); здійснювати документарну видачу завдань і приймання кінцевого результату за допомогою моделей (рис. 1).
Представлена схема (рис. 1) демонструє, що за допомогою інформаційних моделей можливо по-новому впорядкувати такі рівні управління, як «організація» і «керівництво». А саме, сучасний рівень розвитку інформаційних засобів дозволяє:
Формувати і працювати з моделями будь-якого ступеня деталізації. Це дає можливість підвищити точність і оперативність
управлінських впливів, заощадити час управлінців на виконання
планування і кон-тролю. Отже, це – можливість заощадити зусилля
управлінців для реалізації рівня «лідерство».
Створювати комплексні взаємопов’язані моделі продукту і процесів будівельного проекту. Це призводить до нової інтерпретації
поняття наукової організації праці і управління шляхом формування
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і використання шаблонів ефективних конструктивно-технологічних
рішень.
На рис. 2 показана функціональна схема використання інформаційних засобів у будівництві. Вона розроблена на підставі принципової
схеми¸ що наведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципова схема використання інформаційних засобів при управлінні у будівництві

Рис. 2. Функціональна схема використання інформаційних засобів при управлінні у будівництві (об’єднана стрілка до «первинного звіту» та «звіту про
достовірність» означає взаємоузгодженість цих документів)
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Функціональна схема формалізує основні шляхи документообігу будівельної компанії. В якості документу на даній схемі прийнято носій
інформації (паперовий чи електронний), в якому однозначно зафіксована відповідальність за подані дані. Розроблена схема (рис. 2) показує, що основними елементами системи «Управління в будівництві
за допомогою інформаційних технологій» є: довідник конструктивно-технологічних шаблонів (побудований на принципах управління
знаннями та наукової організації праці та управління) і моделі продукту і процесів проекту (вміщують версії продукту і процесів проекту «цільовий план», «оперативний план» і «факт»). Модель процесів
проекту при цьому включає фінансові процеси та результати. Ефективність реалізації представленої функціональної схеми (рис. 2) залежить від наступного: ступеню розробленості довідника конструктивно-технологічних шаблонів; послідовності у фіксації та реалізації
відповідальності робітників за інформацію у зазначених документах.
Шаблон управління будівництвом (ШУБ) – це будівельна інформаційна модель, що містить дані з планувальних, конструктивних, технологічних, організаційних, експлуатаційних та економічних рішень у
вигляді об’ємної параметричної частини будівлі чи споруди та пов’язаного з нею ресурсного графіку робіт.
На теперішній час стан шаблонування архітектурно-конструктивних
рішень та нормування організаційно-технологічних рішень в Україні
залишає бажати кращого. Держава не має процесів створення, актуалізації та використання національних баз даних будівельних матеріалів, ресурсів, технологій у цифровому вигляді. Ресурсні елементні кошторисні норми не завжди можуть використовуватись при
інвестиційно-будівельному процесі, так як можуть не відповідати реальному будівельному виробництву в повній мірі. Тому актуальним
є використання ШУБ як інструменту державного шаблонування та
нормування в будівництві, а також як інструменту впровадження інновацій. Відповідний алгоритм показаний на рис. 3.
Зрозуміло, що для початку індустріального використання в будівельній галузі України необхідна наявність критичної маси ШУБ: актуальних, узгоджених та створених відповідно до стандартів. Для цього
пропонується йти двома шляхами:
1.
Створення комплексів ШУБ в рамках ряду пілотних проектів,
що виконуються за рахунок державного бюджету.
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2.
Заохочення найбільших представників будівельного бізнесу розробляти та узгоджувати ШУБ у державних органах за допомогою надання податкових, кредитних, містобудівних та інших
преференцій.

Рис. 3. Використання шаблонів управління будівництвом при запровадженні
архітектурно-конструктивних та організаційно-технологічних інновацій

Звичайно, ефективним ввижається використовувати обидва шляхи. В такому разі можливо бути поєднати інноваційні підходи до
інвестиційно-будівельної діяльності сучасного бізнесу та взаємоузгодженість та універсальність ШУБ в межах держави. На першому
етапі можливо розробляти ШУБ «як є», тобто у відповідності з найбільш поширеними архітектурно-конструктивними та організаційно-технологічними рішеннями. Після накопичення критичної маси
узгоджених ШУБ можна надати можливість використання у закупівлях оптимізованих ШУБ (наприклад, із зменшенням витрат праці чи
машинного часу відносно нормативних). Такі оптимізовані ШУБ і будуть відображати розроблені інновації.
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BIM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СПРИЯННЯ
ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
Будівельна галузь покликана здійснювати оновлення основних
виробничих фондів, забезпечувати розвиток соціальної сфери, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння підприємств, модернізації застарілого житлового фонду та будівництва нових енергоефективних будинків. Відомо, що одне робоче
місце в будівельній галузі створює 7-11 робочих місць в інших
суміжних галузях економіки.
За даними офіційної статистики в «рекордному» для Україні
1987 році було побудовано більше 21 млн м2 житла, в 2000 році
обсяги будівництва впали до 5,5 млн.м2, в послідуючі роки будувалось 8-10 млн. м2, а в окремі декілька років (2013, 2015 і 2019)
цей показник зростав до 11 млн. м2.
В забезпеченні населення житлом на 1 особу європейським лідером є Люксембург (66,3 м2 на 1 особу), Данія (51,4 м2). В інших
розвинених країнах ЄС цей показник становить приблизно 40 м2
на 1 людину. Україна у загальному рейтингу, з показником 23,8
м2 на 1 особу, знаходиться на одному з останніх місць і відстає
від першої десятки країн у 2-3 рази.
Ті 23,8 м2, що приходяться на пересічного українця є спів розмірними з аналогічними показниками Росії, Казахстану, Білорусії.
Саме значне скорочення населення з (52 до 42 млн чол.) дозволило Україні наблизити забезпечення населення житлом до
показників цих пострадянських республік. Відносні обсяги будівництва житла (м2/люд в рік) в Україні протягом більше 20 останніх років в 2-3 рази нижчі ніж в Росії, Казахстані, Білорусії. Статистичні дані свідчать, що в Україні будується в середньому 0,22
м2/люд в рік, тоді як в сусідніх країнах 0,5-0,7 м2/люд в рік і не
опускались нижче 0,5 м2/люд. в рік.
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В європейських країнах основним критерієм оцінки забезпечення населення житлом вважається кількість кімнат, які приходяться на людину. В табл. 1 приведені порівняльні дані України та
інших країн [1].
Таблиця 1. Порівняльні дані забезпечення житлом населення окремих країн.

Збільшення відносних обсягів будівництва житла пов’язане на сам
перед зі зменшенням його собівартості. Це досягається шляхом скорочення тривалості будівництва, розробки оптимальних і збалансованих по ресурсам проектів. В проектуванні будинків класичний
метод розробки проектних креслень на папері замінений електронними системами автоматизованого проектування CAD. Перехід до
застосування тривимірного проектування об’єктів дав поштовх для
розвитку сучасного методу розробки проектної документації - застосування BIM-технологій [2].
Кінцева мета BIM-технології це безумовно здешевлення вартості
будівництва та вирішення житлової проблеми, шляхом реформування, модернізації та цифрової трансформації будівельної галузі
України, оптимізація витрат на будівництво та експлуатацію будівельних об’єктів, підвищення надійності. За даними [3] економія
часу при виконанні проекту в середньому становить 20-50%, при
внесенні змін до проекту вона набагато більша.
Узагальнені переваги позитивний BIM-технологій приведені на
рисунку.
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Рис. 1. Визначальні фактори позитивного впливу ВІМ –технології на
будівництво.

Користувачі BIM-технологій європейських країн, на основі накопиченого досвіду визнали, що до найбільш значущих факторів покращення проектування, є колективне розуміння проектного задуму,
поліпшення загальної якості проекту, зменшення конфліктів в процесі будівництва.
При використанні BIM-технологій на окремих об’єктах досягається
великий економічний ефект, який досягається шляхом зменшення
собівартості одиниці будівельної продукції. Перед початком БМР,
на підставі проекту організації будівництва і існуючої BIM-моделі в
автоматизованому режимі розробляється проект виконання робіт
(ПВР) при цьому передбачається навіть вхідний контроль будівельних матеріалів і конструкцій.
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Прикладом вражаючих результатів ефективності від впровадження BIM-технологій є досягнення китайськихї спеціалістів,
коли за 19 днів було побудовану 57 поверхову будівлю Mini Sky
Citi в місті Чанша провінції Хунань[4].
Життєвий цикл будівельного об’єкта автори [5] ділиться на п’ять
фаз: планування та проектування; виготовлення; будівництво;
експлуатація; демонтаж. При такому підході до планування і
проектування передбачається розробка інтегрованої 3D-моделі
здатної генерувати 4D віртуальну модель для візуалізації процесу будівництва. На етапі проектування основні несучі елементи
аналізуються і класифікуються, в результаті чого кожен елемент
маркується і йому присвоюється унікальний код, що зберігається на RFID-позначку. Дані про елементи і їх коди зберігаються в
3Dмоделі і використовуються на наступних етапах.
Інтерес до інформаційного моделювання будівель постійно зростає. Ще в 2009 році постановою КБМ України №869 були визначені загальні вимоги до програмних продуктів, які закуповуються
або створюються на замовлення державних органів. Широко використовуються окремі програмні продукти, що стосуються розрахунків фундаментів, конструкцій, управління різними етапами
проекту - тендерами, кошторисами, проектуванням, закупівлями, виготовленням креслень, плануванням, контролем витрат за
будівництвом, монтажем та введенням в експлуатацію об’єкта. В
електронні мережі розміщені доступні електронні калькулятори
за допомогою яких можна розрахувати термічний опір огороджувальної стіни, втрати тепла на ізольовані поверхні, потребу
матеріалів на будівництво будинку, тощо.
Кінцева мета BIM-технології це безумовно здешевлення вартості будівництва та по великому рахунку вирішення житлової
проблеми, шляхом реформування, модернізації та цифрової
трансформації будівельної галузі України, оптимізація витрат на
будівництво та експлуатацію будівельних об’єктів, підвищення
надійності.
У роботі [6] узагальнені дані зарубіжних фахівців, щодо застосування технології інформаційного моделювання. Вона скорочує
витрати на будівництво об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок державних бюджетних коштів, на 25%, що є до-
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сить актуальним для містобудівних компаній, замовником яких
виступає держава. В ході експлуатації об’єкта зниження витрат
становить більше 35%.
В лютому місяці 2021 року КБМ України затвердив Концепцію
впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій), яка була розроблена Мінрегіоном, і план
заходів для її реалізації. Реалізація зазначеної концепції розрахована до 2025 року і буде реалізовуватись поэтапно.
З перерахованих заходів реалізації Концепції чітко проглядається домінування вертикального державного управління, але не
задіяні інші учасники будівельного ринку, не визначені основні
виконавці, прогнозні показними бюджетних затрат для реалізації
зазначеної Концепції та ефективність від їх впровадження.
Висновки
Принциповою відмінністю використання ВІМ-технологій в сучасному будівництві є не стільки можливість представлення тривимірних моделей будівель, а скорочення часу на підготовку
проекту та усунення неузгоджень, забезпечення контролю над
витратами, можливість коригування інформаційної моделі та
можливість планування та оптимізації виконання загально будівельних робіт з монтажем технологічного обладнання.
ВІМ-технологія, як і в інших країнах, переважно буде використовуватись на культових об’єктах, які будуть будуватись за рахунок
бюджетних коштів. За рахунок держави в Україні будується лише
0,3% житла і зростають тенденції до зростання долі малоповерхового житла (до 3-х поверхів), тому ВІМ-технологія має великі
перспективи масштабного використання при проектуванні та будівництві такого житла, що сприятиме зростанню його обсягів та
зменшенню його вартості при збалансуванні попиту і пропозиції.
Вірогідність потенційних проблем масштабного впровадження
ВІМ-технологій може бути пов’язана з експертизою проектів, дозвільними процедурами, які тривалий час знаходяться на стадії
вдосконалення та реформування.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБІТ
Метою даного дослідження є інтеграція системи візуального програмування в будівельну галузь на прикладі підбору монтажного
крана з урахуванням його розташування.
Висока актуальність теми обумовлена тим, що організаційно-технологічні процеси у будівництві не ідеальні та повинні удосконалюватись. Впровадження ідеї дослідження у технологічний процес стало
можливим завдяки розвитку BIM-технологій.
Важливою задачею в етапі будівництва є вибір монтажного крана.
Для цього потрібно дотриматися ряду важливих умов. По-перше,
правильне розташування крану на будівельному майданчику з метою охоплення всієї площі будівлі, складів та розвантажувальних
майданчиків. По-друге, раціональний підбір крану за його технічними характеристиками.
Для реалізації даної задачі було вирішено використати сучасний
метод візуального програмування, який активно використовується
в проектних компаніях, а саме комплексу візуального програмування Grasshopper. Візуальне програмування — спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об’єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді. На сьогоднішній день
існує безліч комплексів для візуального програмування. У сфері
проектування найпоширеніші із них це: Dynamo (вбудований Revit),
Grasshopper (вбудовано в Rhinoceros).
Ідея полягає у тому, щоб за допомогою використання одного з вищезазначених комплексів створити алгоритм для автоматичного
підбору баштового крана з можливістю розгляду одразу декількох
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варіантів вирішення даної задачі. Для її реалізації була створена
база даних – 5 кранів з урахуванням декількох варіантів стріли для
одного типу крана (всього в неї було вміщено 15 варіантів). База
даних включає в себе: назви кранів, максимальну висоту крана,
вантажопідйомність, виліт стріли. База даних потрібна для постійного розширення переліку кранів без впливу на основний алгоритм
підбору. Перелік всіх кранів та їх характеристик записується в файл
формату json.
Алгоритм підбору монтажного крана складається з декількох частин:
1.
Зчитування файлу json – дана частина алгоритму взаємодіє з
базою даних, беручи з неї потрібну інформацію.
2.
Зчитування вхідних даних – задання висоти будівлі, необхідної
вантажопідйомності, зовнішнього контуру будівлі, що проектується.
3.
Побудова зони охоплення крану – основна частина алгоритму,
в якій виконується розрахунок.
4.
Генерування варіантів рішення за допомогою еволюційного алгоритму – напряму в штучному інтелекті (розділ еволюційного моделювання), що використовує і моделює біологічну еволюцію.
Розрізняють різні алгоритми: генетичні алгоритми, еволюційне програмування, еволюційні стратегії, системи класифікаторів, генетичне програмування тощо. Всі вони моделюють базові положення в
теорії біологічної еволюції — процеси відбору, мутації і відтворення.
Поведінка агентів визначається довкіллям. Множину агентів прийнято називати популяцією. Така популяція еволюціонує відповідно до
правил відбору відповідно до цільової функції, що задається довкіллям. Таким чином, кожному агентові (індивідуумові) популяції призначається значення його придатності в довкіллі. Розмножуються
лише найпридатніші види. Рекомбінація і мутація дозволяють агентам змінюватись і пристосовуватися до середовища. Такі алгоритми
належать до адаптивних пошукових механізмів. Було використано
еволюційний алгоритм Galapagos, який вбудовано в Grasshopper.
В ході випробувань було підібрано оптимальне розташування та
тип монтажного крана. Випробування показали високу швидкість
роботи алгоритму та оптимальність рішення. Представлений алгоритм допоможе суттєво скоротити час підбору монтажного крану та
розглянути всі можливі варіанти розташування.
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ЦИФРОВА ІНФОРМАЦІЙНА BIM - МОДЕЛЬ СПОРУД
НА СТАДІЇ БУДІВНИЦТВА НУЛЬОВОГО ЦИКЛУ
Будівельна галузь України активно розвивається, що ставить нові
вимоги щодо забезпечення стратегічного пошуку нових механізмів
формування інформаційно-аналітичної сукупності показників будівельної галузі.
Інформаційне моделювання будівель (BIM), процес досягнення кращої ефективності, під час проектування та будівництва, поступово
підштовхував інструменти проектування BIM та ГІС від створення
креслень до розумних цифрових моделей реальних активів. Моделі,
створені в сучасних процесах проектування BIM, є досить складними, щоб імітувати будівництво, знаходити дефекти на ранніх стадіях
проектування та генерувати високоточні оцінки деформаційних процесів під час експлуатації.
Потреба в аналізі і передачі інформації робіт нульового циклу в єдину цифрову модель існує для вирішення задач контролю якості робіт
з улаштування пальових фундаментів. На стадії експлуатації вже
збудованого об’єкту така інформація необхідна при аналізі причин
виникнення різних деформацій конструкцій, а також при необхідності
проведення ремонтів і реконструкцій, пов’язаних з підвищенням навантажень на підстави тощо [4].
Слід зазначити, що в даний час налагодженої системи передачі виконавчої документації при виробництві робіт нульового циклу у вигляді блоків цифрової моделі будівництва не розроблена. Спеціальні журнали влаштування паль (буріння, бетонування свердловин з
зануренням арматурних каркасів) ведуться переважно в рукописному вигляді. На підставі підписаного договору підряду ці документи
передаються в паперовому вигляді генеральному підряднику. Якщо
потрібна передача документів в електронному вигляді, то їх надають
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у вигляді сканованих копій, в форматах, що не підлягають подальшій
обробці. Єдине що виконано в частині розвитку ідеології цифрової
моделі, це передача виконавчих схем планового положення паль з
їх фактичним розташуванням щодо проектного у вигляді координат,
одержуваних з блоку пам’яті електронних тахеометрів.
Для вирішення поставленої задачі слід виконати наступні організаційно-технологічні заходи:
1. Обладнати машини системами контролю і датчиками, які будуть
фіксувати і зберігати технологічні показники, необхідні для передачі
в єдину модель.
2. Закріпити в проектно-кошторисної документації організаційні схеми взаємодії між усіма учасниками процесу, як при виробництві робіт
нульового циклу, так і при подальшій передачі виконавчої документації у вигляді блоків цифрової моделі.
3. Ввести в штат підрядної організації посаду спеціаліста по обробці
цифрової інформації, отриманої від замовника або проектувальників.
4. Організувати навчання лінійних працівників з ведення і передачі
виконавчої документації в електронному вигляді. При цьому слід затвердити практику застосування їх електронного підпису для недопущення поширення некоректних їх версій виконавчої документації.
Для усунення цього недоліку авторами на рис. 1 пропонується структура наповнення інформаційної моделі будівництва з урахуванням
функціонального розподілу обов’язків учасників процесу її формування.
Переваги впровадження зазначених пропозицій у єдину цифрову
модель будівництва споруд на етапі нульового циклу:
1. Оперативна зв’язок з проектною організацією - режим «Онлайн»
коригування технологічних показників у вигляді глибину занурення
паль, значень несучої здатності тощо.
2. Можливість оперативного прогнозування розвитку деформацій
ґрунтового масиву і існуючих конструкцій будівель, що знаходяться
поблизу ділянки будівництва.
3. Оперативне прийняття рішень під час виконання робіт в частині
необхідних коригувань конструктивних розширенні, викликаних різ-
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ними відхиленнями від проектної документації. На стадії експлуатації вже збудованого об’єкта ця інформація необхідна при аналізі
причин виникнення різних деформацій конструкцій, при необхідності проведення ремонтів і реконструкцій, пов’язаних з підвищенням навантажень на основи.

Рис. 1 . Етапи життєвого циклу і проходження цифрових моделей при
виробництві робіт нульового циклуВисновок. Практика збору і передачі інформації при побудові цифрових моделей будівництва на етапі влаштування пальових фундаментів знаходиться на початковій стадії формування.
Однак, як встановлено автором, впровадження такої системи дозволить
уникнути втрати якості будівництва як на стадії зведення, так і при необхідності ремонту будівлі під час його експлуатації.
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ЦИФРОВІ ДВІЙНИКИ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО
ПЛАНУВАННЯ МІСТА
Передові технології, такі як штучний інтелект та Інтернет речей (IoT),
дедалі більше стають важливими частинами кожної галузі, роблячи
процеси більш швидкими та ефективними з точки зору вартості, часу
та догляду. Перехід до цифрових технологій дає можливість кожній
галузі досягти більшого за рахунок меншої кількості – це оптимізація, яку шукають останні досягнення в обчислювальній потужності
та інтелектуальні алгоритми, разом з технологічними розробками в
сенсорах, мініатюризації, робототехніці та дронах, які допомагають
навіть будівельній індустрії зрозуміти, як вони можуть поєднувати їх.
Цифровий та фізичний світ побудують дешевші, більш екологічні та
безпечні будівлі за менший час. Прикладом цього є те, як дрони дозволяють робити велику кількість фотографій за короткий проміжок
часу, полегшуючи завдання планування. Але не тільки це, оскільки
залежно від датчика, який має безпілотник, можна одночасно отримати дані, за допомогою яких можна змоделювати фізичні характеристики, що надають більшу додану цінність фотограмметрії [1].
Цифровий близнюк відноситься до віртуальної моделі процесу, продукту або послуги. Цифровий близнюк – це зв’язок між об’єктом реального світу та його цифровим поданням, який безперервно використовує дані датчиків. Всі дані надходять від датчиків, розташованих
у фізичному об’єкті. Цифрове подання потім використовується для
візуалізації, моделювання, аналізу, моделювання та додаткового
планування. На відміну від BIM-моделювання, цифровий близнюк
не обов’язково обслуговує об’єкт із просторовим поданням. Наприклад, транзакційний процес, файл особи або сукупність відносин
між зацікавленими сторонами та адміністративними одиницями.
Цифрові близнюки дозволяють дизайнеру будівлі мати всю інформацію, пов’язану з будівлею, в реальному часі, пов’язану з файлом
життя, який включає в себе концепцію, дизайн, будівництво, обслу-
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говування та експлуатацію активу. Це забезпечує миттєвий доступ
до всієї інформації про будівельний майданчик. Він допомагає будівельникам завжди бути впевненими навіть у найдрібніших речах,
як необхідні заходи балки [1].

Рис. 1. Моделювання повеней – одне з багатьох додатків 3D-моделі міста.

Правильне використання технології завжди робить процеси більш
ефективними. Наприклад, цифрові близнюки, дозволяють шляхом
моделювання отримати потенціал для виявлення шкоди, заподіяної
природними та техногенними катастрофами. Вони можуть допомогти громадянам вести безпечніше життя. Наприклад, у випадку інфраструктур, де передбачається багато трафіку, через використання
програмного забезпечення для моделювання пішоходів, виявлення
заторів. Вводячи необхідні зміни в цифрову модель інфраструктури,
можна досягти більшої безпеки, ефективності та зниження експлуатаційних витрат при будівництві та обслуговуванні активу.
Успішним прикладом функціонування 3D-моделі є цифровий близнюк м. Гронінгена в Нідерландах. Створення 3D Digital City потребувало точні 3D-данні, які були отриманні Kavel 10 компанією з великим міжнародним досвідом збору високоякісних аерофотознімків і
даних хмар точок Lidar в великих масштабах. Обліт Гронінгена проводився з використанням GSD 2,5 см для зображень і приблизно
400 точок на квадратний метр з перекриттям 80/80%. Найбільшою
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перевагою цього підходу є можливість багаторазового використання даних, отриманих за один рейс [2].
На основі отриманих високоякісних наборів даних компанія Avineon
створює сучасну тривимірну модель міста з рівнем деталізації
LOD2.3 (реалістичне моделювання даху з урахуванням слухових
вікон і звисів даху для будівель), з точністю до 10 см і бездоганним
вирівнюванням з великомасштабною базовою картою 2D. Більш
того, Avineon додав текстури в будівлі, використовуючи свій інноваційний і в значній мірі автоматизований процес 3D-моделювання,
який розумно поєднує кілька інструментів. Крім будівель, Avineon
також буде моделювати інші об’єкти з базовою 2D-карти, такі як мости, стіни, сходи і дерева, щоб зробити подання 3D-цифрового міста
ще більш реалістичним [2].

Рис. 2. Збір 3D-даних.
Нарешті, вся ця тривимірна інформація буде доступна користувачам, і важливо, щоб це було зроблено зручним і привабливим способом. По-перше, дані будуть зберігатися у відкритій базі даних 3D
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CityGML, а різні шари будуть опубліковані у відкритих сервісах 3D
Tiles. Це спростить використання 3D-даних в декількох онлайн-інструментах без необхідності їх перетворення або розширення. В
результаті всі інструменти будуть автоматично отримувати актуальні 3D-дані, доступні безпосередньо з джерела в муніципалітеті
Гронінгена. Крім того, буде доступна служба завантаження, що дозволяє кожному завантажувати частини моделі для використання
в своїх власних інструментах моделювання, таких як SketchUp або
Autocad. Тривимірна модель забезпечить основу для забезпечення
того, щоб просторові проекти виконувалися швидше, економічніше
і прозоріше [2].
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1. Навіщо використовувати цифрові близнюки в будівництві. URL:
https://uk.geofumadas.com/por-que-usar-gemelos-digitales-en-laconstruccion/
2. Digital Twins for Spatial Planning. URL: https://www.gim-international.
com/content/article/digital-twins-for-spatial-planning

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

133

Сорочук Наталія Ігорівна
асистент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою. Український державний університет залізничного
транспорту, м. Харків
nat.sorochuk50@gmail.com
Сорочук Юрій Олександрович
студент Українського державного університету залізничного транспорту,
м. Харків
yura.sorochuck@gmail.com

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ВІМ-ПРОЕКТУВАННЯ
У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ CREDO
Підвищення якості проектних рішень і зниження витрат праці особливо помітно при використанні сучасних інформаційних технологій,
зокрема: геоінформаційних систем (ГІС), цифрових моделей місцевості (ЦММ). Вони широко застосовуються при проектуванні, будівництві та експлуатації залізничних і автомобільних доріг.
Однак комплексна система автоматизованого проектування (САПР),
що працює на основі ЦММ для залізниць, в даний час повністю не
розроблена. Тому зараз актуально адаптувати наявні програмні забезпечення до завдань проектування залізниць з використанням
ЦММ, створення на їх основі САПР і розробки методу виконання
проектних робіт на новій інформаційній базі. Вирішення цієї проблеми вимагає проведення багатогранних досліджень. Деякі програми,
які використовуються для проектування автомобільних доріг, а так
само існують програми комплексного проектування. Саме вони стали основоположниками використовуваних програм для проектування залізниць.
Програмний комплекс CREDO призначений для проектування автомобільних доріг, але застосовується і при проектуванні залізниць.
В системі CREDO вдало організована робота планового компонування проектних рішень при проектуванні станцій, вузлів, розв’язок,
і вона широко застосовувалася при розробці таких проектів. Для
застосування програмного комплексу при проектуванні залізниць
до складу модуля CREDO Дороги була включена можливість відображення на планах специфічних об’єктів залізничного транспорту
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- стрілочних переводів. Зараз система CREDO зберігає певні позиції в області проектування генпланів, використовується для обробки даних зйомки і створення ЦММ.
Саме наявність повної інформації з будь-якого етапу проектування,
будівництва та експлуатації, зібраної в єдину модель споруди, дозволяє вирішити масу існуючих проблем. Це і планування, і терміни,
і ефективність використання ресурсів. Зведення всіх технологічних
процесів в єдину цифрову інформаційну модель дає можливість
по іншому ставитися до об’єкта проведення робіт, не розглядаючи
кожну ділянку окремо, а вирішуючи завдання комплексно, що має
привести до головної мети - конкурентної спроможності технології в
цілому (рис. 1).

Рис. 1. Традиційні етапи використання ЦММ при змінах життєвого циклу
об’єкта будівництва

Ідеологія інформаційного моделювання дозволяє оцінити багато
аспектів: в яких геологічних і екологічних умовах знаходиться об’єкт,
наскільки зручно його будувати, скільки буде коштувати не тільки
його будівництво, але поточний і капітальний ремонт, наскільки безпечна його експлуатація для навколишнього середовища і багато іншого. Ось такий погляд зверху, не на окремий етап, а на весь об’єкт
в цілому і є технологією інформаційного моделювання, яку скорочено називають BIM-технологія.
Безумовно, для такого підходу необхідна точна тривимірна модель.
Причому тільки її наявність не гарантує успіх при інформаційному
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моделюванні. Модель повинна бути пов’язаною, щоб зміна окремих
параметрів частин об’єкта приводила до зміни його параметрів в
цілому. Модель повинна бути інформаційною, де кожен об’єкт, крім
геометричних характеристик, володіє ще й змінним набором семантичних характеристик.
Наявність такої моделі та комплексний підхід до інформаційного
моделювання, безсумнівно, знижує ймовірність помилок і забезпечує використання наявних ресурсів максимально ефективно.
Використання різних модулів зі складу комплексу CREDO дозволяє
оптимізувати процес обробки інженерних вишукувань і створення
цифрових моделей для різних об’єктів промислового, транспортного та цивільного будівництва. Не вдаючись в деталі, програмний
комплекс CREDO служить для таких цілей - створення цифрової
моделі місцевості та цифрової моделі проекту. А без цих моделей
не може бути реалізована технологія інформаційного моделювання.
Будівництво будь-якого об’єкта завжди починається з інженерних
вишукувань, потім, спираючись на отримані дані, проектувальники створюють проект цифрової моделі об’єкта, і вже тільки потім
здійснюють розрахунки і проводять аналіз витрат на будівництво і
тощо.
Часто етап інженерних вишукувань не розглядають в технології інформаційного моделювання, що в корені не вірно, оскільки зникає
цілий пласт даних, необхідних для розробки моделі. Адже цифрова модель місцевості не тільки лежить в основі будь-якого об’єкта,
а й постійно актуалізується в процесі будівництва і експлуатації.
У програмному комплексі CREDO робота з цифровими моделями місцевості і проекту повністю відповідає ідеології, закладеної
в технології інформаційного моделювання. Більш того, системи
CREDO легко вписуються в будь-яку існуючу (або тільки створювану) технологію, займаючи свою нішу і забезпечуючи комплексність обробки даних.
Дослідники і проектувальники отримують потужний інструмент для
створення, актуалізації та контролю цифрової моделі місцевості.
Вони працюють в єдиному інформаційному середовищі, маючи
можливість обробляти дані, отримані при комплексних інженерних
вишукуваннях (інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних і еко-
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логічних дослідженнях, а також кадастрових і землевпорядних роботах), і на їх основі формувати цифрову модель проекту (рис. 2).

Рис. 2. Цифрова модель проекту

По суті - це вихідні дані для всіх наступних етапів життєвого циклу
об’єкта, що створюються в процесі інформаційного моделювання.
Будівництво - це наступний етап. Причому будівельна галузь дуже
активно застосовує нові технології: автоматизовані будівельні комплекси, 3D-СКАН тощо. А використання цих технологій без наявності цифрової моделі неможливо. І саме такі дані надають фахівці,
що працюють в програмах CREDO.
Крім того, етап будівництва тісно пов’язаний з геометричним контролем, а наявність цифрової моделі в технології інформаційного
моделювання дозволяє однозначно звіряти фактичні та проектні
дані при будівництві об’єкта і виявляти найменші відхилення, що,
безумовно, позначається як на надійності побудованого об’єкта, так
і на його кінцевої вартості.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУДІВНИЦТВІ
Сучасні напрями розвитку будівництва характеризуються змінами,
що потребують застосування систем і технологій, які забезпечують
зростання ефективності й результативності проектування і функціонування будівельних підприємств. У цьому контексті важливого
значення має використання BIM технологій, які застосовують інформаційне забезпечення отриманого на основі інтелектуальних
інформаційних систем.
У теоретико-методичному аспекті встановлено, що деякі вчені
визначають інтелектуальну систему у контексті формування та використання інформаційної бази для:
«підвищення грамотності або освіченості системи за рахунок накопичення знань;
можливість подавати та використовувати знання про знання (метазнання);
вміння розв’язувати складні завдання, що важко формалізуються;
можливість опрацювання неточних, неясних, невизначених знань;
адаптивність, тобто здібності розвитку та пристосування;
можливості отримання нових знань з тих, що є в наявності;
комунікативність, пов’язана з можливістю формулювання користувачем довільних запитів до системі на мові, максимально наближеної до природньої» [1].
За ступенем інтелектуалізації інформаційні системи поділяються на:
системи перебору варіантів рішень [2];
системи, які приймають рішення за детермінованими вирішальними правилами без навчання [3 - 8];
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системи, які реалізують алгоритм компараторного розпізнавання за
еталонами [9];
експертні системи, що формуються за рахунок думок експертів
[10 - 12];
системи, що навчаються [13 - 17];
знання-орієнтовані [18 - 19].
Таким чином, запропоновано застосовувати інтелектуальні інформаційні системи в будівництві для формування інформаційно-аналітичного забезпечення BIM.
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ГЕОПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ BIM
Трансформації, що відбуваються у будівельній сфери потребують
застосування сучасного інструментарію, який дозволяє сформувати стратегічні контури розвитку будівельних підприємств. Будівельна сфера є індикатором розвитку економіки держави і впливає на
функціонування інших галузей. У цьому контексті визначення корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств
є важливим фактором, що впливає на їх розвиток. Для вирішення цього завдання запропоновано провести геопросторовий аналіз
визначення корпоративної соціальної відповідальності як інструментарій формування просторової інформації для BIM.
У результаті дослідження визначена корпоративна соціальна відповідальність будівельних підприємств на основі інтегрального показника (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати оцінки інтегрального показника формування та
використання корпоративної соціальної відповідальності досліджених
будівельних підприємств, відн. од. (розроблено автором)

У результаті дослідження визначено, що найбільше значення інтегрального показника формування та використання КСВ спостерігалось
на: АТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «ЕКО-ДІМ», ПрАТ «Прикарпатбуд».
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На всіх досліджених будівельних підприємствах спостерігається несуттєвий рівень реалізації напрямів формування та використання корпоративної та ділової етики у системі оцінки корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємстві, формування та використання
корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств,
враховуючи напрями та особливості застосування нормативно-правового забезпечення, несуттєвий рівень впливу корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств на формування та реалізацію взаємодії стейкхолдерів, взаємодії стейкхолдерів, несуттєвий
рівень фінансового стану. Це потребує розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо зростання ефективності формування та використання корпоративної соціальної відповідальності на будівельних
підприємствах на основі застосування геопросторового аналізу для
здійснення BIM.
Геоінформаційне забезпечення інтегрального чинника формування та
використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних
підприємств для BIM представлено на рис. 1.

Рис. 1. Геоінформаційне забезпечення інтегрального показника формування
та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних
підприємств для BIM, відн. од.

Таким чином, у результаті дослідження запропоновано підхід застосування просторової інформації, отриманої у результаті геопросторового
аналізу для BIM.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ РЕГІОНІВ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ BIM
За останні десятиріччя відбуваються значні трансформації, які
пов’язані із зростанням значення інформаційних систем і технологій. Інформаційні системи і технології виступають важливим засобом розвитку суспільства, зростання продуктивності праці та сталого розвитку територій. Представлений період характеризується
формуванням інформаційного суспільства. На важливість інформаційних систем і технологій вказує прийняття резолюції ООН про
проголошення міжнародного дня інформаційного суспільства. Слід
зазначити, що деякі експерти вказують на те, що «революція в організації й обробці інформації й знання, у якій центральну роль грає
комп’ютер, розвивається в контексті того, що я назвав постіндустріальним суспільством» [1].
Слід зазначити, що розвиток інформаційного суспільства обумовлений чинниками:
- структурними змінами в економіці, особливо в сфері розподілу
робочої сили;
- зростання усвідомлення важливості інформації;
- збільшення розуміння необхідності комп’ютерної грамотності;
- поширення інформаційних технологій;
- вплив державних інституцій для розвитку комп’ютерної мікро- та
наноелектронної технології й телекомунікацій [2].
У контексті важливості інформаційних технологій, відзначимо зростання значення BIM технологій, які дозволяють підвищити ефек-
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тивність проектування будівельних проектів та функціонування
будівельних підприємств. Експертами встановлено, що більшість
проектів у всьому світі розроблені й побудовані з використанням
інформаційного моделювання (систем BIM), 3-D моделювання, що
впливає на процеси архітектури, будівництва, проектування [3].
Для застосування BIM технологій у сфері будівництва для надання
земельних ресурсів запропонована технологія розробки інформаційної системи територіального розвитку використання земель регіонів, яка включає:
1. Визначення системи просторових, містобудівних, інвестиційних
та екологічних факторів, що впливають на територіальний розвиток
використання земель регіонів.
2. Формування багаторівневої системи показників територіального
розвитку використання земель регіонів. Застосовуються квазиметричні моделі переходу просторових, містобудівних, інвестиційних
та екологічних факторів у відповідні показники.
3. Розробка методологічного підходу інтегральної оцінки територіального розвитку використання земель регіонів, який включає
комплекс взаємопов’язаних дій, методів і моделей.
4. Оцінка інтегрального показника територіального розвитку використання земель регіонів на основі застосування методу експертних оцінок, аналітичних методів, методу аналізу ієрархій, локальних
та інтегральних моделей визначення показників територіального
розвитку використання земель регіонів.
5. Побудова геоінформаційної системи територіального розвитку
використання земель регіонів.
6. Розробка геоінформаційної тривимірної моделі моніторингу стану
територіального розвитку використання земель регіонів, що враховує вплив просторових, містобудівних, інвестиційних та екологічних
чинників.
Таким чином, у результаті дослідження запропонована технологія
розробки інформаційної системи територіального розвитку використання земель регіонів, що формує платформу для інформаційно-аналітичного та просторового забезпечення застосування BIM
технологій в будівництві.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІМ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Формування інформаційного забезпечення ВІМ здійснюється із застосуванням просторового забезпечення екологічного моніторингу
використання земель міського середовища. Проблеми здійснення
екологічного моніторингу використання земель є важливим чинником, що впливає на розвиток міського середовища як у вітчизняній,
так і зарубіжній практиках. Зокрема, за останні десятиріччя спостерігаються значні диспропорції та дисбаланси у забезпеченні екологічного середовища, його сталого розвитку. Крім того. У сучасному землекористуванні для здійснення будівництва при застосуванні
BIM необхідно враховувати просторове забезпечення екологічного
моніторингу використання земель міського середовища.
У системі екологічного моніторингу використання земель міського середовища визначаються чинники, які впливають на нього: рівень забрудненості територій (відносно чисті; умовно чисті або малозабруднені; забруднені; дуже забруднені; екологічні катастрофи [1]); оцінка
та значущість екологічних проблем, які впливають на напрями й особливості розвитку територій; характеристика тактичних і стратегічних
пріоритетів у програмах соціально-економічного розвитку, побудованих на принципах сталого розвитку територій; формування та використання джерел фінансування й напрямів екологічної політики характеристика екологічних проблем, які необхідно вирішити, враховуючи
особливості розвитку територій [2]; зміни фізичного та біологічного
стану природного середовища; рівень напруги або антропогенного
тиску, що викликає зміни в навколишньому природному середовищі;
напрями та особливості екологічної політики [3]; промислові чинники (рівень використання технологій та обладнання, енергомісткість
та матеріаломісткість; рівень концентрації об’єктів промисловості;
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структура промислового виробництва з визначенням концентрації
екологічно небезпечних об’єктів; наявність належних природоохоронних систем; наявність разового та економічного механізмів, які
стимулювали б розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем; рівень контролю за охороною довкілля; рівень
радіаційної та енергетичної безпеки; рівень промислових відходів
[4]); транспортної інфраструктури (рівень забруднення довкілля рухомими засобами (автомобілі, тепловози); житлово-комунального
господарства (концентрація і навантаження промислових об’єктів
на обмеженій території; особливості територіально-планувальної
структури міст; визначення напрямів містобудування порівняно з
пріоритетами промислового розвитку, що призвело до занедбаності
таких важливих сфер життєдіяльності міст, як водопровід і каналізаційна мережа, технічний стан яких безпосередньо впливає на екологічний стан міст і якість питної води; рівень руйнування природного
середовища великих міст, висока забрудненість довкілля промисловими викидами і відходами, скорочення зелених зон, забруднення і
непридатності водойм тощо [4]);
Таким чином, у результаті дослідження визначені фактори просторового забезпечення використання земель міського середовища, що необхідно враховувати при проектуванні будівництва інструментами BIM.
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ПРИНЦИПИ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІМ ПРОЕКТУ
Проектування та будівництво споруди потребує зусиль багатьох
фахівців: архітекторів, геодезистів, будівельників-проектувальників,
фахівців з інженерного обладнання будівель, кошторисників, будівельників-монтажників тощо. При традиційному проектуванні із
використанням паперових креслень або двовимірних САПР пакетів
(«електронних кульманів») кожен із фахівців створював свій комплект технічної документації, що відносився до одного і того ж самого об’єкту. Відсутність узгодженості в діях спеціалістів та, як наслідок, і у змісті технічної документації іноді призводить до труднощів
при спорудженні об’єкту (колізії).
З метою вирішення вказаних вище проблем на початку 90-х рр. XX
ст. запропонована технологія формування інформаційної моделі будівлі (Building Information Model – ВІМ, часто використовують терміни ВІМ-модель, ВІМ-проект), яка передбачає інтеграцію всієї інформації про будівлю в єдиній базі даних, до якої можуть мати доступ
проектувальники, будівельники, державні контролюючі організації
Така база даних містить інформацію про геометричні розміри будівлі, її окремих частин, вузлів, деталей, відомості про будівельні
матеріали та вироби, з яких виготовлена будівля, здатність будівлі
опиратися різним типам фізичних впливів (механічних, термічних,
акустичних), вартість окремих елементів будівлі та ін.
Інформація з бази даних відображається у вигляді тривимірних моделей (3D моделей), традиційних будівельних креслень (планів,
фасадів, розрізів, креслень окремих вузлів, специфікацій). На основі цієї інформації можуть складатись замовлення на придбання
матеріалів, звіти, кошториси, презентаційні матеріали та ін.
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При використанні технології збірних конструкцій особливу увагу слід
приділяти геодезичному забезпеченню будівництва. Якщо при спорудженні будівель масових серій геодезичний контроль будівництва
складався із забезпечення незмінності положення планово-висотного
обґрунтування протягом всього етапу будівництва, контролі геометричних розмірів та взаємного положення простих геометричних деталей.
Сучасні будівлі можуть складатись з десятків деталей що мають
унікальні розміри та розташування (наприклад, стадіон Пташине гніздо в Пекіні та ін). Для геодезичного забезпечення таких будівель вже
недостатньо “сумістити риски“, вони потребують використання таких
інших принципів геодезичних робіт:
- використання електронно-оптичних геодезичних інструментів;
- застосування методів тривимірного сканування різного масштабу
від сканування будівлі в цілому до сканування окремих вузлів;
- залучення методів фотограмметричної обробки даних;
- використання єдиної бази даних проектної та виконавчої документації на об’єкті;
- глибокий аналіз виконавчих зйомок проектною організацією;
- комплексне застосування методів спостереження за технічним станом будівлі, що включає безперервний моніторинг стану основних
несучих конструкцій та періодичне геодезичне спостереження за
станом будівлі.
Згадані в цих тезисах методи підвищення ефективності виробництва
вже випробувані часом в автомобіле- та літако- будуванні. Вони застосовуються провідними виробниками складних великогабаритних
промислових виробів.
В той час як підприємства будіндустрії залишається в кращому разі на
рівні 80-х років милого сторіччя. Застосування вказаних принципів дозволить скоротити собівартість будівельного виробництва, знизити строки
БМР, скоротити кількість працюючих у небезпечних умовах будівельного
майданчику, підвищити роль інтелектуальної праці в будівництві.
Список літератури:
1. Stark J. Product lifecycle management: 21st century paradigm for
product realization. – Berlin: Springer, 2006. – 375 p
2. Brad Hardin, Dave McCool BIM and Construction Management Proven Tools,
Methods, and Workflows. Indianapolis:John Wiley & Sons, Inc.,2015,404 p
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ГЕОДЕЗИЧНИЙ СУПРОВІД BIM ПРОЕКТУ
Сучасний світ динамічно та докорінно змінюється. Те що декілька
десятирічь тому існувало лише у фантастичних творах зараз поступово втілюється в реальність. Будівельне виробництво – одна
з найсучасніших і водночас консервативних галузей виробництва
також зазнає докорінних змін.
Серед таких змін можна виділили наступні:
1)
Спорудження об’єктів зі складними формами, підвищеної
етажності;
2)
Виконання великого обсягу робіт в умовах щільної оточуючої
забудови;
3)
Використання будівельних конструкцій та матеріалів виготовлених в іншому місті або країні;
4)
Реалізація будівельних проектів міжнародними командами
проектувальників та будівельників;
5)
Прискіпливий контроль за вартістю та якістю будівництва з
боку замовника;
6)
Підвищення імовірності епідеміологічних та соціальних ризиків під час реалізації будівельного проекту.
Зазначені чинники вимагають змін в технології будівництва, застосування методів четвертої промислової революції. Серед таких методів виділимо наступні:
1)
Застосування інформаційних технологій, що дають змогу накопичувати, обробляти, передавати та використовувати великі ма-

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

153

сиви даних при проектуванні та безпосередньо на кожному робочому місці будівельного майданчика;
2)
Виготовлення будівельних конструкцій із застосуванням технологій координатної обробки (3d виробництво);
3)
Використання пристроїв доповненої та віртуальної реальності;
4)
Можливість отримання інформації про розміри та фізичні властивості будівлі з високою точністю;
5)
Зниження вартості будівництва за рахунок зменшення запасів
міцності конструкцій та використання систем автоматизованого спостереження за технічним станом будівлі.
Хоча на теперішній час такі технології мають порівняно високу
вартість, а їх економічна доцільність ще остаточно не доведена.
Тим не менше вони поступово впроваджуються у виробництво.
Основою для впровадження нових технологій є інформаційна модель будівлі (BIM модель) – система комп’ютерних файлів що містять всю інформацію про будівлю та її складові. На відміну від
пласких зображень, які в абсолютній більшості випадків створюються за допомогою “електронних кульманів”, як правило Auto CAD ,
Kompas інформаційна модель будівлі є тривимірною моделлю, в
якій кожному елементу будівлі притаманна графічна та семантична
складові. Така модель подібна до тривимірної машинобудівної моделі але має певні відмінності.
Зокрема:
1)
Будівля має багато типових або подібних складових (стіни, вікна, перекриття, сходи та ін.). Отже, при великій деталізації моделі
великого розміру для її обробки потрібні значні обчислювальні ресурси.
2)
Будівельний проект складається з архітектурного, конструкторського, технологічного та інших розділів, що потребують різного
ступеня деталізації споруди.
3)
Будь яка будівля споруджується в системі просторових координат (вісі та рівні), які є незмінні протягом всього життєвого циклу.
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4)
Важливу роль у проектній документації відіграють специфікації,
за якими визначається вартість, обсяги та строки будівельних робіт.
Інформаційна модель формується за допомогою спеціального програмного середовища BIM пакету. На теперішній час практично всі
розробники САПР пакетів пропонують споживачеві власні розробки
програм для BIM проектування. Зокрема, можна виділити такі пакети як Autodesk Revit, Arhicad, Regna, Tekla та ін. Наявність великої кількості різноманітних програм ускладнює роботу різних груп
проектантів, які працюють над одним проектом. Хоча і проводиться
робота в рамках проекту OpenBIM, щодо коректної трансформації
моделі між різними програмними пакетами. Окрім того, порівняно
мало програм можуть працювати на мобільних телефонах з операційною системою Andriod.
Геодезичні роботи є невід’ємною частиною будівництва, отже без
них не можна обійтись при створенні та супроводженні BIM проекту. На етапі підготовчих робіт в проект виносяться дані про рельєф
та конфігурацію земельної ділянки. Деякі з виробників вже мають
спеціалізоване програмне забезпечення щодо обробки геодезичних
даних, наприклад Autodesk Civil 3D, детальна робота щодо побудови топографічної зйомки та проектування земляних робіт проводиться саме цій програмі.
Нашими дослідженнями встановлено, що пакет Autodesk Revit,
який є одним із провідних BIM пакетів, має досить обмежені функції
щодо обробки топогеодезичної інформації, і може бути використаний лише для нескладного проектування.
Разом з тим згаданий пакет має розвинуті функції щодо створення інтелектуальних елементів будівлі, т. зв. сімейств. Також можуть
бути спеціально розроблені додатки для Revit, що дозволяють здійснювати поточний моніторинг якості будівництва (виконавчі зйомки).
Такий моніторинг може здійснюватись шляхом порівнянням фактичного просторового положення будівельних конструкцій з результатами лазерного сканування, зйомки характерних точок із використанням
електронних тахеометрів, використання методів фотограмметричного знімання, застосуванням окулярів доповненої реальності. Провідні
виробники геодезичного приладдя мають цілий набір приладів за допомогою яких можна здійснювати оперативний моніторинг.
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Такий підхід дає змогу оперативно визначати найменші відхилення
від проекту. Точно підраховувати обсяги будівельних робіт. Здійснювати реальний авторський нагляд за проектом. Залучати експертне
середовище для нагляду за будівництвом зі зменшенням необхідності фізичної присутності експерта на будівельному майданчику.
Що в свою чергу з однієї сторони підвищує вартість складність та
вартість інженерної роботи, а з другої – сприяє зменшенню загальної вартості будівництва, підвищення його якості та скорочення
строків.
Під час експлуатації, в ВІМ моделі накопичуються дані щодо змін
просторового положення елементів будівлі, фізичного зносу конструкцій. Це дозволяє оперативно керувати життєвим циклом будинку
Отже, на відміну від запропонованого вище поняття ВІМ моделі слід
вирізняти поняття ВІМ моделювання, як комплекс програмних, технічних, організаційних інструментів та заходів для управління життєвим циклом будівлі заснованих на накопиченні, обробці та аналізі
даних про її геометричні, фізичні, економічні, соціальні та інші властивості.
Список літератури:
1.
Талапов В. В. «Технология BIM. Суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий». Москва, ДМК пресс,
2015, 410 с.
2.
Рид Ф. и др. Официальный учебный курс autodesk revit
architecture. Москва, ДМК пресс, 2016, 312 с.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ
З огляду на високу значимість аграрного сектора для економіки
Полтавщини, геоінформаційні системи, що використовуватимуться,
повинні відображати не лише стан сільськогосподарського виробництва, а й просторовий розподіл ресурсів та інфраструктурне забезпечення його функціонування.
З огляду на те, що кінцевою метою територіального планування є
забезпечення переходу до сталого розвитку, на кожному часовому
відрізку і для кожного територіального суб’єкта управління залежно
від цілі й проблем, що постають, вирішуються завдання, які виникають, і встановлюються вимоги до змісту оперативної, керуючої і
стратегічної інформації, ступеня її агрегування. Проблемно-орієнтований підхід до вирішення завдань сталого розвитку регіональних
систем дозволяє розділити всю інформацію про території на кілька
інформаційно-тематичних блоків і зберегти територіальну цілісність
досліджуваного регіону; відобразити галузеву структуру і функціонування його регіональних систем.
Побудова інформаційної системи має також ґрунтуватися на проблемно-орієнтованих інформаційних моделях об’єктів, структура
яких передбачає створення і організацію розподіленого банку даних
з блоковою структурою побудови. Блоковий принцип структурної організації передбачає, що окремі її компоненти можуть створюватися
й існувати деякий час відносно самостійно, але в них закладена
можливість простої інтеграції в загальні структури в майбутньому.
Одночасно це дозволить забезпечити наскрізне моделювання шляхом організації експертно-моделюючого блоку, що реалізує власні
додатки для вирішення завдань управління і вироблення експертних оцінок.
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У зв’язку з цим для опису регіональних ГІС і побудови їх інфологічної моделі має бути виділено чотири інформаційно-тематичні блоки, що відповідають за територіальну структуру і розвиток системи:
два кадастрових – природний і соціально-економічний, і два системоутворюючих – екологічний та блок сталого розвитку території.
Кожному блоку відповідає своя модель даних і рівень представлення, в них згруповані взаємопов’язані і логічно узгоджені рівні представлення даних, що відображають їх цільове призначення.
Для опису соціально-економічного блоку має бути використана територіальна модель, що відповідатиме адміністративно-територіального поділу району. Для опису природного блоку повинна бути використана ландшафтно-індикаційна модель з адресною прив’язкою
до ландшафтної структурі території, що досить повно відображає
природну диференціацію і детермінацію. Екологічний блок характеризує екологічні компоненти сучасної організації та відображає
здатність території до самоочищення, її екологічну ємність, стан і
якість ресурсів, види і обсяги впливу на них, а також оцінку реакції
на ці дії. Прив’язка даних здійснюється на рівні одиниць ландшафтної диференціації як в адміністративно-територіальних, так і природних кордонах.
Такий підхід передбачає використання територіально-ідентифікаційної моделі даних для цього блоку. Вибір такої моделі обумовлений
і тим, що ландшафтна індикація є одним з інструментів ландшафтно-планувальних рішень за рахунок зміни в ньому співвідношення
природних та антропогенних складових з урахуванням природної
закономірності функціонування і динаміки ландшафтів, ступеня їх
стійкості до навантажень.
Процес формування інформаційних потоків, технологія обробки даних відбувається через систему, яка адаптує локально-розподілені
бази даних з територіально-галузевим принципом зберігання інформації, які є зовнішніми по відношенню до банку даних самої ГІС.
Для чого кожна інформаційна модель об’єкта ГІС характеризується
трьома типами даних: ідентифікатором, даними про стан і атрибутивною інформацією. Окремо виділяються метадані. Для кожної моделі даних повинна бути розроблена логічна структура баз даних,
яка представлена сукупністю кількох відносин – одного головного і
декількох допоміжних, пов’язаних індексними відносинами.
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Створювані бази даних охоплюють широкий спектр тематичних додатків, припускають можливість організації наскрізних інформаційних технологій і об’єктно-орієнтовану технологію роботи відповідно до поставлених завдань з можливістю розробки та підключення
користувальницьких оригінальних додатків і їх сумісності з існуючими програмними засобами. Даний підхід до організації геоінформаційних систем з можливостями генерації різних класів інформаційних моделей об’єктів, з потужним інформаційним і програмним
забезпеченням, з великим інвентаризаційно-довідковим фондом
даних та можливістю підтримки управлінських рішень з наявністю
діагностичної, рекомендаційної і безпосередньо керуючої інформації, дозволяє використовувати їх як базис геоінформаційного забезпечення територіального планування не тільки аграрного природокористування, але і управління територією в цілому, особливо, при
аграрної спрямованості її економіки.
Наявність ГІС та уніфікованої бази даних дозволить досить швидко вносити корективи в уже розроблені документи територіального
планування і своєчасно реагувати на зміни в нормативно-правовій
сфері та стратегічних документах державного, регіонального і локального розвитку.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Засоби ГІС використовуються в різних сферах діяльності людини:
територіальне планування і містобудівна діяльність, кадастр об’єктів нерухомості й оцінка різних природних ресурсів, тривимірне моделювання підземних інженерних комунікацій, навігація і попередження надзвичайних ситуацій тощо. Це інформаційно-аналітичні
системи, які оперують просторовими даними, принципово новими
методами аналізу і моделювання геосистем, відкрили нові можливості візуалізації, в тому числі у формі тривимірних геозображень
планети, стали засобами, що підтримують прийняття рішень, які
стосуються управління територіями.
Сучасний етап розвитку геоінформатики можна визначити як період
переходу від традиційних ГІС до нових інструментів управління просторовими даними. Вони з’явилися в середині 90-х рр. минулого
століття, отримавши назву інфраструктур просторових даних (ІПД).
ІПД національного, регіонального та локального (муніципального)
рівнів створені або створюються в десятках країн. Україна поки на
початку цього шляху, однак, можна з повною впевненістю стверджувати, що сучасна наука готова до втілення ідей, що є основою цього
підходу. У проекції на наукові завдання йдеться про інвентаризацію ресурсів, створення баз просторових метаданих, забезпеченні
їх пошуку на геопорталах як єдиних точках доступу до мережевих
територіально розосереджених баз і банків даних. Про плідність такого підходу наочно свідчать численні експерименти: служби (геосервіси), що забезпечують вільний доступ до ресурсів просторових
даних є звичним явищем в розвинених державах.
Картографія залишається основною сферою застосування геоінформаційних технологій для вирішення фундаментальних і прикладних наукових завдань, орієнтованих на вивчення природних і
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соціально-економічних явищ і процесів, моделювання їх взаємодії в
системі «суспільство – природне середовище», в територіальному
плануванні та управлінні регіональним розвитком. До теперішнього
часу в наукових установах картографічного, географічного та геоекологічного профілів накопичений великий досвід використання
геоінформаційних технологій, реалізовані численні геоінформаційні
проекти, створені бази і банки просторових даних. Академічні ресурси просторових даних складають значну частину національних
(державних) інформаційних ресурсів. Прийнято вважати, що 80 % з
них забезпечені або можуть бути легко забезпечені координатним
описом. Важливо, що вони існують в цифровому середовищі, тобто,
перетворені в цифрову форму, доступну для поглибленої аналітичної обробки засобами ГІС. Ці дані унікальні і безцінні.
Слід підкреслити, що картографічна інформація не старіє, утворюючи завжди основу ретроспективного погляду в минуле, і, головне,
з неї можуть бути вилучені сценарії і перспективи майбутнього розвитку територіальних систем з урахуванням того, що функція географічного прогнозу була і залишається найважливішою функцією
географії.
Ресурси просторових даних утворюють основу геоінформаційного
забезпечення будь-яких регіональних проектів у сфері природокористування. Є практичний сенс розглядати їх і в більш широкому
контексті як важливу складову частину даних, що накопичуються в
науках про Землю і суспільства в цілому: в геології, геофізиці, геохімії, економічній і соціальній географії, регіоналістиці. При цьому слід мати на увазі особливий інтеграційний потенціал географії:
і раніше, і, тим більше, зараз географічна картографія та атласне
картографування, озброєне сучасними засобами геоінформатики,
здатне інтегрувати різнорідну інформацію про території, що, безсумнівно, полегшує процеси управління земельними ресурсами.
Роль геоінформаційного забезпечення проектів і програм розвитку на районному рівні просто неоціненна. Наприклад, для органів
управління земельними ресурсами на території Полтавського району необхідно створити багатопланове картографічне забезпечення,
що включає карти аналітичного, ситуаційного, оціночного та рекомендаційного змісту, серед яких карти сучасного стану і використання територій, комплексної оцінки містобудівної потенціалу, захисту
від небезпечних природних і техногенних впливів, організації раціо-
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нальної та просторової структури, а також, соціального впливу, економічного розвитку та екологічного каркасу.
Геоінформаційне картографування, що розвивається в продовженні традицій географічної картографії та комплексного, в тому числі
атласного картографування, отримало, завдяки засобам ГІС, новий
імпульс свого розвитку. Вже існують чудові приклади атласного картографування на платформі ГІС.
ГІС як програмний продукт освоєний і успішно використовується на
всіх рівнях. Україна знаходиться в процесі побудови інформаційного суспільства, а завдання вчених і дослідників – побудова нового –
«електронного» фундаменту картографічної науки. Його створення
дозволило б інтегрувати сучасні дані і знання про території та акваторії, будувати і використовувати моделі територіальних природних
і соціально-економічних явищ і процесів, їх взаємодії в системі «суспільство – природне середовище». Все це дозволить підняти на
якісний новий рівень регіональний просторовий аналіз, як основу
територіального планування і управління.
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КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В БУДІВНИЦТВІ І НАПРЯМКИ ЇХ
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
«BIM — это не только Revit,
BIM — это люди, процессы и инструменты».
Заха Хадид (Zaha Hadid) [5]
«Программное обеспечение — всего лишь
20% BIM- технологии,
80 % - люди, процессы, инструменты.
Autodesk– это только вершина айсберга» [5]

Інформаційна модель будівлі (Building Information Modelling, BIM) ̶
динамічна цифрова модель об’єкта від початку проектування до
завершення експлуатації, яка містить у прив’язці до геоінформаційної системи його тривимірне зображення з багаторівневою деталізацією конструктивних і просторових елементів та стандартизованою цифровою інформацією про їхні фізичні, технічні, технологічні,
часові, екологічні та вартісні характеристики. [1]
Розроблена «Концепція застосування будівельного інформаційного моделювання в управлінні вартістю життєвого циклу державних
об ̓ єктів» (Проект) розроблена в Національній академії державного управління при Президентові України (НАДУ) групою фахівців під
керівництвом професора Куйбіди В.С. і опублікована в «Тезах доповідей 7 Міжнародної науково - технічної конференції «Нові технології в
будівництві» ВІМ. Досвід та перспективи впровадження будівельних
інформаційних технологій». [3] К.ДП «НДІБВ», 9- 10 грудня 2019 р.
Розробники Концепції ВІМ [1] вважають що в ній повинні бути закладені наступні принципи:
• Випереджаючого формування предметної бази управління –
постановка з достатньою повнотою задач ефективного управління на всіх етапах життєвого циклу державних об’єктів з наступною автоматизацією їхнього вирішення ̶ завдання 8D.
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• Нових задач – застосування нових програмно-технічних засобів в ускладнених системах управління 4D ̶ 7D.
• Кінцевої доцільності – визначення ефективності окремих заходів з впровадження ВІМ у проектуванні, експертизі, управлінні будівництвом, утриманні та експлуатації державних об
̓єктів із позиції кінцевої ефективності життєвого циклу ̶ 8D.
• Системного підходу – паралельного і взаємоузгодженого впровадження елементів(3D – 8D) та підсистем забезпечення ВІМ.
• Узгодженості та достовірності методичної довідково-нормативної та обліково-аналітичної бази для вирішення задач
управління на основі ВІМ.
Реалізація цих принципів в Україні вимагає вдосконалення чинної системи відносин в інвестиційно-будівельно-експлуатаційному процесі, змінює традиційні механізми функціювання галузі і
управління будівництвом за рахунок наступних інновацій [1]:
• Нове джерело ефекту і його розподіл ̶ прийняття рішення для
спільної цифрової моделі об’єктa усіма учасниками в інтересах ефективності усього життєвого циклу.
• Інформаційна прозорість ̶ об’єкт складається з елементів і
зміна будь-якого його параметру тягне за собою автоматичну
зміну інших, що вимагає від усіх учасників проекту і відкриття
доступу до необхідної для змін інформації.
• Командна робота ̶ середовище ВІМ підтримує функції
спільної роботи команди фахівців над створеною моделлю
будівлі.
• Варіантне проектування ̶ вибір оптимального варіанту для
окремих елементів і об’єктa в цілому за життєвий цикл.
• Уникнення проектних помилок – програмне автоматичне
визначення невідповідностей у проекті.
Реалізація вимог Регламенту ЄС 305/201 в Україні, базуючись на
принципах та механізмі управління життєвим циклом проекту, вимагає вирішення ряду проблем і створення передумов впровадження
ВІМ на державних об’єктах:
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• Проектування життєвого циклу об’єктів, методологія управління
яким у ВІМ повинна відповідати наступним принципам [1, 4]:
- орієнтація на кінцеві показники вартості життєвого циклу повинна застосовуватися на всіх кроках і рівнях прийняття рішень у
процесі проектування;
-

вартість життєвого циклу повинна включати в себе достатньо
повні витрати стосовно об’єкта;

-

аналітичні процедури і результати мають бути сумісні з системами обліку, звітності, фінансового планування і контролю, а це
системи, за потреби, мають бути відповідно удосконалені;

- інформаційне забезпечення за повнотою має підпорядковуватися завданням ефективного менеджменту.
Ці принципи повинні стати основою при поєднанні трьох моделей
життєвого циклу: проектної, будівельної, експлуатаційної – від 1 стадії
проектування до появи проекту реконструкції або ліквідації об’єкта.
• Удосконалення кошторисного нормування, ціноутворення, об’єктного обліку та управління вартістю, шляхом усунення недоліків і
реформування методичних підходів, що наближають до реальних
часових і вартісних показників, запровадити визначення вартості
і обліку поряд з роботами, по конструктивним елементам і об’єкту в цілому.
• Управління утриманням та експлуатацією об’єктів стає найскладнішою проблемою, яку слід вирішити для конкретних будівель і
споруд щодо терміну цього періоду, системи ремонтів конструктивних елементів, методики визначення вартісних показників
та приведення їх у порівняльний вид при оцінці ефективності за
життєвий цикл.
• Інформаційне та програмно-технічне забезпечення ̶ створення
та накопичення баз даних бібліотечних елементів та іншої інформації, а також створення комплексного програмно-технічного забезпечення, що охоплює усі моделі життєвого циклу є гарантією
подальшого успішного функціонування ВІМ.
• Для провадження ВІМ набуває особливої уваги на рівні держави
організаційне, фінансове, кадрове забезпечення. [3, 4]
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Одночасно використання програмного забезпечення ВІМ вимагає
удосконалення діючої нормативно-довідкової бази та створення нової для прогнозування її зміни за час життєвого циклу об’єкту (10100 років):
- за час від появи ескізного проекту до договірних строку та вартості
на початок будівництва;
- за реальний строк будівництва та основні фонди на момент здачі
об’єкта замовнику;
- за період експлуатації об’єкта до першого капітального ремонту, з
оцінкою енергоспоживання та економічної ефективності за життєвий цикл.
Використання ВІМ-технології значно підвищує об’єктивність, надійність проектних рішень, імовірність отримання запроектованої
ефективності і отримати реальні проектні показники при будівництві і експлуатації об’єкту.
Особливої актуальності набули наукові проблеми оцінки впливу організаційно-економічних ризиків в кризовій ситуації і можливих інновацій в майбутньому на якість, строки і вартість будівництва за
життєвий цикл об’єкту і особливо для виживання будівельних підприємств.
В основу методики стратегічного управління інноваційними проектами в будівництві на майбутнє повинно бути покладений системний підхід і головні характеристики, властиві економічній системі
– як множини елементів та відносин між ними, що утворюють певну
цілісність.
Література
1 Концепція застосування будівельного інформаційного моделювання в управлінні вартістю життєвого циклу державних об’єктів.
(Проект). К.: НАДУ, 2019. - 25с.
2 Концепція впровадження ВІМ – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні. Проект міжнародної технічної допомоги ЄС
«Допомога організації влади України в удосконаленні менеджменту
циклом інфраструктурного проекту» / Поддубни Андре, Афанасьєв
Дмитро (НТУУ «КПІ») та інші.
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3 Трач Р.В. Інформаційне моделювання в будівництві (ВІМ): сутність, етапи становлення та перспективи розвитку (КНУБА). Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. / Науковий збірник «Економіка
та управління підприємством», - 2017. -випуск 16 - С.490-496
4 BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры: материалы [Текст]: тез. II Междунар. науч.-практич. конф. (15–17 мая
2019) – Санкт-Петербург: СПб ГАСУ, 2019 - 274 с.
5 Тези доповідей. 7 Міжнародна науково -технічна конференція
«Нові технології в будівництві». ВІМ. Досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій. К.: ДП «НДІБВ».
9-10 грудня 2019. 85с
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Для підвищення якості проектування і будівництва необхідно використання сучасних технологій інформаційного моделювання будівель (ВІМ-технологій). Суть нового підходу до проектування полягає в створенні інформаційної моделі будівлі або споруди і вилученні
з цієї моделі різної проектно-конструкторської документації. Впровадження нових технологій може здійснюватися тільки фахівцями,
які володіють такими технологіями. Тому підготовка кадрів повинна
випереджати потреби в галузі будівництва.
В даному дослідженні розкрито підхід, який дозволяє вирішити проблеми, що виникають на сучасному етапі при викладанні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності
192 Будівництво та цивільна інженерія, освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання. Підхід заснований на впровадженні в освітній процес сучасного інструментарію виконання графічних
завдань, застосуванні інтерактивних ресурсів в процесі освоєння
цього інструментарію.
Для навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для
будівельної галузі, стала об’єктивною необхідністю мета впровадження технологій інформаційного моделювання в освітній процес
майбутніх інженерів-будівельників і, як обов’язковий наслідок цього
– перегляд робочих програм існуючих загальноосвітніх і спеціальних дисциплін; розробка нових дисциплін, модернізація і розширення набору професійних компетенцій, якими повинен володіти випускник. Починаючи з перших курсів навчання в рамках дисциплін,
пов’язаних з інформаційними технологіями, інженерною та комп’ю-
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терною графікою вводити теми, пов’язані з розглядом понятійного
апарату, теоретичних основ, сутності ВІМ моделювання і вивчення
інструментарію, наприклад, з використанням програми Autodesk
Revit.
В нашому університеті в рамках дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» на будівельних спеціальностях розглядається програма Autodesk AutoCAD, в якій для цілей архітектурно-будівельного проектування використовуються в основному двомірні технології
проектування [4]. При двомірному проектуванні розробляються
окремі креслення на окремі конструкції та інженерні системи будівлі.
Інформація про елементи будівлі розподілена по різним кресленнями різних розділів проектної документації на об’єкт. Крім того, елементи будівлі є просто сукупністю ліній, а часто зображуються не по
їх реальним розмірам, а у вигляді умовних позначень (особливо це
актуально для креслень інженерних мереж будівлі). Це призводить
до безлічі невідповідностей.
Рішенням цієї проблеми може бути використання технологій інформаційного моделювання будівель. Інформаційна модель будівлі –
це призначена для вирішення конкретних завдань і придатна для
комп’ютерної обробки структурована інформація про будівельний
об’єкт, потрібним чином скоординована, злагоджена і взаємопов’язана, що має геометричну прив’язку, придатна для розрахунків і
кількісного аналізу, що допускає необхідні оновлення.
Програмний комплекс Revit дозволяє створювати скоординовану
тривимірну модель будівлі та інженерних систем, елементи моделі
є взаємопов’язаними і містять в собі безліч параметрів. Крім того,
безпосередньо з моделі будівлі проектувальник отримує робочі
креслення і специфікації матеріалів, елементів і устаткування будівлі.
Всі ці інновації вимагають додаткових навчальних матеріалів, які
дозволяють студентам самостійно в найкоротші терміни освоїти
графічний пакет Autodesk Revit і застосовувати його як інструментарій при виконанні завдань. Реалії такі, що у студентів заочної
форми навчання дуже мало годин для освоєння технологій інформаційного моделювання. Тому пропонується розробити інтерактивний контент, що дозволяє самостійно освоїти курс при застосуванні
комп’ютерного інструментарію.
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Модель самостійного навчання дозволяє студентам перебувати в
будь-якому місці, в будь-який час. Вони отримують завдання, методичні вказівки, відео лекцій, які розміщуються на платформі Google
Classroom. Є можливість звернутися до викладача кафедри, який
відповідає на питання і оцінює роботу. Контакт між студентом і
викладачем здійснюється шляхом використання відеоконференцій
(Google Meet, Zoom) з комп’ютера або смартфона, електронної пошти.
В курсі інженерної графіки при виконанні завдання по архітектурно-будівельному креслення вкрай доцільно застосовувати ВІМ-технології. Таким чином, освоєння технологій інформаційного моделювання передбачає вивчення ряду укрупнених розділів.
1. Нормативно-технічні документи в галузі інформаційного моделювання будівель, програмні комплекси, що реалізують
ВІМ-технології.
2. Введення в Revit і призначений для користувача інтерфейс.
3. Створення та редагування сімейств Revit.
4. Моделювання елементів будівлі стандартними засобами
5. Створення та редагування специфікацій приміщень, елементів,матеріалів.
6. Оформлення видів і листів з готовими кресленнями.
Список літератури:
1. BIM-технології підвищать якість будівництва в Україні [Електронний ресурс] // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://
www.kmu.gov.ua/news/bim-tehnologiyi-pidvishchat-yakist-budivnictvav-ukrayini.
2. ВІМ-моделювання.Огляд можливостей та перспективи в Україні.
Білик А.С., Беляєв М.А./Промислове будівництво та інженерні споруди, 2015, № 2 С.9-15
3. Стандарти якості архітектурної робочої документації в Європі.
https://archtutors.org/lead_magnit1/
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ВИКОРИСТАННЯ BIM-МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ
ВИКОНАННІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
«ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Сучасний університет базується не тільки на викладанні фундаментальних теоретичних знань, він має допомагати оволодівати новітніми методами і методиками розрахунку, з якими здобувач вищої
освіти безпосередньо зустрінеться у майбутньому. Особливо, це
питання гостро стоїть для закладів вищої освіти архітектурно-будівельного профілю, де методики розрахунку і методи проектування змінюються дуже швидко у зв’язку з використанням цифрових
технологій. Одним з таких новітніх методів проектування є BIM-моделювання, яке об’єднує об’ємне (3D) проектування і створення
інформаційної бази даних на об’єкт, де може вказуватися дизайнерські та конструктивні рішення, наявність внутрішніх мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вентиляції, газопостачання та електропостачання (з вказанням матеріалу, діаметру,
року виробництва, технічного стану, місць прокладання, продуктивності, виробника, вартості, наявності додаткового обладнання і його
характеристики).
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
поступово впроваджує цей метод проектування в навчальний процес [1]. У весняному семестрі під час виконання курсового проекту «Основи комплексного проектування систем водопостачання та
водовідведення» розділ «Водопостачання» здобувачами другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво
та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» виходячи з вихідних даних (кількості населення міста, середньодобової норми водоспоживання, джерела водопостачання,
геодезичних умов та горизонтів води) були здійсненні розрахунки і
підбір відповідного насосного та допоміжного обладнання. В подальшому була запроектована насосна станцію першого підйому. Використовуючи студентську версію програмного комплексу Autodesk
Autocad здобувачами були побудовані плани та розрізи насосної, а
також камери переключення (рис.1).

Рис. 1 Креслення насосної станції першого підйому і камери переключення в
Autocad
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На підставі отриманих креслень здобувачі за допомогою програмного комплексу Autodesk Revit побудували BIM-модель насосної
станції першого підйому та камери переключення (рис.2).

Рис. 2 BIM-модель будівлі насосної станції першого підйому і камери переключення

Насосна станція першого підйому складається з наземної та підземної частини (рис.3). В підземній частині були показані основні
елементи: всмоктуючи та напірні трубопроводи (діаметром 700 і
600 мм відповідно), засувки та місця доступу обслуговуючого персоналу до технологічного обладнання. В наземній частині був показаний диспетчерський пункт і місце для в’їзду транспортних машин.
Наступний етап буде створення сімейств насосів для розміщення в
BIM-моделі насосної станції першого підйому.

Рис. 3 Розріз насосної станції першого підйому
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ВИКЛАДАННЯ BIM-МОДЕЛЮВАННЯ НА КАФЕДРІ ГРАФІКИ ДЛЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
На сьогоднішній день проблема забезпечення архітектурно-будівельної галузі компетентними кадрами стоїть дуже гостро. Практично кожна архітектурно- будівельна компанія в тій чи іншій мірі
відчуває дефіцит кадрів, причому це стосується не тільки фахівців
робітничих спеціальностей, а й інженерно-технічних працівників [1].
Крім того, актуальними проблемами в сфері кадрового забезпечення архітектурно-будівельної галузі є: відсутність у випускників
вузів необхідної виробничої практики; різке скорочення підготовки
профільних інженерно-технічних спеціальностей; невідповідність
якості підготовки кваліфікованих фахівців вимогам роботодавців;
неактуальність освітніх програм сучасним технологіям і відсутність
актуальних знань у викладачів в області нових технологій.
У зв’язку з цим одним з найважливіших завдань, які стоять перед
закладами вищої освіти на сьогоднішній день є необхідність розробки і впровадження механізмів, методів і засобів забезпечення
якості практичної підготовки майбутніх фахівців.
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Архітектурно-будівельне проектування вимагає підвищення якості
проектування, включаючи одне з найважливіших і принципових нововведень, яке вже активно використовується в сучасному проектуванні і будівництві - це технології інформаційного моделювання
будівель (BIM - Building Information Modeling). BIM-технології — це
новий підхід до управління цифровою інформацією у будівельній
галузі, який дозволяє віртуально відтворити об’єкт ще до початку
його будівництва. Він дає змогу підвищити безпеку та надійність будівель і споруд, контролювати якість та швидкість будівельних робіт,
суттєво знизити ймовірність помилок у проектах, зменшити вартість
будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.
Основними перевагами BIM-технологій можна вважати те, що в результаті їх використання проектна організація отримає: віртуальну
модель будівлі; індивідуальні параметри об’єкта; якісну проектну
документацію; можливість швидкого виявлення неточностей і помилок в проектах, а також їх негайне усунення; експериментальні
методи обстеження об’єкта при завданні різних умов; управління
та контроль за об’єктом на всіх його життєвих стадіях; паралельне
використання інформаційної моделі будівлі або споруди кількома
підрядними організаціями для виконання роботи кожної з них; можливість виконання ремонтних і реконструкційних робіт відповідно
до вимог експлуатації об’єкта.
Найбільш інноваційні українські проектні організації, що активно використовують BIM-технології в своїй діяльності вже відчули переваги від їх використання. Сьогодні їх може бути не так багато, але через 3-5 років кількість таких виробництв значного збільшиться, тому
що ефективність виробництва та його конкурентоспроможність у
величезній мірі залежать від впровадження нових технологій. Велика частина з тих, хто поки не перейшов на BIM-технології, усвідомили незворотність змін, що відбуваються в архітектурно-будівельній
галузі, сьогодні вибирають оптимальний метод впровадження інформаційного моделювання. Відповідно ринок диктує те, що треба
вводити у систему освіти вивчення нових технологій проектування
(BIM) та створення на їх основі звітної документації. Це знайшло
підтвердження у схваленні розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021р. №152-р [2] в плані заходів з реалізації Концепції
впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в України, п.10 «Забезпечення навчання (підви-
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щення кваліфікації) щодо використання будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) у будівництві»
Таким чином виникає гостра необхідність вводити в навчальні плани
архітектурного, будівельного, механіко-технологічного та санітарно-технічного факультету теми, пов’язані з розглядом понятійного
апарату, теоретичних основ, сутності BIM моделювання і вивченням
його інструментарію. Все це необхідно проводити в рамках вивчення дисциплін, пов’язаних перш за всього з інженерною та комп’ютерною графікою та інформаційними технологіями. В учбовому процесі це можна втілювати різними засобами:
-

реструктуризація існуючих учбових програм;

-

введення ВІM-орієнтованих навчальних програм;

-

вибіркове введення або організація факультативів.

На засіданнях кафедри графіки, починаючи з 2015 року, неодноразово обговорювалась можливість викладання студентам нових
технологій моделювання з використанням програмних забезпечень
Revit, Inventor, Fusion, SketchUp та інш. Кафедра отримала можливість встановити ліцензійні програмні забезпечення від фірми
Autodesk. Починаючи з 2017-2018 н.р. в рамках дисципліни «Інформатика в архітектурно-містобудівному проектуванні» для студентів
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» архітектурного факультету почали застосовувати викладання програмного забезпечення Revit, з 2020-2021 н.р. для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» в рамках нормативної навчальної
дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Для цього були
реструктуризовані програми навчальних дисциплін. У 2019-2020
н.р. для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за
професійним спрямуванням «Теплогазопостачання і вентиляція»,
«Облаштування родовищ природних газів» була розроблена програма для дисципліни «BIM технології в інженерних мережах» що
проводилась у рамках факультативних занять.
Основним стримуючим фактором впровадження нової технології
моделювання, була недостатня технічна база, який на сьогоднішній
час опановано. В цьому році програмне забезпечення Revit викладається в двох аудиторіях, ауд. 503 та ауд. 444, обладнаних сучасними комп’ютерами рис.1.
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Рис. 1 Комп’ютерний клас

На кафедрі розроблені чотири кейси за якими відбувається навчання студентів архітектурно-будівельних спеціальностей.
Всі чотири кейса включають в себе загальний курс, який надає
можливість майбутнім фахівцям отримати знання щодо побудови
повноцінної тривимірної моделі будівлі з усією супутньою інформацією. Курс умовно поділяється на два блоки: створення самої моделі будівлі та налаштування анотативних елементів, супровідної
документації і вивід проекту на друк. Перший блок складається з:
побудови зовнішніх та внутрішніх несучих стін, перегородок, вікон
та дверей, фундаментів, сходів, плит перекриття, відмосток, пандусів, покрівлі, розстановка меблів, створення та налаштування
необхідних для проекту сімейств об’єктів. Другий блок складається з налаштування рівней та поверхів; створення розрізів та фасадів; візуалізації моделі будівлі; створення сімейств анотативних
об’єктів: марок вікон та дверей, створення приміщень та їх марок,
розстановка площ приміщень, налаштування текстових елементів;
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створення специфікацій; підготовка проекту до друку: налаштування листів, видів, анотування листів.
Додатково, в залежності від спеціальності і професійного спрямування, студенти вивчають матеріали, які надані в окремих кейсах.
Кейс №1. Для студентів архітектурного факультету.
У якості завдання студентам, архітектурного факультету надаються креслення двоповерхового житлового будинку та визначаються
його базові характеристики (висота поверхів, матеріал та структура внутрішніх та зовнішніх стін, перегородок, покрівлі, типорозміри
вікон та дверей тощо).
При підготовці студентів значна увага приділяється особливостям
презентації створеного проекту за допомогою візуалізації, правильного розміщення камери та її фокусної відстані. Вдало розташувавши
камеру, студенти досягають того, що сцена стане більш реалістичною, інформативною і привабливою. Крім того, камери незамінні при
створенні анімації, адже завдяки їм з’являється можливість продемонструвати в ролику сцену в різних ракурсах, наприклад зімітувати
обліт сцени або плавне переміщення по деякому маршруту. Студентам пояснюються моменти вибору куту огляду, точки стояння, налаштування відношення лінії горизонту до створеної будівлі, траєкторії сонця і його параметрів для створення падаючих та власних
тіней, вдало підкреслюючих архітектурну тектоніку будівлі.
При розробці сімейств анотацій, налаштуванні сімейств рівней,
простановці розмірних ліній, площ приміщень та організації усіх
видів специфікацій (експлікації приміщень, вікон і т.д.) студентам
роз’яснюються правила побудови архітектурно-будівельних креслень відповідно до Державних стандартів України (ДСТУ) та Української національної версії стандартів ISO (International Organization
for Standardization).
В цілому, окрім загальних для всіх спеціальностей етапів, процес
навчання включає:
• створення сімейств елементів будівлі (позначок рівнів, маркувань, меблювання, вікон та дверей і т.д.);
• простановка меблів та сантехнічних приладів в відповідних
приміщеннях;
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• моделювання генплану (топоповерхні);
• налаштування матеріалів (внутрішнє та зовнішнє оздоблення,
матеріали фурнітури та меблів);
• розміщення освітлювальних приладів та їх налаштування;
• розташування камер та точок анімованого 3-d обходу будівлі;
• налаштування механізмів візуалізації.
• підготовка аркушів до друку у відповідності до існуючих нормативних документів.
Кейс №2. Для студентів будівельного факультету.
Студенти будівельного факультету за варіантами виконують 3d модель двоповерхового житлового будинку(рис.2).

Рис. 2 Загальний вид та 3-d розріз двоповерхового житлового будинку

Під час виконання цього завдання вивчаються базові команди програмного забезпечення, можливості налаштування інтерфейсу, робота з сімействами та підготовка документів до друку у відповідності до існуючих нормативних документів (ДСТУ, ДСТУ Б. А, ДСТУ
ISO та інш.) (рис. 3,4,5). Окрім графічної інформації студенти навчаються також отримувати данні з BIM, такі як експлікацію приміщень,
кількість цегли необхідної для зведення будинку та інш.
В цілому процес навчання включає:
•
•
•
•
•
•

базові команди програмного забезпечення;
налаштування інтерфейсу;
використання стандартних сімейств та створення нових;
розробка простих сімейств;
нанесення марок і позначень;
моделювання залізобетонного виробу;
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• армування залізобетонного виробу;
• отримання експлікацій та специфікацій;
• підготовка аркушів до друку у відповідності до існуючих нормативних документів.

Рис. 3 План 1-го поверху двоповерхового житлового будинку.

Рис. 4 Фасад 1-5 двоповерхового житлового будинку.
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Рис. 5 Розріз двоповерхового житлового будинку.

Кейс №3. Для студентів санітарно-технічного факультету.
Студенти санітарно-технічного факультету відтворюють задану
за завданням схему розводки трубопроводів та сантехнічного
обладнання
В процесі роботи студенти, які обрали професійне спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція», навчаються вибирати в
сімействах труби, фітинги, запірно-регулюючу арматуру, радіатори та приєднують їх до проложених подаючих та зворотних трубопроводів (в задачу не входить теплотехнічний розрахунок, розрахунок тепловтрат і т.п.).
В цілому процес навчання включає:
•

використання стандартних сімейств Revit;

•

вибір і розстановку опалювального обладнання (рис.6);
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Рис.6 Опалювальне обладнання

•

вибір і розстановку опалювальних приладів (рис.7);

Рис.7 розташування опалювального обладнання

•
•
•
•
•
•
•
•

вибір і розстановку водонагрівачів;
побудову системи трубопроводів;
автоматичну / ручну побудову розводки трубопроводів;
створення і редагування найпростіших сімейств з власних елементів для систем опалення: опалювальні прилади, обладнання,
запірно-регулююча арматура;
оформлення систем опалення: плани, фрагменти і розрізи;
уявлення схем в аксонометрії;
нанесення марок і позначень;
створення специфікацій на відповідне обладнання.

Студенти, які обрали професійне спрямування «Водопостачання
та водовідведення», навчаються вибирати в сімействах труби, запорно-регулюючу арматуру, фітинги, умивальники, мийки, сифони,
унітази, сантехнічні прилади та приєднують їх до проложених тру-
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бопроводів водопостачання та водовідведення (каналізації) (в задачу не входить розрахунок витрати водоспоживання, розрахунок
відведення стічних вод і т.п.)
В цілому процес навчання включає:
• використання стандартних сімейств Revit;
• вибір і розстановку запірно-регулюючої арматури, фітингів сантехнічних приладів;
• вибір і розстановку сантехніки;
• автоматичну / ручну побудову системи трубопроводів водопостачання і каналізації;
• створення і редагування найпростіших сімейств з власних елементів для систем водопостачання і каналізації: сантехнічне обладнання, запірно-регулююча арматура, фітінги і т.п.;
• оформлення систем водопостачання і каналізації: плани, фрагменти і розрізи;
• уявлення схем в аксонометрії;
• нанесення марок і позначень;
• створення специфікацій на відповідне обладнання.
Кейс №4. Для студентів механіко-технологічного факультету.
Студенти, які обрали професійне спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» в процесі вивчення
вчяться розуміти логіку роботи програми, моделювати і редагувати залізобетонні елементи каркаса будівлі, створювати і редагувати
найпростіші сімейства, розміщувати арматуру в різних конструкціях,
оформляти креслення марки КЗ, створювати специфікацій на прикладі специфікації на залізобетонні елементи
В цілому процес навчання включає:
•
моделювання і редагування залізобетонних елементів: фундаментних блоків, плит, сходових маршів і т.п. (рис.8);
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Рис.8 Монолітні сходові марші

•
роботу з сімействами, створення і редагування елементів конструкцій і в’яжучих матеріалів (рис.9);

Рис.9 Монолітна залізобетонна конструкція

•
•

нанесення марок і позначень;
створення специфікацій на залізобетонні елементи.

Надзвичайно важливим при підготовці студентів архітектурно-будівельних спеціальностей є не тільки їх навчання принципам роботи у програмі, але й забезпечення інформації, щодо необхідних
правил побудови архітектурно-будівельних креслень відповідно до
діючих в Україні норм та стандартів у архітектурно-будівельній га-
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лузі. Тому достатня кількість часу відводиться на налаштування існуючих та створення нових сімейств елементів у Autodesk Revit для
забезпечення відповідності цим нормам, що, в свою чергу, підвищує
кваліфікацію випускників ХНУБА та надає їм більшу конкурентоспроможність на ринку праці.
Список літератури:
1.
BIM-технології підвищать якість будівництва в Україні [Електронний ресурс] // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://
www.kmu.gov.ua/news/bim-tehnologiyi-pidvishchat-yakist-budivnictvav-ukrayini.
2.
Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та
затвердження плану заходів з її реалізації: постанова Кабінету
Міністрів України від 17 лютого 2021р. № 152-р // Урядовий кур’єр.
– 2021. – № 44. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/152-2021-%D1%80#Text
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ BIM ТА ОСВІТА
В «Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного
моделювання (ВІМ-технологій)» розглянуті напрямки впровадження
ВІМ-технологій в Україні. Уряд розробив план заходів для реалізації
даної концепції, серед яких є забезпечення навчання щодо використання ВІМ-технологій) у будівництві [1]. Тепер залишається слово
за ВНЗ, які ведуть підготовку фахівців в галузі 19 «Архітектури та
будівництва». Результати втілення концепції, повинні стимулювати
цілий ряд стратегічних рішень які ляжуть в основу розробки освітньо-професійних програм та нормативних документів та підштовхнуть до розробки нових програм навчальних дисциплін.
Одним із основних гравців на ринку програмних забезпечень, що дозволяють втілювати ВІМ-технологій є компанія Autodesk. За останні
7-10 років, вони зробили інноваційний стрибок в галузі цифрового
моделювання.
Першим таким продуктом стало програмне забезпечення Revit
(2000р.) Цей програмний призначений для архітекторів, конструкторів і інженерів-проектувальників. Надає можливості BIM моделювання елементів будівлі і плоского креслення елементів оформлення, створення призначених для користувача об’єктів, організації
спільної роботи над проектом, починаючи від концепції і закінчуючи
випуском робочих креслень і специфікацій [2].
Autodesk Civil 3D призначений для детального проектування об’єктів
інфраструктури, генеральних планів, автомобільних доріг і зовнішніх інженерних мереж з подальшим випуском проектної та робочої
документації по ДСТУ з підтримкою робочих процесів інформаційного моделювання [2].
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Autodesk Navisworks Manage - програмне забезпечення для скоординованої перевірки моделей і даних, що надходять від усіх учасників
процесу проектування. Допомагає виявляти протиріччя і перетину як
між різними розділами проекту, так і окремими елементами перед початком будівництва. Включає можливості анімації 4D- і 5D-моделювання для перегляду термінів реалізації проекту і витрат по ньому [2].
Autodesk InfraWorks - програмне забезпечення для концептуального проектування об’єктів інфраструктури, що дозволяє фахівцям
в області архітектурно-будівельного проектування моделювати,
аналізувати і візуалізувати свої проектні концепції в контексті реальної середовища [2].
Autodesk Recap Pro - рішення, що дозволяє інженерам і підрядникам створювати інтелектуальні 3D-моделі на основі даних лазерного сканування і фотографій. Замість того щоб починати роботу з
чистого аркуша, будь-який інженер-проектувальник може доповнювати, модифікувати, перевіряти і документувати проект в контексті
реального оточення [2].
До складу AutoCAD входять спеціалізовані інструменти та інтелектуальні об’єкти, які допомагають технологам, інженерам, архітекторам та іншим фахівцям створювати схеми P&ID технологічних процесів, точні 2D-креслення і специфікації на основі 3D-моделей [2].
Robot Structural Analysis Professional - програмний продукт для статичного і динамічного розрахунку металоконструкції на міцність,
стійкість і деформацію на основі ІМ, створеної в Revit [2].
Autodesk Dynamo Studio - додаток для Autodesk Revit. програмний
комплекс, призначений для проведення розрахунків будівельних
конструкцій будівель і споруд на міцність, стійкість і динамічні дії [2].
Даний перелік програм входить до складу AEC Collection, що складають передові інструменти BIM і САПР для проектувальників, інженерів і підрядників, які допомагають фахівцям виконувати будь-які завдання - від проектування на ранніх стадіях до будівництва [2].
І це ще не повний перелік представлених компанією Autodesk програмних забезпечень. Окрім даної компанії на ринку ще є інші гравці, які теж пропонують свої продукти. На наш погляд для успішної
підготовки студентів необхідно виконати ряд умов:
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- підготувати високого рівня проєктні аудиторії з сучасним високопродуктивними ПК;
- залучити зацікавлених роботодавців до освітнього процесу;
- підвищити кваліфікацію штатних науково-педагогічних працівників шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та
сертифікації;
- стажування студентів у провідних організаціях які залучають у
своїй діяльності новітні технології проектування;
- розробка комплексних кваліфікаційних роб;
- участь та організація конкурсів з використанням BIM технологій,
проведення майстер-класів.
Для якісної освіти вище перерахованих умов буде теж не достатньо.
Тут потрібне співтовариство між викладачами та спеціалістами які допоможуть викладачам та студентам, навчать їх користуватися новими
інструментами для проектування. В стінах ХНУБА практика залучення спеціалістів які володіють новими технологіями проектування вже
розпочалась. Даний напрям треба тільки продовжувати та поширювати.
Що стосується виконання комплексних кваліфікаційних робіт, Контроль над ними повинен виконуватися не тільки викладачами випускаючих кафедр, а ще представниками від роботодавців. В результаті такої роботи, крім досвіду який отримають студенти, викладачі
зможуть постійно підтримувати свою кваліфікацію в роботі з програмними забезпеченням на певному рівні.
В результаті ситуації, що склалася навколо будівельної галузі виникла необхідність впровадження BIM-технологій, що призведе до
модернізації у підготовці фахівців.
Список літератури:
1.
Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та
затвердження плану заходів з її реалізації: постанова Кабінету
Міністрів України від 17 лютого 2021р. № 152-р // Урядовий кур’єр.
– 2021. – № 44. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/152-2021-%D1%80#Text
2.

Електронний ресурс: https://academy.autodesk.com/
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Дружинін А.В., Давиденко О.А., Братішко С.М., Жилякова Г.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ПРИ ПІДГОТОВЦІ В ВИШІ
ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ
Впровадження інформаційних технологій в Україні вимагає високу
професійність спеціалістів при виконанні і оцінці варіантів архітектурних і конструктивних рішень і остаточного розрахунку ефективності з виходом на життєвий цикл: проектування, будівництво, експлуатація будівлі.
Актуальності набуває якість підготовка фахівців в ВИШІ, нові вимоги до навчального процесу і практики дипломного проектування.
Концепція впровадження ВІМ – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні (Проект міжнародної технічної допомоги ЄС)
[1] пропонує на державному рівні вирішити проблему потреби і розвитку на ринку праці компетенцій спеціалістів для будівельної галузі в умовах впровадження технологічних і управлінських інновацій
наступними заходами:
•

Вибір та аналіз потрібних компетенцій BIM-спеціалістів.

•
Ранжування виявлених компетенцій SWOT-аналізом та опитуванням експертів.
•
Створення дисціплін в будівельних вишах, що забезпечують
знания, вміння та навики конкурентоздатних спеціалістів.
•
Розробка навчальних посібників по новим дисциплінам з урахуванням особливосте і ринкової економіки країни.
•
Взаємодія вишів з розробниками програмних продуктів управлінського та бухгалтерського обліку, для забезпечення оптимізації
моделі будівлі по строках і вартості будівництва та експлуатації.
•
Перегляд робочих програм по мірі появи передових технологій, вимог ринку праці разом з підприємствами реального сектору
економіки і їх впровадження в будівельній галузі.
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Для ефективного впровадження ВІМ-технологій в практику дипломного проектування магістрів (ДПМ) необхідно вирішити такі завдання:
1 В архітектурно-будівельній частині ДПМ провинно бути у відповідності із завданням замовника і творчого пошуку архітектора на
базі шаблонів Revit складено поверховий план будівлі з розташуванням устаткування або квартир, приміщень, комунікацій з візуалізацією 3D усієї будівлі і специфікаціями прийнятих конструктивних
елементів.
2 В конструктивній частині прийняті архітектором рішення повинні
бути перевірені розрахунком в Revit на базі програм ЛИРА-САПР,
Мoномах, САПФІР у відповідності з ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні
принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд, підземної та наземної частин будівлі, будівлі в цілому».
3 Вносяться зміни в візуально просторовий проект будівлі ЗD, а
архітектурна частина доповнена розрахунком енергоефективності
у відповідності з ДБН В. 2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» з
пропозицією сертифікату класу А, В, С, D, E, F, G.
4 Архітектор і конструктор приймаючи певні будівельні матеріали
і конструкції по суті визначають вимоги до технології будівництві,
зокрема послідовності виконання робіт. Однак для організації будівництва повинні бути розроблені і затверджені в проекті організації будівництва (ПОБ) «Технологічні карти» для кожного процесу з
графіками організації робіт і вимогами до техніки безпеки і охорони
праці.
Виникає проблема розібрати просторову модель 3D на конструктивні елементи у просторі і часі для визначення оптимального варіанту їх реалізації і побудови календарного графіку для усієї будівлі з
урахуванням прийнятої технологічної схеми.
Публічними залишаються Ресурсні елементні кошторисні норми
(РЕКН), що були видані як нормативна база ДБН Д.1.1-1:2000, а
потім ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і змінювалися не суттєво за останні 20
років. Вони є основою визначення прямих витрат при ціноутворенні і впливають на майже 50% вартості об’єкту. Інша доля майже
50% вартості формується за суб’єктивними нормативами від тру-
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домісткості будівництва і ризиків. РЕКН при розробці пройшли певне усереднення і до їх складу увійшли ряд супутніх процесів, які
виконуються напередодні або паралельно з основними процесами і
не впливають на тривалість роботи в календарному графіку.
Ці обставини, на думку більшості дослідників, для впровадження
ВІМ на рівні 4D-8D вимагають удосконалення нормативно-довідкової бази і методики ціноутворення не тільки по роботам, а і конструктивним елементам будівлі.
Сценарний підхід та моделювання прогнозних оцінок економічної
ефективності організаційно-технічних заходів та проектів і при певному зовнішньому оточенні і внутрішньому розвитку проекту в майбутні періоди дозволяє з проробкою декількох варіантів вибрати
оптимальний по основним техніко-економічним показникам. Оцінка
ризиків зміни цих показників дозволить визначити ефективність і
надійність реалізації проекту в сучасних ринкових умовах України.
В основу оцінки інноваційних рішень покладено варіантне проектування – з декількох технічно доцільних конкуруючих варіантів рішення треба вибрати оптимальний варіант, найбільш економічно
доцільний в даних конкретних умовах.
Методика варіантного проектування передбачає чотири етапи:
1 Аналіз вихідних даних та умов виробництва з обґрунтуванням
варіантів для порівняння.
2 Відбір технічно доцільних конкуруючих варіантів з обґрунтуванням
базового варіанта та альтернативних нових прогресивних варіантів
з оцінкою переваг та недоліків.
3 Оцінка економічної ефективності варіантів з урахуванням періоду
інвестиційного циклу будівництва за критеріями NPV, PP, IRR.
4 Прийняття оптимального варіанта з урахуванням технічної та економічної доцільності його впровадження в конкретних умовах будівництва об′єкта.
Оцінки економічної ефективності інноваційних рішень в будівництві
і зокрема в дипломних проектах магістрів при впровадженні фрагментів ВІМ вимагають вирішення ряду методологічних проблем в
ринкових умовах за життєвий цикл проекту.
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BIM-ПРОЕКТУВАННЯ В НАУКОВІЙ ТА ОСВІТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
Світ стоїть на прозі докорінних змін в промисловості і будівництві,
пов’язаних з цифровізацією технологічних процесів. Серед таких
процесів слід виділити застосування технологій інформаційного моделювання будівель (ВІМ модель). Всі відомості, що необхідні для
спорудження будівлі містяться в єдиному інформаційному середовищі, з якого за необхідності можуть бути сформовані традиційні
проектні матеріали: креслення, відомості, спеціфікації та ін.
На теперішній час зміст проектної документації регламентований
системою будівельних норм, переважна більшість яких є адаптованими нормами колишнього СРСР. Проектні організації, що застосовують ВІМ технології в своїй роботі змушені передавати замовнику
та організаціям із архітектурно-будівельного контролю документацію в форматі пласких будівельних креслень (dwg), текстових файлів (doc), у надрукованому вигляді, яка має відповідати діючим будівельним нормам.
Такий підхід знижує цінність проектної роботи, призводить до зайвих витрат папіру та не дає в повній мірі використовувати переваги
цифрових технологій.
Разом з тим органи державної влади та міжнародні організації зі стандартизації розуміють необхідність законодавчого регулювання цієї
сфери. Основою для впровадження нормативного законодавства є
міжнародні документи зокрема ISO 29481-1:2016 Building information
models. Цей документ визначає основні поняття щодо інформаційного моделювання та надає загальні рекомендації щодо застосування інформаційної в процесі будівництва. На основі даного документу
більшість стран СНГ розробляє свої національні стандарти та програми щодо впровадження ВІМ технологій в будівництво.
Так проект Плану заходів з реалізації Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій)
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в Україні, що знаходиться у стадії громадського обговорення передбачено (цитується за текстом проекту програми):
1)
Прийняття національних стандартів, які визначають основні
вимоги до проектної документації та проведення експертизи, що
враховують використання будівельного інформаційного моделювання (ВІМ);
2)
Прийняття національних стандартів, які визначають основні
вимоги до проектної документації та проведення експертизи, що
враховують використання будівельного інформаційного моделювання (ВІМ);
3)
Впровадження у систему технічного регулювання будівництва
міжнародних та європейських нормативних документів із будівельного інформаційного моделювання (ВІМ);
4)
Встановлення додаткових вимог до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) у сфері архітектурної діяльності щодо здійснення діяльності з використанням
будівельного інформаційного моделювання (ВІМ);
5)
Наукові дослідження у сфері будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) у будівництві.
В разі прийняття програми в ХНУБА можуть бути створені додаткові
можливості щодо провадження освітньої та наукової діяльності.
З метою реалізації положень програми пропонується створити в
Університеті між кафедральну галузеву лабораторію в задачу якої
буде входити надання методичної допомоги будівельним організаціям, щодо впровадження ВІМ технологій: розробка ВІМ стандартів
підприємства, розробка інтелектуальних елементів проекту будівель
(сімейств), виконання госпдоговірних робіт відповідної тематики.
В освітньому процесі пропонується здійснювати підвищення
кваліфікації фахівців будівельного виробництва зі спеціальності
“ВІМ менеджер“;
В рамках спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” запровадити спеціалізацію “Інформаційні технології в будівництві“, за
якою готувати фахівців із застосування IT технологій в т.ч. технологій інформаційного моделювання в будівельному виробництві.
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АКТУАЛЬНІ ГРАФІЧНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ ЗВО ДЛЯ
ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ РІЗНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ
На даний момент існує велика кількість графічних програм для розробки та проектування в архітектурному середовищі. Більш того,
кожен рік ці програми оновлюються, з’являються нові аналогові версії, додаткові плагіни. Кожен з цих графічних продуктів самодостатній і зручний для певних завдань, хоча в загалом всі створені для
виконання одного завдання - графічного проектування, моделювання і креслення. Таких програм налічують десятки і кожен розробник
позиціонує свій продукт як найкращий.
У ситуації, що склалася, перед здобувачами-архітекторами стоїть
складний вибір - яку програму починати вивчати, для того щоб в подальшому можна було за допомогою цієї програми продуктивніше
працювати і бути затребуваним фахівцем в України [1,2] та закордоном [3].
Для вирішення даного завдання було проведено аналіз існуючого
програмного забезпечення для визначення ефективності та раціональності при виконанні конкретних завдань поставлених безпосередньо перед студентами. А саме, поділ процесу розробки курсового проекту на етапи:
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Для кожного етапу існує окрема програма або одна універсальна,
яка дозволяє виконувати всі три етапи на одній платформі.
В залежності від функціонального призначення та класифікації
графічних програм, їх можливо розбити по групах:
•
•
•
•
•
•
•
•

інструменти креслення;
інструменти 3D моделювання;
BIM інструменти;
інструменти подачі;
інструменти 3D візуалізації;
інструменти 3D верстки;
GIS інструменти;
алгоритмічні інструменти.

Подана класифікація полегшує вибір здобувача і дає можливість
планувати вивчення програм в залежності від типу виконуваних
робіт та інших навчальних чи робочих ситуацій. Для систематизації
цих робіт і ситуацій складена шкала з урахуванням цих процесів і
досягнення ефективності при застосуванні тієї чи іншої графічної
програми. Таким чином були отримані залежності, які показують
ефективний робочий процес.

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

203

Відповідно до вищевказаної таблиці розроблено комплексний підбір програмного забезпечення для ситуації в рамках розробки невеликого студентського проекту, об’ємного студентського проекту та
архітектурного студентського конкурсу.
Наприклад, для виконання невеликого студентського проекту або
конкурсу, з урахуванням вимог до ефективності, оптимально підходить програма SketchUp, яка володіє екосистемою плагінів, індивідуальної логікою моделювання, дуже чіткою графікою, великою
бібліотекою моделей SketchUp Warehause, а також V-Ray, як плагін
для візуалізацій. Друга програма, яку можна порекомендувати в даному випадку це - Rhinoceros, яка володіє більшою точністю CAD
інструмента, в ній є модуль 2D креслення, наявність Grasshoper,
переваги NURBS-моделювання і також наявність V-Ray.
Окремо, можна додати, що не варто обирати для моделювання 3D
Max, так як цей продукт не розрахований для архітектурного моделювання, потребує дуже тривалого освоєння, використовується
переважно візуалізаторами, коли потрібно виключно якісне, реалістичне зображення.
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BIM ЯК ІНСТРУМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ТА
СТИМУЛ РЕНОВАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Актуальність/проблематика: Активна позиція комерційного сектору
щодо використання найліпшого досвіду світової практики будівельної галузі дозволила прискорити процеси державного сприйняття
ВІМ як необхідного інструменту та затвердити «Концепцію впровадження в Україні ВІМ-технологій у будівництві» [1]. Це – перший
крок до становлення певної інформаційної (цифрової, індексованої)
архітектури даних про наше оточення та про процеси архітектурно-будівельної галузі в цілому.
В своїй роботі проєктувальник (архітектор або інженер) орієнтується на кінцевий результат, проєктну документацію, оформлену згідно
ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» [2], проте, сучасні тендерні пропозиції, особливо в міжнародних проєктах, вказують рівень розробки BIM-проєкту за LOD (Level
of Development – Рівень деталізації як графічної так і інформаційної
складової [3]). В науковому полі виникає необхідність або запропонувати співставлення стадій проєктування за ДБН А.2.2-3-2014
(Ескізний Проект (ЕП), Проект (П), Робочий Проект (РП), Робоча
Документація (Р), а за окремими вимогами до рівня об’єкту проєктування – попередні розробки Техніко-Економічного Обґрунтування
(ТЕО) або Техніко-Економічного Розрахунку (ТЕР)) з рівнями LOD
(100-500), чи розробити та вказати яка саме уніфікована комплектація креслень, ступінь розробки моделі та її насичення інформацією
буде відповідати вказаним рівням LOD.

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

205

Оскільки такої наукової роботи ще не проведено, в найближчі роки,
доки не будуть прийняті та унормовані відповідні зміни, викладачі
будуть вимушені навчати студентів ВІМ та проєктуванню в цілому
за чинними ДБН. Проте, вже сьогодні необхідно додатково включити
в обіг навчальних програм технічні питання про LOD для діджиталізації програми процесу проєктування та наближення навчальних
«симуляцій» до реальних процесів в будівельній галузі. Наприклад,
курсовий архітектурний проєкт може бути розроблений з LOD100
до LOD200 (нині це етапи: клаузура, фор-ескіз, ескіз, проєкт), дипломний проєкт - до LOD300 (додаються конструктивні та технологічні рішення, кошторис, але в загальному уявленні про перетини
будівельних конструкцій та технологічні процеси на будівельному
майданчику). Натомість, курсовий проєкт інженерів-будівельників з LOD200 до LOD300 (LOD350) (розрахунок перетинів та конструювання вузлів), а інженерів-технологів - до LOD400 (проєкт концентрується на розробці схем та технологій виконання будівельних
процесів, доповнюється пропозиціями застосування окремих матеріалів та виробів) (Рис.1)

Рис. 1. Співставлення рівнів розробки проєкту за LOD та принципу стадійності проєктування за ДБН.
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Слід зазначити, що прийняття Концепції – це перший крок, що засвідчив наміри та прагнення українців налаштування спільного європейського простору ВІМ. Паралельно з 2020 р. вже йде робота з погодження Української національної нормативної бази (ДБН,
ДСТУ…) до стандартів країн Європейського Союзу (ISO) [4], зокрема методом перекладу окремих стандартів на державну мову. Сама
організація з стандартизації – ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітнім об’єднанням національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Вона представляє собою складно
підпорядковану міжнародну структуру, яка не просто формулює загальноєвропейські норми, які беруться до виконання безпосереднім чином, а розробляє рекомендації відповідно до яких локальні
державні організації вносять в свої національні норми зміни, доповнення та уточнення, стежачи за тим, щоб ті не мали протиріч
із державними стандартами, які регулюють будівельну галузь на
місцевому рівні.
Роботу з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюють
із залученням технічних комітетів ISO. Право бути представленим
у цих комітетах має кожен орган-член ISO, зацікавлений у темі, за
якою створено технічний комітет, урядові та неурядові міжнародні
організації.
В навчальних закладах в поодиноких випадках окремі стандарти
країн Європейського Союзу (ISO) вже вивчаються. Так, за особистою
ініціативою викладачів на низці кафедр вишів вже розглядають розрахунок будівельних конструкцій за EUROCODE поряд із розрахунками за національними нормами, проте в загальнодержавні освітні
програми такі порівняльні методи аналізу будівельних конструкції
ще не внесені. Щодо інших напрямів підготовки фахівців, зокрема
архітекторів, план виконання курсового проєкта залишається на
рівні 80-х років минулого століття.
Розмови щодо введення нових окремих спеціальностей підготовки
студентів в напрямку ВІМ, тобто створення окремого класу фахівців,
які наразі ведуться в провідних вишах країни, без переосмислення всього навчального процесу не зможуть бути достатньо ефективними. Для того, щоб впровадити ВІМ-технології в проєктування
та покращити комунікацію між фахівцями суміжних розділів в майбутньому, ключовою компетенцією, яку необхідно вже зараз формувати у випускників, є розуміння процесу проєктування на рівні
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ГАП та ГІП. Для вирішення цього питання доцільно ввести наскрізні
навчальні проєкти, при виконанні яких студенти різних спеціальностей одночасно зможуть створювати загальний будівельний об’єкт
за ВІМ-технологією. Важливим в цьому контексті є і залучення досвіду використання відкритого принципу проєктування за OpenBIM,
який уможливлюється завдяки формату даних IFC [5], рекомендації
щодо його використання вже можна отримати від кожного вендора програмного забезпечення ВІМ-технологій для архітектурно-будівельної галузі.
Список джерел
1. Кабінет Міністрів України - Уряд затвердив Концепцію впровадження в Україні ВІМ-технологій у будівництві. ‒ 2021. ‒ URL: https://
www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-koncepciyu-vprovadzhennyav-ukrayini-vim-tehnologij-u-budivnictvi (дата звернення: 17.02.2021).
2. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво / Мінрегіон України, 2014. ‒ C. 36.
3. BIM Dictionary. ‒ LOD ‒ URL: https://bimdictionary.com/en/level-ofdevelopment/1 (дата звернення: 20.02.2021).
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information modelling (BIM) — Information management using building
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5. BIM_IFC4 compendium. ‒ 2018. ‒ URL: http://www.allbau-software.
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ДОСВІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
BIM-ТЕХНОЛОГІЙ (ІНТЕГРАЦІЯ SOFISTIK ТА REVIT)
У ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МАГІСТРІВ КАФЕДРИ
ГПГС* ХНУБА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 194 «ГІДРОТЕХНІЧНЕ
БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ
ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Сьогодні якісна цифрової трансформації у гідротехнічному будівництві та всієї гідротехнічної галузі неможлива без участі закладів вищої освіти, що також вказано в Концепції [1]. На кафедрі ГПГС ХНУБА впровадження BIM-технологій в навчальний процес підготовки
магістрів за освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій»
розпочався з актуалізації дисципліни «Наукова-дослідна робота та
системи автоматизованого проєктування у будівництві» для додаткового отримання здобувачами фахових компетенцій при застосуванні програмних комплексів SOFiSTiK і REVIT та їх інтеграції.
SOFISTIK – потужний німецький програмний комплекс, який використовує метод скінчених елементів для розрахунку та аналізу всієї системи
«споруда – фундамент - основа». До пакета SOFISTIK також входить
WinTUBE 3D – інтерактивний графічний передпроцесор, що вирішує
задачі високої складності з геотехнічного аналізу, газо- та гідродинаміки.
У грудні 2020 р. на засіданні екзаменаційної комісії кафедри «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд» пройшов черговий за-
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хист кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» [2]. Випускні
кваліфікаційні роботи здобувачів Євтушенко В.І. та Корсак А.О. були
виконані з використанням ВІМ-технологій у інтеграції графічно-інформаційної моделі REVIT та німецького розрахункового комплексу
SOFISTIK (рис. 1, 2).

Рис. 1. Моделювання загального вигляду гідровузла Srok Phu Mieng у
республіці В’єтнам

Рис. 2. Фрагмент розрахунку залізобетонного перекриття машинної зали
гідровузла Srok Phu Mieng із використанням універсального програмного
комплексу SOFISTIK

Якісна підготовка у ХНУБА фахівців для гідротехнічної та гідроенергетичної галузей обумовлена наявністю саме у Харкові профільного
проєктно-вишукувального інституту замкненого циклу - всесвітньо
відомого ПрАТ «Укргідропроект», що проєктує річкові гідротехнічні
споруди та гідроелектростанції не лише в Україні, але й по всьому світу. Слід зазначити, що ПрАТ «Укргідропроект» є філіалом випускаючої кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд
ХНУБА, де студенти під час навчання можуть суміщувати роботу у
цій організації.
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Наприклад, на даний час здобувач Самишкін А.Ю., який одночасно є співробітником гідротехнічного відділу ПрАТ «Укргідропроект»,
бере участь у завершенні проектів гідровузла Nam Chien у республіці В’єтнам (рис. 3) та Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (рис. 4) з використанням ВІМ-технологій, один з яких є основою
його магістерської роботи.

Рис. 3. Загальний вигляд гідровузла Nam Chien у республіці В’єтнам

Рис. 4. Поперечний переріз будівлі Ташлицької гідроакумулюючої
електростанції
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У підсумку можна зазначити, що підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій» задовільняє вимогам зовнішніх стейкхолдерів, зокрема ПрАТ «Укргідропроект»,
стосовно надання здобувачам вмінь та навичок в опануванні розрахунково-проєктувальних комплексів у рамках реалізації Концепції
будівельного інформаційного моделювання [1].
Список літератури:
1.
Концепція (проєкт) впровадження BIM – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні / UK BIM Task Group, AECOM. –
215 с.
2.

Офіційний сайт кафедри ГПГС ХНУБА: http://gps.kh.ua/
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ВПРОВАДЖЕННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
Актуальним питанням архітектурно-будівельного проектування є
включення у проектування принципової нової технології – інформаційного моделювання будівель (BIM – Building Information Modeling).
Застосування BIM-технології дає можливість приймати ефективні
рішення на всіх стадіях життєвого циклу будівлі – від інвестиційного задуму до експлуатації і зносу. Це дозволить підвищити якість
проектування і будівництва об’єктів, знизити затрати на етапі проектування і проведення експертизи проектної документації та забезпечити зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій [1].
Дана технологія дозволяє: оптимізувати процес будівництва, який,
як відомо, є затратним; отримати точний розрахунок вартості об’єкта; керувати затратами на його зведення.
Методологічною пропозицією підготовки бакалаврів архітектурного
напряму може бути закладення в освітню програму не тільки відповідних компетентностей до затвердженого стандарту спеціальності, але й вимог будівельного ринку до майбутніх кадрів. Доцільним
є введення міждисциплінарної інтеграції у курсовому проектуванні. Освітня програма повинна бути розроблена таким чином, щоб
давати студентові можливість отримувати знання, уміння і навички у тій логічній послідовності, як існує життєвий цикл будівельного
об’єкту: передпроект (передпроектна пропозиція, техніко-економічне обґрунтування), ескізний проект, робочий проект та робоча документація, будівництво, управління та експлуатація, ремонт або
реконструкція.
Важливими сучасними вимогами до підготовки бакалаврів за
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» є:
міждисциплінарні знання і здатність до міждисциплінарних
обґрунтувань проектних рішень;
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здатність мислити самостійно і системно;

ефективне виявлення та вирішення архітектурних завдань з
використанням компетентностей, що були вивчені у ВНЗ;
-

націленість на результативність професійної діяльності [2].

У ході отримання знань по фундаментальним, професійним та загальнотехнічним дисциплінам під час виконання курсових проектів
(у тому числі комплексних курсових проектів) та за допомогою отриманих навичок роботи із програмам моделювання будівель відбувається фактичне включення студентів у професійну проектну
діяльність [3].
Під час виконання комплексного проектного завдання від розроблення ідеї майбутнього будівельного об’єкту до проекту організації
його будівництва з використанням BIM-технологій студент отримає
необхідні теоретичні знання по загальнопрофільним і професійним
дисциплінам, суттєво їх опрацює, закріпить та здобуде цілісну уяву
про багатоетапність проектування і нерозривний взаємозв’язок всіх
інтелектуальних технічних елементів будівлі. Крім того студент отримає сучасні й актуальні навички роботи у «команді». Важливим
етапом також є співпраця ВНЗ із стейкхолдерами, практиками будівельного ринку, що дадуть можливість ознайомитися студентові із
реальним практичним досвідом.
Список літератури:
1. Голдобина Л.А. BIM-технологии и опит их внедрения в учебный процесс при подготовке бакалавром по направлению 08.03.01
«Строительство» / Л.А. Голдобина, П.С. Орлов / Записки Горного
института. 2017. – Т. 224. – С. 263-272.
2. Кульгина Л.А. Междисциплинарная интеграция в курсовом проектировании при подготовке бакалавров строительного направления:
Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Забайкальский государственный
университет. Чита, 2014. 24 с.
3. Гришина Н.М. Проблемы и перспективы BIM в ВУЗах: управление
развитием в строительстве / Н.М. Гришина, Ю.Ю. Чалый / Известия
КГСАУ, 2017, № 3 (41). – С. 277-288.
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BIM-ОСВІТА У ПРИЛУЦЬКОМУ
АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
На даний час в Україні існує потреба у підвищенні якості загальноосвітньої та професійної підготовки громадян. Розв’язанню цієї проблеми сприяє конструювання та реалізація ефективних педагогічних технологій, здатних задовольнити освітні потреби особистості
відповідно до вимог сучасного ринку праці. Інтенсивний розвиток
науки й удосконалення комп’ютерної техніки зумовлює впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери виробництва та суспільного життя.
Інформаційні технології навчання є методологією й технологією
освітнього процесу з використанням новітніх електронних засобів
навчання, передусім комп’ютерів. Не менш важливими для навчального процесу є нові засоби й методи керування системою освіти
(запровадження баз даних здобувачів освіти і педагогів, інформаційно-довідкові нормативні й методичні системи, телекомунікаційні
системи між школами й установами освіти тощо) [4, с. 169]
Отриманні на заняттях знання, вміння і навички майбутні техніки з
експлуатації устаткування газових об’єктівповною мірою використовують у процесі курсового та дипломного проєктування. Ця складова інформаційної підготовки фахівців фактично визначає їхню готовність до професійної діяльності, а отже – професійну компетентність.
Прикладні комп’ютерні програми, (наприклад, програма AutoCAD
для технічного креслення, з якою студенти знайомляться при вив-
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ченні дисципліни «Інженерна графіка»), як правило, не створені з
думкою про дидактичне застосування, однак переважна більшість їх
мають розвинуту систему допомоги і підказок, яка може використовуватись з метою самонавчання та підвищення рівня кваліфікації.
Для проєктних розрахунків фахівці технічного профілювикористовують універсальні інструментами для автоматизації обчислень (табличний редактор MS Excel, математична обчислювальна система
MathCAD або інші аналоги). Програми для створення презентацій
(напр. MS PowerPoint) дозволяють підготувати ілюстративний матеріал для доповідей, семінарів тощо.
Нині основним напрямом впровадження сучасних інформаційних
технологій є концепція інформаційного моделювання, коли зміна
якогось з параметрів будівельного об’єкта спричиняє автоматичну
зміну інших аж до креслень, специфікацій і календарного графіка
робіт. Такий підхід отримав назву BIM (BuildingInformationModeling)
– інформаційна модель будівництва. На наш погляд, успіх цього
підходу полягає в його здатності підвищити якість і швидкість розроблення проектної документації, збільшити рентабельність робіт,
мінімізувати будівельні й експлуатаційні ризики, пов’язані з помилками проектування.
В Україні на державному рівні розглядають можливість обов’язкового впровадження BIM для будівельних підприємств, що дозволить
досягти:
- Високої якості виробничих процесів та якості будівельної продукції,
- Раціонального використання ресурсів,
- Мобільного отримання інформації про об’єкт будівництва.
Сучасні студенти як правило володіють комп’ютером і не бояться
самостійно працювати з новітнім програмним забезпеченням. Навіть недосконало володіючи програмою вони натискатимуть клавіші
та клацатимуть по діалогових вікнах доти, поки не досягнуть певного результату. Проте молоді, як правило, не вистачає дисциплінованості. Натомість є лише один шлях оволодіти сучасними технологіями – опанування необхідними компетентностями під час виконання
серії обов’язкових вправ і практичних робіт, передбачених навчальними планами та програмами [2, с. 138-142].
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Так при вивченні дисципліни «Енергозбереження» студенти на практичних заняттях визначають, що для пасивного будинку енергоспоживання складає близько 10% від питомої енергії на одиницю об’єму, споживаною більшістю сучасних будівель. Незначне опалення
потрібно лише у період негативних температур. В ідеалі пасивний
будинок є незалежною енергосистемою, взагалі не вимагає витрат
на підтримку комфортної температури повітря і води. Основним
принципом проєктування енергоефективного будинку є використання всіх можливостей збереження тепла. У такому будинку немає
необхідності в застосуванні традиційних систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання. Опалення нульового будинку
здійснюватися завдяки теплу, що його виділяється у ньому людьми,
побутовими приладами та альтернативними джерелами енергії, гаряче водопостачання - за рахунок установок поновлюваної енергії, наприклад, теплових насосів, сонячних батарей і термовіхрових
установок.
Проаналізувавши технологію ВІМ, можна зробити висновок, що
підвищення рівня дохідності будівельного виробництва можливе за
оптимального розподілу ресурсного потенціалу. Інформаційне моделювання будівлі оптимізує використання обмежених виробничих
ресурсів. Реалізація моделі на практиці дає можливість виявити
резерви для вивільнення ресурсів та напрями їх використання, що
сприятиме підвищенню рівня прибутковості виробництва за умови
ефективного використання його ресурсного потенціалу.
Література:
1. Інформаційні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki.
2. Kymmell W. BuildingInformationModeling: Planningand Managing
Construction Projectswith 4D CAD andSimulations / WillemKymmell. –
NewYork : McGraw-Hill, 2008. – 297 р
3. Кремень В. Г. Суспільство знань і якісна освіта / В. Г. Кремень //
Освіта: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2007. –
№ 13-14. – С. 1–2.
4. Освітні технології: навч.-метод. посібник / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с.
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ДОСВІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
BIM-ТЕХНОЛОГІЙ (ІНТЕГРАЦІЯ SOFISTIK ТА REVIT)
У ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МАГІСТРІВ КАФЕДРИ
ГПГС* ХНУБА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «БУДІВНИЦТВО
ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
*Випускаюча кафедра «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд» будівельного факультету ХНУБА готує фахівців за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для різних
освітніх та освітньо-наукових рівнів: бакалавр, магістр та доктор
філософії (PhD) з сучасними професійними компетентностями для
світового BIM-технологічного простору.
На даний час у Києві та Харкові проведено декілька заходів, конференцій та семінарів, де було представлено дорожню карту з
впровадження BIM-технологій та зроблені перші спроби показати
реальний досвід і результати практичної реалізації BIM-технологій в
будівництві. А на початку 2020 року було представлено проєкт Концепції впровадження BIM – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні, який був створений ініціативної групою фахівців UK
BIM Task Group та офіційно переданий МОН України у заклади вищої освіти для обговорення та надання пропозицій. 17 лютого 2021
року Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію та надав офіційний поштовх до її реалізації.
Насамперед приємно відзначити те, що Концепція тільки передбачає
розробку освітніх програм архітектурно-будівельних спеціальностей

218

Секція 6

у ЗВО, тоді як на кафедрі ГПГС ХНУБА впровадження BIM-технологій в освітній процес розпочалося ще у 2016 році через включення до
навчального плану магістрів будівельного факультету спеціального
факультативу «Системи автоматизованого проєктування в будівництві» з розробленим методичним забезпеченням [2] для засвоєння
програмних комплексів SOFiSTiK і REVIT та їх інтеграції.
Починаючи з 2017 року завдяки досвіду роботи викладачів над реальними архітектурно-будівельними проєктами на кафедрі ГПГС
виконуються дипломні магістерські проєкти з BIM-інтеграцією двох
потужних програмних комплексів: графічного редактора REVIT та
німецького розрахункового комплексу SOFiSTiK, що дозволяє проєктувати об’єкт від архітектурної концепції та розрахунків конструкцій
до робочих креслень, в тому числі з дотриманням вимог Єврокодів
чи інших нормативних документів.
Перший захист магістерського проєкту багатоповерхового житлового будинку з використанням BIM-технологій відбувся у червні 2017
року (рис. 1). Далі було продовжено впровадження BIM-технологій у
дипломне проєктування магістрів, в тому числі у комплексні (рис. 2)
та міжкафедральні проєкти.

Рис. 1. Процес захисту першого магістерського проєкту житлового будинку із застосуванням BIM-технологій у інтеграції програмних комплексів
REVIT та SOFiSTiK ст. Івановим С. (червень, 2017 р.)
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Рис. 2. Процес захисту комплексного магістерського проєкту торгівельного-розважального комплексу із застосуванням BIM-технологій у інтеграції
програмних комплексів REVIT та SOFiSTiK студентами Капустянською Я.
та Дитюком О.

На даний час кафедра ГПГС випустила 10-ть магістрів з будівництва та цивільної інженерії професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» (Іванов С., Кононенко О., Капустянська
Я., Дитюк О., Забровський О., Шиліна К., Бородавкин А., Депутатов
В., Лємзякова Т., Денисенко Т.), які мають інноваційні компетенції з
BIM-технологій та конкурентоздатні у світовому BIM-технологічному
просторі.
На підставі вищесказаного можна зазначити, що ХНУБА сьогодні є в
авангарді серед закладів освіти архітектурно-будівельного профілю
та має всі можливості для подальшого ефективного впровадження
BIM-технологій в освітній процес в рамках затвердженної Концепції.
Список літератури:
1.
Концепція (проєкт) впровадження BIM – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні / UK BIM Task Group, AECOM. –
215 с.
2.
Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних
робіт з дисципліни «Системи автоматизованого проєктування в будівництві» (програмний комплекс SOFiSTiK) для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання /
Укладачі: О.В. Самородов, О.В. Кротов, В.Є. Найдьонова. – Харків:
ХНУБА, 2017. – 32 с.
3.

Офіційний сайт кафедри ГПГС ХНУБА: http://gps.kh.ua/
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ВИКОРИСТАННЯ AUTOCAD MAP 3D ЯК
ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ
СТУДЕНТАМ–ЕКОЛОГАМ
Застосування AutoCAD Map 3d дозволяє отримати доступ до геоінформаційних систем, а також картографічних даних, що забезпечує
ефективне планування, проектування і управління інформацією.
Застосування інтелектуальних моделей і інструментів проектування гарантує відповідність усім діючим стандартам. Завдяки інтеграції даних ГІС досягається підвищення якості проектних робіт.
У AutoCAD Map 3d можлива робота з інформацією САПР і ГІС від
різних джерел. Застосування комплексних моделей дозволяє систематизувати дані відповідно до положень галузевих стандартів, а
також вимог замовника.
У додатку реалізована технологія Feature Data Object (відкритий
початковий код). Це забезпечує доступ до геоінформаційних даних
з цілого ряду джерел (Esri, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS,
PostgreSQL, SQLite і MySQL, географічні бази), які дозволяють отримати просторову і топографічну інформацію. Застосування загальнодоступних джерел забезпечується можливістю використання
аерофотографічних, супутникових знімків і картографічних вебсервісів. Для прямого доступу немає необхідності перетворювати
дані, завдяки чому досягається цілісність отриманої інформації.
Відкритість стандартів для роботи з базами дає можливість зв’язати
об’єкти САПР з окремими елементами і цілими таблицями, вносити
картографічну інформацію і дані САПР.
Щоб згрупувати окремі атрибути і ГІС-дані, можна використати можливості табличного редактора Excel. Редагувати подібні дані можна
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прямо з AutoCAD Map 3d. Застосування поліпшених інструментів
для отримання інформації з просторових баз даних дозволяє використати безліч геометричних представлень для вибраних об’єктів
інфраструктури Студенти можуть підібрати саме те представлення,
яке найточніше відповідає поставленому завданню. Користувачам
доступне створення моделей досить великих поверхонь з використанням точок і горизонталей. Є можливість створити і горизонталі
по вибраних поверхнях. Додаток забезпечує проведення аналізу
великих об’ємів інформації. Зокрема, студентам доступна робота з
цифровими моделями рельєфу, файлами ESRI GRID, з яких можна
витягнути ряд даних.
Є можливість накласти на вибрані поверхні аерофотознімки, векторні дані, отримавши в результаті тривимірну графіку дуже високої
якості. Окрім цього, доступне дослідження затіненості одна одною
ділянками місцевості. Наявність додаткових функцій обробки хмарних точок забезпечує імпорт і візуалізацію великих об’ємів інформації, отриманої лазерним тривимірним скануванням, LIDAR з точністю до сотень мільйонів точок. Користувачі зможуть стилізувати
хмари відповідно до класифікації LAS, а також щодо розташування
в просторі, висотним відміткам або щільності точок. Засоби аналізу
спрощують прийняття рішень з використанням наявної інформації.
Додаток дозволяє візуалізувати проєкти і карти.
Доступне перетворення даних ГІС і САПР в інтелектуальні моделі, а
також управління ними. Наповнення моделей відбувається даними з
FDO, файлів DWG, з можливістю завдання класифікації і атрибутів.
Після внесення змін модель зберігається (формат DWG або DWT)
для подальшого використання в проєктах. Користувач зможе перетворити дані САПР, ГІС, AutoCAD, а також аналогічних наборів ГІС-даних. Користувачі можуть розмістити в хмарному сховищі креслення,
проєкти, карти з можливістю не лише перегляду, але і редагування
вибраних файлів. Працювати з хмарою і обмінюватися інформацією
можна з мобільних пристроїв. При необхідності користувачі зможуть
спільно використати або редагувати будь-які DWG- креслення, карти.
Список літератури:
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BIM-ОСВІТА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Останнім часом розмов про технологію інформаційного моделювання (BIM) багато: цю технологію називають нашим майбутнім.
Популяризація технології BIM привела до думки про всесильність
цієї, без сумніву, перспективної, але все ж таки технології, що ще
розвивається.
Перехід від класичного проектування до BIM обумовлений появою
спеціалізованих програмних комплексів, за допомогою яких можна
створити цифрову інформаційну модель об’єкта. Наявність такої моделі дозволяє використовувати різні автоматизовані засоби аналізу
і перевірок, випуску проектної та робочої документації, візуального
планування і оптимізації процесу будівництва, оцінки кошторисної
вартості й інш., крім того забезпечує регламентований доступ до
даних про об’єкт всім задіяним у проекті учасникам.
Програмними комплексами, які найчастіше зустрічаються на ринку, є Autodesk Revit, Tekla Structures, Graphi Soft, ArchiCad. Кожна
з цих програм має свої переваги і недоліки, проте більшою мірою
має значення спеціалізація того чи іншого підприємства. Наприклад, підприємствам, що спеціалізуються на випуску проектів металоконструкцій, більше підійде Tekla; фірмам, зайнятим проектуванням залізобетонних конструкцій, - Autodesk Revit; фірмам, що
займаються проектуванням приватних будинків і невеликих об’єктів, архітектурним майстерням варто придивитися до GraphiSoft
ArchiCAD. Якщо вимагати від систем проектування обов’язкового
універсального тривимірного параметричного моделювання, що
володіє якісними інструментами імпорту-експорту зі збереженням
результатів в централізовану базу даних, то можна виділити тільки
чотири «істинних» BIM-рішення - ArchiCAD, Revit, Tekla і Renga, які
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охоплюють розділи архітектури та конструкцій. Щоб ширше охопити
область цивільного будівництва, в аналіз включають інші САПР-рішення (AutoCAD Civil, MagiCAD, nanoCAD). Так область застосування BIM стає більш комплексною.
Удосконалення BIM-технологій – процес необхідний для підвищення якості проектів як на стадії проектування, так і на стадії будівництва та експлуатації.
Одним з важливих аспектів є підготовка кваліфікованих кадрів, яких
слід готувати не тільки за допомогою додаткових курсів підвищення кваліфікації, а й в стінах вищих навчальних закладів. Логічно,
починаючи з перших курсів навчання в рамках дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями, інженерною та комп’ютерною
графікою, основами інженерного проектування вводити теми, пов’язані з розглядом понятійного апарату, теоретичних основ, сутності
BIM-моделювання і вивченням самого інструментарію.
Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки ХНАДУ знайомить студентів дорожньо-будівельного факультету з можливостями комп’ютерного проектування в пакетах, запропонованих фірмою Autodesk,
а саме: AutoCAD, Civil 3D, Revit. Крім класичних задач дво- і тривимірного моделювання, навички роботи з цифровою моделлю, її
засобами редагування та візуалізації студенти отримують на базі
пакетів AutoCAD, Civil 3D [1]. З особливостями моделювання в системі Revit студенти знайомляться, виконуючи кілька завдань по
створенню об’єктів цивільного будівництва та мостобудування [2,3].
Так, ми зіткнулися з певними труднощами: викладачам самим необхідно накопичити певний досвід BIM-проектування з метою модернізації навчальних планів, робочої програми дисципліни, розробки
методичної літератури, навчальних завдань, технологій і методик
викладання. Але при цьому хочеться відзначити що, студенти з великим інтересом освоюють основи інформаційного моделювання
об’єктів, демонструють високий рівень навчальної мотивації, готовність до подальшого навчання в цьому напрямку.
Задля успішної реалізації будівельного проекту важливим є грамотне використання нових, ефективних та досяжних інформаційних технологій; виконання всіх параметрів у потрібному обсязі і в
належні терміни, а при виявленні недоліків, своєчасне їх усунення.
Можливості та перспективи використання інформаційних техноло-
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гій в цивільному будівництві безпосередньо пов’язані з кваліфікацією підготовлених кадрів.
Список літератури:
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
ВИКЛАДАЧІВ ХНУБА
У рамках підготовки до впровадження ВІМ-технологій в освітній процес ХНУБА за підтримки спеціалістів ТОВ «ВЕК-ЮА» та «BIMprove»
було організовано базові курси «Інформаційне моделювання з
«Revit»» для викладачів проєктних кафедр університету. На першому етапі пробне заняття пройшли близько 50 викладачів, з яких була
сформована навчальна група (рис.1). Робота на курсах складалась
з 2 частин: під час аудиторних занять було викладено основи моделювання з «Revit» та самостійного опрацювання отриманого матеріалу з консультуванням в онлайн режимі.

Рис. 1 Проведення аудиторних занять на курсах

Курс складався з 3 блоків:
Розділ 1. Autodesk Revit Архітектура: Базовий рівень
Розділ 2. Autodesk Revit: Інженерні мережі: Базовий рівень
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Розділ 3. Autodesk Navisworks: Базовий рівень.
Після завершення теоретичного навчання виконувалось індивідуальне завдання (рис.2). Було передбачено, що після виконання
завдання у повному обсязі, його перевіряли та рецензували у випадковому порядку інші здобувачі курсів. Таким чином напрацьовувались навички не лише проєктування, а й викладання та перевірки
знань. По закінченні курсів всі здобувачі отримали сертифікати про
проходження курсів.

Рис.2. Індивідуальне завдання

По результатам експериментального навчання викладачами було
складено програму підвищення кваліфікації, яку планується запровадити у 2021 р. на базі центру заочного навчання та підвищення
кваліфікації для зацікавлених осіб.
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ BIM В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Підготовка спеціалістів з навичками BIM-моделювання обумовлюється ринковим попитом на використання інноваційних технологій в будівельній промисловості. При створенні та коригуванні
освітніх програм ВНЗ приділяють недостатню увагу впровадженню
БІМ технологій при проектуванні, про що свідчить існуючий дефіцит
фахівців. Одним із шляхів досягнення мети інноваційного розвитку
є модернізація архітектурно-будівельного проєктування, що дозволяє приймати ефективні рішення на всіх стадіях життєвого циклу
будівель і споруд від інвестиційного задуму до експлуатації та реконструкції.
Впровадження BIM у навчальний процес можна почати з факультативних занять, і дати можливість студентам обирати напрям розвитку у BIM-кар’єрі, в залежності від якого буде визначатися його
завдання (наприклад: для ВІМ-координаторів – основи управління
та поглиблене навчання в програмі Navisworks). Фінська практика
впровадження BIM підтверджує цю думку. Там система навчання
передбачає впровадження інформаційного моделювання факультативним предметом, завдяки чому студенти мають можливість отримати додаткових від 5 до 15 кредитів до свого диплому.
Для впровадження BIM-технологій в повноцінний навчальний процес можна виокремити наступні етапи: по-перше, моделювання –
один з найскладніших і найдовших процесів, який студенти повинні
виконувати в своїх проєктних роботах, що дозволяє ознайомитись
з процесами моделювання в цілому. По-друге: впровадження командної роботи на міждисциплінарному рівні. Це дасть можливість,
для постійної взаємодії студентів різних спеціальностей. Хоча кожен фахівець виконує індивідуальне завдання, при цьому спільна робота в єдиному інформаційному середовищі створює умови
для розвитку навичок командної взаємодії, результатом якої є збірка проєкту і контроль перетинів. Останнім і найважчим етапом є
BIM-менеджмент, який включає отримання навичок календарного
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планування, керування проєктом та його презентація.
Окремо хотілось би виділити нестандартні методи навчання.
COVID-19 дав поштовх для дистанційного навчання та показав, що
знання можливо отримувати не тільки сидячи в аудиторії. Так компанія «Vysotskiy consulting» запропонувала всім бажаючим пройти
безкоштовний курс з BIM-менеджменту та побудувати цифрову модель міста. Така співпраця міста, студентів та сторонній компанії
надала всім учасникам можливості для розкриття потенціалу. Зі
сторони міста – це цифрова модель, яка можна бути використана
для багатьох задач планування розвитку, студенти отримали навички менеджменту та перші роботи в портфоліо, а компанія стала
більш популярною та отримала базу потенційних спеціалістів.
Таким чином, етапами впровадження BIM у навчальний процес
можуть стати спочатку введення предметів BIM моделювання, як
факультативів, після чого, поступово, впровадити всі BIM-етапи в
повноцінний навчальний процес, для засвоєння матеріалу і використання набутих знань в процесі роботи в компаніях.
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НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ
При підготовці студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та
містобудування» на протязі всього навчання бакалаври отримують
теоретичні знання та практичні навички по використанню сучасних
ВІМ-програмних продуктів таких як Autodesk AutoCAD Architectural
Desktop при вивчанні курсу «Нарисна геометрія», Graphisoft
ArchiCAD та ЛІРА-САПР САПФІР-3D при освоєнні навичок з курсу
«Комп’ютерне моделювання» (рис. 1) від елементарних геометричних об’єктів до будівель за різними архітектурними стилями [1].

Рис. 1. Курс «Комп’ютерне моделювання» у Електронному університеті
СНУ ім. В. Даля [2]

ВIM - технології в будівництві: д о с в і д

та

інновації

231

При підготовці студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» вони проходять навчання з використанням
ВІМ-програмних продуктів компанії ЛІРА САПР: бакалаври отримують базові поняття та навички з курсів «Основи методу скінченних
елементів в будівництві», «Обчислювальна техніка в інженерних
розрахунках» за допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР та
ЕСПРІ, а магістри - професійні навички з курсу «Метод скінченних
елементів та автоматизовані системи розрахунку на міцність» за
допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР, а з курсу «Основи
автоматизації проектування в будівництві» - за допомогою комплексу МОНОМАХ-САПР (рис. 2).

Рис. 2. Курс «Основи автоматизації проектування в будівництві» у Електронному університеті СНУ ім. В. Даля [3]

Серед нового перспективного покоління програмного забезпечення
для проєктування мостів слід відзначити Allplan Brіdge у якому міждисциплінарне співробітництво поліпшується за рахунок використання загальної моделі мосту замість двох окремих моделей для
розрахунків та побудови. Завдяки параметричній моделі й автоматизації робочих етапів робочий час значно скорочується, особливо
у випадку необхідності внесення надзвичайно трудомістких змін та
виправлення помилок при проєктуванні. З Allplan Brіdge доступне
BIM-вирішення нового покоління, яке змінить розробку та виконання проектів мостів (рис. 3).
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Рисунок 3. Проектування залізнично-дорожнього мосту за допомогою Allplan
Brіdge з використанням BIM-процесів [4]

Пошук оптимального варіанту конструкції, будівлі або споруди
при проектуванні, навіть іноді при розробці тривіального рішення, може займати достатньо тривалий відрізок робочого часу
та потребує витрат певного об’єму трудових ресурсів компанії.
Тому розробники програмного забезпечення приділяють значну
увагу генеративним модулям у своїх продуктах [5].
Слід зазначити, що без Campus-підходів таких компаній як
Autodesk, Graphisoft, ЛІРА САПР та Allplan GmbH та без створення ними адаптованих «Баз знань» на своїх сайтах, по суті,
не можливо уявити повноцінне та успішне впровадження у
навчальний процес сучасних інформаційних технологій.
Висновок: Для забезпечення підготовки високоякісних та конкурентно-здатних бакалаврів та магістрів, зокрема з будівництва, необхідна ефективна науково-педагогічна співпраця
між закладами вищої освіти та лідерами у галузі розробки
промислових BIM-технологій, наприклад, в напрямку проходження підвищення кваліфікації викладачами, надання сту-
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дентських версій програмних продуктів та їх тестування в ході
навчального процесу.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ BIM В ПРОЦЕС
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ З
ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІСО 9001-2015
Аналіз сучасного стану потреб зовнішнього і внутрішнього середовища ВНЗ, які мають будівельну направленість:
а) визначає необхідність швидкої та адекватної реакції закладів
освіти на поширення концепції інформаційного моделювання в
будівництві (BIM-технології) та зростання потреби в застосуванні BIM-технологій як учасниками будівельної галузі, так і органами
державної влади;
б) визначає, з яким продуктом він виходить на ринок.
Більше того, для ВНЗ цілі і завдання, яких пов’язані з підготовкою
студентів у сфері інформаційного моделювання будівель і які знаходяться в стані корекції місії, цілей та заходів по їх здійсненню,
головним стає правильне визначення необхідних компетенцій, які
повинні бути освоєні студентами в процесі освіти і які покликані,
щоб підготувати студентів, здатних розробляти інформаційні моделі
будівель, формувати на основі цих моделей пов’язані креслення і
забезпечити грамотний обмін даними між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності.
Слідуючи логікі моделі процесів Системи менеджменту якості (СМЯ),
у рамках моніторингу і аналізування інформації про зацікавлені сто-
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рони та їхні відповідні вимоги та очікування можливо структурувати
наступним чином:
А) Вимоги
У зв’язку зі зміщенням фокусу з процесу проектування та будівництва на планування управлінням всім життєвим циклом комплексу
об’єктів (будови), перед учасниками інвестиційно-будівельної діяльності постає проблема запровадження нових сучасних технологій
проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд, однією
з яких є - ВІМ-технології. Разом з тим, державою (як однією з зацікавлених сторін), для розв’язання проблем, пов’язаних зі запровадженням поетапної, поступової модернізації та цифрової трансформації
будівельної галузі України шляхом впровадження будівельного інформаційного моделювання, серед передбачених комплексних заходів для створення відповідних умов є й - освітній напрямок, який
стосується забезпечення підготовки фахівців у галузі ВІМ-технологій, створення освітніх програм та курсів.
Б) Очікування
Заклади освіти мають утворити нові освітні програми та курси з підготовки ВІМ-менеджерів, ВІМ-координаторів, ВІМ-авторів.
Для успішного впровадження технологій інформаційного моделювання будівель необхідна підготовка кваліфікованих фахівців в
даній сфері, тому метою даного дослідження є розробка методичного задуму по освоєнню студентами цих технологій.
В) Рішення, пов’язані зі стратегією
Виходячи з вищесказаного, прийняття Вченими радами рішення про
необхідність впровадження BIM-технологій в основні та забезпечуючі процеси університету, як відповідь на виклик з боку оточення,
яке дозволить домогтися конкурентних переваг в довгостроковій
перспективі, виглядає цілком доцільним.
В свою чергу, керівництво ВНЗ для реалізації цих рішень в рамках
Процесів управління має визначити заходи, серед яких, першочергові – визначення цілей і розробка стратегії для досягнення цих цілей,
аналіз реалізації стратегії (визначення необхідності корекції місії, цілей
та заходів по їх здійсненню) та реалізація стратегії. Крім того, в тому ж
розділі, формулюються завдання для фінансового менеджменту.
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Разом з тим, для управління процесами проектування, на підставі
освітнього та професійного стандартів приймаються необхідні компетенції, видається техніко-технологічне та економічне завдання на
проектування освітнього процесу, робиться вибір навчальних дисциплін, на яких формуються компетенції, знання, вміння, навички,
пропонується міждисциплінарний підхід в освоєнні технологій інформаційного моделювання будівель і т.д.
Стратегія процесу маркетингу вишу має відповідати його діяльності,
яка спрямована на задоволення запитів споживачів за допомогою
обміну, а саме тому, що виробляючи продукти громадського користування, він працює одночасно на двох основних ринках - з одного
боку надає суспільству освітні послуги певного виду, споживачами
яких є студенти, і, одночасно, з другого - представляє результати
своєї діяльності на ринку праці, споживачами яких є організації сфери будівництва та супутній їй. В той же час, освітня програма, пов’язана з використанням BIM-технологій і є той продукт, з яким ВНЗ
виходить на ринок. Цю програму університет має запропонувати як
їх безпосереднім споживачам - студентам і слухачам, так і опосередковано, через своїх випускників, ринку праці і державним органам.
Г) Проектування ОП. У більшості інвестиційно-будівельної спільноти, а головне – у науково-викладацької, ствердження про необхідність застосування BIM-технологій в навчальному процесі взагалі
і, особливо, в університетських науково-освітніх процесах сприймається майже як аксіома, але уявлення про конкретні досягнення
та проблеми в цьому питанні досить розпливчасте. Розглянемо проблеми проектування освітніх програм, а ще більше – внесення змін
в діючі та окреслимо аспекти особливої уваги їх розробників:
а) необхідність врахування наявності істотного розриву між теоретичною підготовкою в вишах і практичними аспектами конкретної
трудової діяльності
б) чіткість у розумінні конкретних цілей використання BIM-технологій як взагалі, так і в навчальному процесі будівельного вишу
в) на етапі розвитку проектування і будівництва в умовах BIM-технологій, основним техніко-технологічним ресурсом стає нове знання,
яке з однієї сторони, формує інтелектуальний потенціал компаній і
забезпечує можливість отримання надприбутку, але з другої - трансформує умови виникнення цього, нового знання, що в кінцевому
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результаті , буде вимагати істотних змін і в умовах функціонування
вишу, і, особливо, умовах фінансування та напрямків наукових досліджень. Тому, одним із напрямків впровадження елементів інформаційного моделювання будівель та споруд в процес освітньої діяльності університету, є участь вишу в реалізації комплексних проектів,
яка дозволить оновити (осучаснити) парк комп’ютерного обладнання, приладів і програмного забезпечення, які призначені не тільки
для вирішення поточних завдань щодо виконання проектів, але і в
цілому для забезпечення наукових досліджень і розробок.
Д) Забезпечуючі процеси у поєднані з процесом управління ризиками.
Значною статтею витрат при впровадженні BIM-технологій стають
інвестиції в розвиток програмно-технічної інфраструктури, найбільш
вагомими з них є закупівля офісної техніки, програмного забезпечення та інші витрати, пов’язані з підтримкою і розвитком виробничих процесів в умовах переходу на BIM-технології. Ці ствердження
у повній мірі стосується як виробничої діяльності, так і – освітньої.
Пов’язуючи реалізацію переходу на BIM-технології, по-перше, з
матеріально-технічним переобладнанням та, по друге, з впровадженням там BIM-середовища, треба розуміти необхідність випередження цього процесу у вишах, тому конкретизуємо типовий склад
BIM-середовища, характерного для процесів проектування, освітньої та наукової діяльностей ВНЗ:
а) основне програмне забезпечення - програми BIM, програмне забезпечення для рецензування, координації та аналізу;
б) апаратне забезпечення, що дозволить раціонально інтегрувати всі компоненти, система управління документами або робочий
простір для координації проекту і протокол для зберігання, управління та обміну моделями BIM.
При розгляданні цього переліку доцільно усвідомлювати, що існує
низка чинників, яка ускладнює процес переходу до нових інформаційних технологій:
а) не існує програмного продукту, який би повністю задовольняв
всі потреби учасників навчальних і виробничих процесів на різних
стадіях розробки проектів, і тому для створення інформаційних моделей і їх аналізу потребує застосування програм різних вендорів,
де рішення різних виробників об’єднуються в пакети програмних
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продуктів для проектування і будівництва промислових і цивільних об’єктів, і які частково, або повністю дозволяють реалізовувати
завдання інформаційного моделювання на всіх етапах створення і
актуалізації моделі;
б) для суміжних завдань, таких як розрахунок кошторисів та інші,
використовуються додаткові рішення;
г) невідповідність існуючих зарубіжних рішень українським будівельним стандартам, в результаті чого на перших кроках буде виникати
необхідність ручного доопрацювання програмних засобів та інформаційного забезпечення під українську дійсність і нормативну базу;
д) необхідність перекваліфікації персоналу при переході від CAD-технологій (засобів автоматизованого проектування) на BIM-інструменти,
е) високими технічними вимогами до устаткування з боку програмного забезпечення - нові програмні продукти вимагають більш потужного устаткування (що призводить до значного технічного переоснащення вишу) та іншими чинниками, які ускладнюють співпрацю
із зарубіжними розробниками і постачальниками програмних і апаратних засобів;
ж) в той же час, сукупність програмних і апаратних комплексів,
задіяних на кожному етапі життєвого циклу об’єкта, повинні складати єдине інформаційне середовище, здатне забезпечити «безшовну» реалізацію всіх процесів та інші.
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ЕЛЕМЕНТИ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В КУРСІ
ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ
Грунтовна підготовка з Інженерної геодезії є запорукою професійного успіху фахівця-будівельника. Вказаний курс традиційно викладається на першому році навчання та складається з двох частин:
топографо-геодезичні роботи та геодезичні роботи в будівництві.
Друга частина курсу передбачає здобуття студентом навичок геодезичних робіт під час будівництва та оволодіння методами геодезичних розрахунків під час проектування об’єктів різних типів: майданчик, дорога, будівля.
Вимоги часу ставлять перед будівельником необхідність оволодіння навичками проектування із застосуванням інформаційних моделей (ВІМ-моделей). Такі моделі містять всю необхідну інформацію
для спорудження та ефективної експлуатації будівлі. Будівельний
об’єкт нерозривно пов’язаний з ділянкою на якій розташований, а
проект земляних робіт є складовою частиною проекту будівництва.
Отже, оволодіння студентом навичок проектування таких робіт із
використанням ВІМ-пакету Autodesk Revit є актуальною навчальною задачею.
Autodesk Revit має досить розвинені інструменти для маніпулювання просторовими даними:
- визначення елементів орієнтування в просторі проекту в цілому
та окремої будівлі;
- імпорт та створення тривимірної моделі рельєфу;
- розміщення на ньому елементів ситуації (дерева, стовпи, люки,
паркани тощо);
- трансформацію рельєфу для потреб проекту;
- отримання специфікацій земляних робіт та креслень;
- інструменти роботи з даними лазерного сканування.
Під час лабораторних робіт студенти мають оволодіти деякими із
цих можливостей пакету Autodesk Revit.
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Кафедрою Інженерної геодезії розроблена програма лабораторної
роботи, згідно якої передбачається проектування горизонтальної
ділянки для розміщення будівлі, яку студенти проектують під час
проходження курсу кафедри Графіки.
На початковому етапі студент налаштовує відображення топоповерхні (вказує висоту перерізу рельєфу, матеріал ґрунту та ін.),
створює та налаштовує властивості системи координат.
Потім імпортує в проект фрагмент топографічного плану заданий
викладачем та засобами Autodesk Revit створює топоповерхню (рис
1 а), б)).
На топоповерхні студент виконує вертикальне планування майданчику яке, складаеться з наступних етапів:
- визначення планового положення майданчику:
- позначення його геометричних розмірів та позначок характерних
точок;
- визначення проектних позначок майданчику;
- визначення проектних ухилів та планового положення бровок
схилів;
- розтин топоповерхні по межі бровки;
- використання інструменту вертикальне планування для формування тривимірної моделі проектного рельефу;
- піготовка звітніх матеріалів (рис.1 в)).
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Рис. 1. Етапи вертикального планування а) імпорт топографічного плану;
б) створення топографічної поверхні; в) проектування горизонтального
майданчика.

Під час виконання вказаної лабораторної роботи студенти на практиці закріплюють знання із використання топографічних матеріалів
в проекті Autodesk Revit та можуть використати їх в при вивченні
інших курсів та в професійній діяльності.
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КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ХНУБА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
Однією з проблем будівельної галузі України є відсутність системного
процесу створення та обміну цифровою інформацією. До найбільш
прогресивних цифрових технологій у нашій галузі слід віднести технології будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології).
Обов’язкове впровадження BIM-технологій в України розпочато в
2019 р. підписанням Меморандуму «Дорожня карта впровадження
інформаційного моделювання будівель (ВІМ) при створенні об’єктів
будівництва та архітектури» (30 листопада 2019 р.) та затвердженням Кабінетом Міністрів України (17 лютого 2021 р.) розроблену
Мінрегіоном «Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні».
Однією з основних проблем, що виникають при впровадженні BIM
в виробництво, є дефіцит кваліфікованих кадрів, підготовлених для
роботи з BIM-технологіями. Тому на початковому етапі реалізації
Концепції впровадження ВІМ-технологій в Україні (ІV квартал 2021
року) передбачається: забезпечити умови для навчання (підвищення кваліфікації) щодо використання ВІМ-технологій у будівництві;
розвиток інноваційних форм співпраці бізнесу із закладами освіти з
метою задоволення потреб сфери архітектурно-будівельної діяльності у фахівцях, що володіють необхідними компетентностями.
Ринок диктує необхідність введення у систему освіти вивчення нових технологій проектування (BIM) та створення на їх основі звітної
документації (3D-моделей, креслень, специфікацій, експлікацій, кошторисної документації та ін.). Університет повинен орієнтуватися
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перш за всього на передові технології, як в проектуванні, так і виробництві.
Нами почато розробку механізмів впровадження цих технологій
в освітній процес яким і є Концепція впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання в підготовку здобувачів
вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Концепцію було схвалено рішенням Вченої Ради університету (протокол № 2, від 26
лютого 2021 р.) та затверджено наказом по університету (№ 75 від
10.03.2021р.).
Метою нашої Концепції є визначення механізмів впровадження
цифрових будівельних інформаційних технологій в освітній процес
як інструменту для поліпшення якості підготовки фахівців та збільшення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Реалізувати Концепцію пропонується в два етапи строком до 2023/24
н.р. включно.
Перший етап Концепції, провадження якого розпочато з поточного
навчального року, передбачає:
- оновлення діючої освітньо-професійної програми з введенням необхідних додаткових компетентностей та програмних результатів
навчання, які б відповідали сучасним вимогам галузі;
- введення системи міждисциплінарного курсового проектування.
Планується що здобувачі протягом усього навчання будуть розробляти проекти декількох об’єктів на більшості їх стадій проектування
і будівництва. При виконанні міждисциплінарних курсових проектів з
використанням BIM-технологій є всі підстави вважати, що здобувач
не тільки отримає глибокі теоретичні знання з загально-професійних та спеціальних дисциплін, а й істотно їх пропрацює і закріпить,
оскільки буде мотивований отримати на професійному рівні навички роботи з сучасними програмними продуктами;
- підвищення кваліфікації штатних науково-педагогічних працівників
шляхом стажування та сертифікації;
- стажування здобувачів вищої освіти в провідних фірмах України,
які використовують в своїй роботі новітні технології проектування;
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- залучити зацікавлених роботодавців до освітнього процесу;
- впровадження інформаційного моделювання у випускних кваліфікаційних роботах бакалаврів.
На другому етапі Концепції передбачає:
- розроблення окремих освітньо-професійних програм для кожної
зі спеціалізацій спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
- введення спеціальних освітніх компонентів з ВІМ-технологій для
підготовки здобувачів бакалаврського рівня освіти. При цьому необхідно не просто навчити студентів користуватися інструментами
програмних комплексів, а й на міждисциплінарному рівні продемонструвати застосування інформаційних технологій у вирішенні конкретних завдань в області проектування;
- розроблення Концепції впровадження ВІМ-технологій в освітній
процес спеціальності 192 другого (магістерського) рівня освіти;
- впровадження інформаційного моделювання у випускних кваліфікаційних роботах магістрів.
Розроблення даної Концепції не було спонтанним рішенням, нами
вже в цьому напрямку були виконані деякі кроки.
Так кафедрою геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд проведенні факультативні заняття спрямовані на: освоєння розрахункового комплексу SOFiSTiK (січень 2016 р.); освоєння програмного
комплексу Revit та можливостей його інтеграції з розрахунковим
комплексом SOFiSTiK (січень 2017 р.). В червні 2017 р. на кафедрі вперше розпочато випуск магістрів професійного спрямування
«Промислове та цивільне будівництво». На даний час кафедра геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд будівельного факультету випустила 10-ть магістрів які мають інноваційні компетентності з
BIM-технологій.
В січні 2020 р. на базі університету для викладачів і аспірантів розпочато проведення факультативних занять щодо освоєння Autodesk
Revit Є. Семіоничевим керівником ТОВ «ВЕК-ЮА» філії американської компанії «VEC California Corporation». Після закінчення базового курсу 10 викладачів та аспірантів отримали сертифікати.
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В лютому 2020 року в університеті проведено Перший регіональний
науково-практичний семінар «BIM-технології: досвід та перспективи
впровадження». Метою якого було ознайомлення інвестиційно-проектно-будівельних компаній харківського регіону з можливостями
BIM-технологій та спільне формування архітектурно-будівельних
освітніх програм за сучасними вимогами.
Починаючи з поточного навчального року до впровадження BIM-технологій в дипломні проекти магістрів спеціальності «Будівництво та
цивільна інженерія» залучилися і інші кафедри університету.
На будівельному факультеті в дипломних проектах магістрів професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» реалізовано інтеграцію Autodesk Revit з іншими програмними комплексами, а
саме: на кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій вперше в
дипломному проекті магістра реалізована інтеграції Autodesk Revit
та ЛІРА-САПР; на кафедрі технології будівельного виробництва для
оптимізації організаційно-технологічних рішень зі зведення багатоповерхової будівлі використовувався комплекс для візуального програмування «Grasshopper» (вбудованого в Rhinoceros).
На механіко-технологічному факультеті на кафедрі фізико-хімічної
механіки та технології будівельних матеріалів і виробів вперше виконано кваліфікаційну роботу магістра, де в якості концептуальної
моделі для «Kharkiv Smart City» розроблено фрагмент інженерної
мережі водовідведення в м. Харків з використавши програмних комплексів Autodesk Revit, InfraWorks 360 та Civil 3D.
Вперше на санітарно-технічному факультеті на кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергетичних ресурсів виконано кваліфікаційну роботу магістра, де в
Autodesk Revit було здійснено розробку вузлів керування системами опалення житлового будинку. В роботі використана інтеграція
Autodesk Revit і Navisworks.
В 2019-2020 н.р. кафедра графіки почали застосовувати викладання програмного комплексу Autodesk Revit для спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування
«Промислове і цивільне будівництво». Для цього була реструктуризована програма навчальної дисципліни. Передумовою було поступове впровадженням на протязі декількох років нового програмного
забезпечення в роботі наукових студентських гуртків.
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Таким чином, наш університет поступово наближався до впровадження ВІМ-технологій в навчальний процес. Але це були одиничні випадки.
Починаючи з 2020-2021 н.р. кафедра графіки в межах нормативної
дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» розпочала навчання здобувачів всього 1-го курсу спеціальності 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» 3-D моделюванню з використанням програмного комплексу Autodesk Revit. В навчальному процесі задіяні студенти 8-ми груп професійних спрямувань «Промислове та цивільне
будівництво», «Гідротехнічне будівництво», «Технології будівельних матеріалів і виробів», «Теплогазопостачання і вентиляція» та
«Водопостачання і каналізація».
Студенти виконують 3D-модель двоповерхового житлового будинку (рис.1, 2). Під час виконання цього завдання вивчаються базові
команди програмного комплексу, можливості налаштування інтерфейсу, підготовка документів до друку у відповідності до існуючих
нормативних документів.

Рис. 1. Загальний вид двоповерхового житлового будинку

Рис. 2. 3D розріз двоповерхового житлового будинку
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Одна з основних вимог при виконанні даного завдання – оформлення креслень у відповідності до стандартів (ДСТУ, ДСТУ Б. А, ДСТУ
ISO та інш.) (рис. 4, 5). Окрім графічної інформації студенти навчаються також отримувати данні з BIM, такі як експлікацію приміщень,
кількість цегли необхідної для зведення будинку та ін.

Рис. 4. План 1-го поверху двоповерхового житлового будинку

Рис. 5. Фасад 1-5 двоповерхового житлового будинку
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Це є першим кроком до міждисциплінарного курсового проектування, що буде розпочато для цих студентів з наступного навчального
року.
Реалізація нашої Концепції дасть змогу:
урегулювати процес впровадження ВІМ-технологій в освітній
процес спеціальності Будівництво та цивільна інженерія;
підвищити привабливість університету на ринку праці освітніх
послуг;
забезпечити взаємозв’язок університету з проєктними, будівельними компаніями та підприємствами, які використовують в
роботі ВІМ-технології, та виступають основними роботодавцями;
сприяти забезпеченню розвитку «Концепції впровадження
ВІМ-технологій в Україні».
Основними очікуваним результатом широкого системного впровадження BIM-технологій в освітній процес спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія є поліпшення якості підготовки фахівців
та збільшення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
ЯК ОСНОВА АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ
СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Досвід використання технологій інформаційного моделювання будівель (англ. – Building Information Model, BIM) в нашій країні
налічує вже не перший десяток років. Завдяки зручності використання та здатності до значного зниження впливу «людського фактору» та кількості помилок при архітектурному та інженерному проектуванні, BIM-технології зайняли впевнені позиції
в професійному житті архітекторів, конструкторів та інженерів.
Користь цих технологій при проектуванні будівель та споруд є
доведеною на стільки, що окремі питання їх використання починають свою формалізацію у вітчизняних нормативних документах [1].
Однак, ці технології залишаються майже невідомими для цілого
ряду фахівців, що розпочинають створення будівельних об’єктів
задовго до того, як до цього процесу долучяться проектувальники. А саме, ці технології поки що майже невідомі для інвесторів,
девелоперів, місцевих органів влади, екологів тощо. Мова, звичайно, йде про такий різновид означених технологій, як технології інформаційного моделювання міст (від англ. – City Information
Model, далі - CIM), територій (від англ. Territory Information Model,
далі – TIM) та регіонів (від англ. Regional Information Model, далі
- RIM), що можуть стати у нагоді цим важливішим учасникам
містобудівної діяльності та просторового розвитку.
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Питанням розробки та застосування інформаційних моделей у містобудуванні присвячені дослідження таких науковців, як А. Гамільтон,
Х. Гіл, Б. Дейв, Т. Колбе, Н. Кошак, Н. Монтенегро, П. Пандіт, А. Йенг
та ін. Серед вітчизняних дослідників цього питання - А.Г. Батракова, А.А. Эвдокімов, В.М. Самойленко, Н.П. Корогода, та деякі інші
вчені. Проте, повноцінні методологічні дослідження використання
технологій інформаційного моделювання територій для розробки
проектів та програм просторового розвитку в Україні поки не проводились.
Слід також відзначити, що за кордоном на основі CIM-технологій
було створено інформаційні моделі таких міст, як Відень [2], Берлін [3], Хельсінкі [4], Санкт-Петербург [5], та багатьох інших, що
пропонують у відкритому доступі різноманітні сервіси - від пропозицій найбільш вигідного розміщення бізнесу для інвесторів
до розрахунку інсоляції та мікроклімату проектованих будівель
для архітекторів. Однак, запропоновані інформаційні моделі міст
та принципи їх розробки не враховують специфіки українського
містобудівного та земельного законодавства, особливостей територіального устрою та розвитку нашої країни, а також основної найважливішої тенденції – необхідності забезпечення сталого розвитку територій та регіонів нашої країни, що закріплена
в нашій країні законодавчо [6]. Тому, саме визначенню деяких
аспектів використання технологій інформаційного просторового
моделювання при плануванні просторового розвитку нашої країни і буде присвячено це дослідження.
По-перше, визначимось із задачами, що можуть бути вирішені
на основі технологій інформаційного просторового моделювання при плануванні просторового розвитку. Якщо звернутись до
деяких нормативних документів, що визначають методологічні
засади планування та забезпечення розвитку територіальних
одиниць нашої країни [7], то будь-які згадки про інформаційну
просторову модель як інструмент для визначення стратегічних
напрямів розвитку, чи навіть окремих заходів (проектів) розвитку
територій - там відсутні. Необхідність оцінки поточної сталості
просторової системи перед формулюванням стратегії її розвитку не зазначена. Не формалізовано також методів виконання
такої оцінки в разі її проведення. Однак, саме ці задачі можуть
бути успішно вирішені на засадах інформаційного моделюванні
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територій, що були розкриті деякими закордонними дослідниками [8]. Запровадження CIM, TIM та RIM-технологій може стати
основою дослідження розвитку будь-яких за своїм охопленням
територіальних систем - міських агломерацій, промислових кластерів, курортних дестинацій, та навіть країн.
В основу відповідного підходу проектного аналізу на засадах інформаційного моделювання територій може бути покладена запропонована модель оцінки сталості розвитку просторових систем, викладена в публікації [9], за якою просторова система
може бути представлена на базі процесного підходу як єдність
екологічної, економічної та соціальної підсистем, стан яких визначається певним набором «вхідних», «вихідних» та «внутрішніх»
індикаторів їхнього стану. У такому разі, ефективність відповідної відкритої просторової системи за кожною зі підсистем може
бути розрахована як узяте із встановленим ваговим коефіцієнтом співвідношення між отриманими у вигляді «виходів» результатами та використаними для отримання означених результатів
«входами» економічної підсистеми. Тоді задача забезпечення
збалансованого розвитку просторової системи в економічній,
екологічній та соціальній підсистемі може бути представлена
як необхідність досягнення та утримання протягом життєвого
циклу просторової системи однакових значень ефективності її
економічної, соціальної та екологічної підсистеми. Тобто досягнення цими показниками ефективності максимального ступеню
конвергенції. І саме інформаційні просторові моделі можуть стати основою прогнозування значень таких показників та обчислення ступеню їх конвергенції.
Зокрема, для оцінки перспективності можливих варіантів розвитку просторової системи з точки зору забезпечуваної ними
сталості розвитку, за допомогою побудови просторової інформаційної моделі, методом сценарного аналізу, або іншими методами та їх поєднаннями, може робитись прогнозна оцінка значень індикаторів внутрішнього стану економічної, соціальної та
екологічної підсистем для кожного з варіантів проектних дій та
можливих стратегій розвитку території.
Побудова саме просторової інформаційної моделі при цьому дозволить визначити як впливи реалізації окремих проектних рішень на стан кожної з підсистем, так і сумарний синергетичний

256

Секція 7

взаємний вплив від реалізації декількох проектів чи програм,
спрямованих на формування комплексних дестинацій, спеціалізованих кластерів, і т.д.
Прогнозні значення таких «внутрішніх» індикаторів, як кількість
суб’єктів господарювання, зменшення кількості безробітних працездатного віку, кількість обслуговуваних об’єктами туристів та аналогічні, можуть бути визначені на базі просторової інформаційної моделі
через показники потужності, місткості та пропускної спроможності
об’єктів, кількості утворюваних ними робочих місць, що зазначені
у техніко-економічних показниках в проектно-кошторисній документації проектів-аналогів та інтегровані через відповідні BIM-моделі у
створювану просторову інформаційну модель. Значення прогнозних
показників обсягів виробляємих послуг, товаро- та пасажиро-обіг та
інші аналогічні «зовнішні» та «внутрішні» індикатори розвитку просторової системи можуть бути визначені методом експертних оцінок за даними експлуатації об’єктів-аналогів. Фрагмент відповідної
просторової моделі, побудованої з використанням спеціалізованого
програмного забезпечення ArcGIS® та Autodesk Revit® в рамках виконання науково-дослідної роботи з розроблення Дорожньої карти
розвитку інвестиційного потенціалу рекреаційних зон Одещини, наведено на рис. 1.
Після отримання прогнозних значень індикаторів внутрішнього стану економічної, соціальної та екологічної підсистем, для кожного з
варіантів розвитку може бути визначена ефективність відповідних
підсистем та оцінена сталість розвитку всієї просторової системи за
кожним з можливих напрямів чи сценаріїв розвитку. Представлення
результатів оцінки сталості розвитку просторової системи за можливими варіантами реалізації проекту може бути виконано методом «дерева рішень» (рис. 2). Таким чином, особа, що приймає відповідне рішення щодо ініціації проекту чи програми з просторового
розвитку, в рамках проведення проектного аналізу забезпечується
необхідною для прийняття ефективного управлінського рішення наглядною інформацією, отриманою на основі інформаційної просторової моделі. А отримані таким чином значення індикаторів стають
основою для проведення моніторингу ефективності виконання обраних стратегій та проектних дій.
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Рис. 1. Просторова інформаційна модель розвитку інвестиційного потенціалу рекреаційних зон Одещини (фрагмент, Білгород-Дністровський р-н).
Джерело: розроблено авторами
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Рис. 2. Схема представлення методом «дерева рішень» результатів оцінки
сталості розвитку просторової системи за можливими варіантами реалізації проекту. Джерело: розроблено авторами

В ході проведеного дослідження було доведено, що інформаційні просторові моделі CIM, RIM та TIM можуть стати ефективними
інструментами оцінки та прогнозування як на рівні стратегічного
планування розвитку, здійснюваного органами влади, так і на рівні
планування і контролю проектних дій з розвитку, спрямованих на
реалізацію обраних стратегій.
При цьому на основі цих моделей можуть бути отримані прогнозні
індикаторів стану просторової системи, що за подальшого розвитку
відповідного методологічного апарату, можуть бути закладені в основу новітніх методів проектного аналізу щодо оцінки сталості розвитку просторових систем. За результатами такого аналізу можуть
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бути обрані найбільш ефективні проектні та стратегічні рішення, що
дозволять покращити стан територій нашої країни та подолати суттєві диспропорції їх розвитку, забезпечити соціально, економічно
і екологічно збалансований розвиток, спрямований на створення
економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для
сучасного та наступних поколінь.
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МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО
СЕРЕДОВИЩА. ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Імітаційний підхід активно використовується для моделювання територіальних систем, особливо регіональних. З огляду на все більш зростаючу проблему урбанізації, існує реальна потреба у створенні моделей, що дозволяють досліджувати комплексний розвиток міст, виробити
стратегії управління процесами їх функціонування та розвитку.
Як відомо, імітаційне моделювання – один з видів комп’ютерного
моделювання, що використовує методологію системного аналізу,
центральною процедурою якого є побудова узагальненої моделі,
що відображає всі фактори функціонування реальної системи.
Усі інформаційні системи моделювання міського середовища можна розділити на кілька великих груп: 1. Системи збору та обробки
інформації – масиву вихідних даних (бази даних – структурований
інформаційний масив). 2 .Системи автоматизованого проектування
(САПР і CAD системи). 3. GIS системи (геоінформаційна система,
що представляє інформацію з прив’язкою до системи географічних
координат). 4. Системи як комплекси обробки інформації, необхідні
для здійснення містобудівної, інвестиційної та іншої господарської
діяльності.
Інформаційні системи моделювання міського середовища зараз
існують у досить великій кількості. Під імітацією розуміють прове-

262

Секція 7

дення на комп’ютерах різних серій експериментів з моделями, які
представлені як деякий набір комп’ютерних програм. Порівняння характеристик об’єкта, що моделюється, здійснюється шляхом
варіантних прорахунків. Особливу роль відіграє можливість багаторазового відтворення модельованих процесів наступним статистичним опрацюванням, що дозволяє враховувати випадкові зовнішні
впливи на об’єкт, що вивчається. На основі статистики, що набирається в ході комп’ютерних експериментів, робляться висновки на
користь того чи іншого варіанта функціонування або конструкції реального об’єкта, або сутності явища.
Імітаційне моделювання дозволяє відтворити розвиток міста в
динаміці та просторі на основі результатів аналізу найбільш суттєвих взаємозв’язків між його елементами. Що стосується завдань
моделювання розвитку міських систем, тут можуть успішно застосовуватися всі парадигми імітаційного моделювання: дискретно-подійне моделювання, системна динаміка та агент-орієнтоване
моделювання.
При такому підході безліч об’єктів міста можна описати дискретними
клітинними автоматами, використовуючи при цьому таку концепцію
імітаційного моделювання, як дискретно-подійне моделювання. Перевагою просторових моделей є облік територіального взаємозв’язку між підсистемами міста.
Сфера застосування імітаційних моделей практично не обмежена,
це можуть бути завдання: дослідження структур складних систем та
їх динаміки, прогнозування та планування тощо.
Переваги системно-динамічного імітаційного моделювання такі: системно-динамічний підхід починається з намагання зрозуміти ту систему причин, яка породила проблему та продовжує підтримувати
її. За допомогою імітаційного моделювання ефективно розв’язуються завдання найширшої проблематики – в галузі стратегічного планування, проектування міських систем.
У імітаційному моделюванні виділяють кілька найбільш поширених
підходів до побудови моделей: дискретно-подійне моделювання;
агентне моделювання; системна динаміка. Підходи розрізнюються за ступенем абстракції представлення об’єкту дослідження та
залежать від використовуваного модельного часу (безперервні та
дискретні).
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Дискретно-подійне моделювання – побудова та дослідження імітаційної моделі, що відбиває послідовні зміни стану системи в певні
(дискретні) моменти часу. Система може змінюватися лише в обчислювальну кількість моментів часу. У такі моменти відбуваються
події, які можуть змінити стан системи. Діскретно-подійні моделі засновані на моделюванні випадкових подій, величин і процесів.
Протилежністю дискретно-подійним є безперервні моделі. Безперервне моделювання – це моделювання, при якому модельний час
може приймати будь-яке значення в заданому проміжку.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ НОВІТНІХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В РОЗБУДОВІ SMART CITY В УКРАЇНІ
У контексті сучасних глобальних екологічних і соціально-економічних викликів особливої актуальності набувають пошуки нових ефективних шляхів, засобів і методів розвитку міст. Найбільш перспективним напрямком вирішення даної проблеми є перетворення міст,
що складалися історично до останнього часу, в так звані SMART
CITY, які включають розумні: економіку, управління, мобільність,
спосіб життя населення, а також «розумний» архітектурно-містобудівний простір ‒ матеріально-просторову оболонку життєдіяльності
міської спільноти. Процес формування такого простору відбувається вже сьогодні в розвинутих країнах і спирається на активне залучення новітніх комп’ютерних технологій. Завдяки ним інформаційна
аналітика великої кількості даних, що характеризують різні аспекти
побудови та функціонування міста, використовуються стратегічно
для просування ідей його сталого розвитку, адаптації до динаміки
зовнішніх впливів, використання поновлюваних джерел енергії
тощо. Ці дані дозволяють побачити місто з принципово нового ракурсу не тільки в процесі управління функціонуванням його підсистем, а й в ході містобудівного проектування.
Мета даної роботи полягає у висвітленні етапів та перспектив застосування новітніх інформаційних технологій в якості ефективних
інструментів розбудови в Україні SMART CITY в аспекті їх архітектурно-містобудівного проектування. Слід наголосити, що процес
комп’ютеризації проектної діяльності носить послідовний, закономірний характер і обумовлений не тільки розвитком технологій,
а й ускладненням завдань формування штучного середовища життєдіяльності суспільства. Аналіз змін, що відбулися в технології
проектної діяльності в архітектурній сфері за останні десятиріччя
В Україні дозволив виявити такі їх умовні етапи:
поступове заміщення так званої «ручної графіки» комп’ютерною при оформленні експозиційних креслень генеральних планів,
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схем, створення реалістичних візуалізацій і об’єктів віртуальної реальності на основі моделей видових зображень (кін. ХХ –поч. ХХІ ст.);
залучення окремих комп’ютерних програм для вирішення технічних питань взаємодії з «суміжниками» в ході перед-проектного
аналізу та безпосередньо проектування, а також подальше вдосконалення моделей реалістичних візуалізацій (2005-2015 рр.);
закріплення нового підходу до проектування архітектурномістобудівних об’єктів, що базується на комплексній роботі фахівців
різних професійних сфер на усіх етапах розробки проектної документації (2015рр. – до сьогодні).
Прикладом останнього підходу є активне залучення до формування
архітектурно-містобудівного простору ГІС (геоінформаційних систем)
та BIM (Building Information Model) технологій. ГІС-технології працюють на засадах взаємозв’язку семантичних даних (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо) про об’єкти з їх просторовими характеристиками на модельних зображеннях територій.
Це забезпечує швидке отримання, аналіз, якісну обробку, зберігання і
розповсюдження інформації в ході перед-проектного аналізу та проектування містобудівних об’єктів. Особливо ефективні результати надає використання ГІС-технологій при вирішенні завдань пов’язаних з
оцінкою екологічної ситуації, планування природоохоронних заходів,
розвитку транспортної інфраструктури міста.
ВІМ технології використовують здебільшого в ході проектування
будівель та їх комплексів. Залучення даної технології забезпечує
віртуальне зведення об’єкта до його фактичного завершення. Це
зменшує невизначеності при реалізації проектів, підвищує їх безпеку, моделює і прогнозує потенційні впливи різних чинників на всіх
етапах будівництва, забезпечує швидке отримання будь-якої інформації про об’єкт та вести якісний контроль робіт на всіх етапах.
Це, безумовно, позитивно впливає на підвищення позиції України у
рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за компонентом
“Отримання дозволів на будівництво” [1]. Технологія BIM використовується для проектування і документування проектів будівель
і об’єктів інфраструктури. Всі компоненти будівлі моделюються в
BIM. Модель може використовуватися для аналізу з метою вивчення
варіантів проекту, створення візуалізацій, які допомагають учасникам краще зрозуміти, як буде виглядати об’єкт в реальних умовах,
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що вельми важливо для замовників. Важливо, що дані BIM також
можна використовувати для організації планування та постачання
ресурсами на рівні проекту, міста або країни. Саме тому інтерес
до технології BIM стає дедалі більше. По завершенні будівництва
інформаційна модель може бути використана в ході експлуатації
об’єкта за допомогою датчиків: завдяки постійному контролю фіксуються всі дані роботи інженерних комунікацій і виявляються можливі аварійні ситуації.
Таким чином, ГІС та ВІМ технології є важливими і корисними проектно-дослідницькими платформами для формування елементів
SMART CITY. Однак, в сучасних умовах кількість даних, необхідних
для успішного управління функціонуванням міста, перетворення
його у «розумне» постійно збільшується. З іншого боку, подальший
розвиток інформаційних технологій сприяв виникненню і накопиченню величезного масиву даних і інформації з різних сфер життєдіяльності сучасного суспільства, що привело до народження нового феномена, який отримав назву «великі дані» (BIG DATA) [2]. Оскільки
BIG DATA включає в себе не тільки великі швидкості надходження
та обробки одержуваної інформації, але і велику різноманітність її
джерел і форматів, то ця технологія є перспективною для застосування в архітектурно-містобудівній сфері. Для її успішного використання архітекторам необхідно оволодіти навичками працювати з
Великими даними. Тобто необхідно розробити методи застосування новітньої технології BIG DATA в архітектурно-містобудівній діяльності. Окрім цього потрібна мова впровадження нового типу даних
в усі державні інститути, що займаються проблемами планування,
забудови та вивчають різні процеси розвитку міст. Вочевидь, це
стане початком нового перспективного етапу залучення новітніх інформаційних технологій в розбудові SMART CITY в Україні.
Список літератури:
1.
Новітні ВІМ-технології у будівництві: навіщо вони потрібні Україні [Електроний ресурс] LegalHub: https://legalhub.online/
budivnytstvo/novitni-vim-tehnologiyi-u-budivnytstvi-navishho-vonypotribni-ukrayini/
2.
«Большие данные» (Big Data) в градостроительстве В.Э.Волынсков./ Градостроительство №3, 2017 с.99-102 [Електроний
ресурс]
https://cyberleninka.ru/article/n/bolshie-dannye-big-data-vgradostroitelstve
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ОСНОВНІ СВІТОВІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ SMART CITY

В даний час можна виділити кілька найбільш поширених підходів до
формування Розумного міста (Smart City).
«Технократичний підхід».
В рамках цього підходу акцент робиться на розвиток інтелектуальних технологій в міському середовищі. При цьому майже повністю
ігнорується питання комфорту проживання в цьому високотехнологічному просторі. Причини цього явища полягає в тому, що технократичний підхід фактично є результатом реалізації бізнес проектів таких світових брендів як Samsung, Cisco, Schneider Electric,
IBM, Microsoft і UNIT. Такі «міста-суперкомп’ютери» насичені величезною кількістю датчиків. Різноманітна інформація, що надходить в гігантські дата-центри обробляється за допомогою так званих «хмарних» обчислень. Такі міста більшою мірою є результатом
комерціалізації сфери суспільного управління і послуг.
«Управлінський підхід».
В його основі лежить концепція «розумного міста» як цілісного організму, в якому всі аспекти його життєдіяльності розглядаються
як тісно пов’язані взаємним впливом чинники. Основою реалізації управлінського підходу стали міста з усталеними культурними
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традиціями, що знімало частину проблем соціального та психологічного характеру. Адаптивність і гнучкість роботи міських систем
стали ключовими факторами для розробників. При такому підході
«розумна» ефективність управління міським господарством досягається на основі впровадження інновацій збору і обробки великих
обсягів даних (big data). У такому трактуванні «Розумне місто» - це
типове місто яке раціонально керується на науковій основі. Подібну модель міського розвитку можна назвати управлінням, заснованим на даних (data-driven administration).
«Антропоцентричний» підхід.
Прихильники такого підходу вважають, що в сучасному світі
люди змінюються швидше, ніж міста, тому в міському плануванні треба виходити з інтересів жителів, забезпечуючи стабільну
роботу, розвиток і дозвілля. Антропоцентричне місто спирається на креативність його жителів, породжуючи все нові і нові ідеї
вдосконалення міського середовища.
Smart Nation підхід.
Генеральна концепція такого підходу полягає в тому, що реалізація його забезпечується не просто за рахунок насичення тканини
міста «розумними» технології, а спирається на «розумне співтовариство» що постійно розвивається та творчо використовує
смарт-технології практично у всіх сферах свого життя. Ключовими завданнями при цьому є: об’єднати всі інститути суспільства
в процес спільної розробки інноваційних рішень розвитку міста;
принципова модернізація транспортної інфраструктури; ведення
забудови по стандартам енергоефективних та екологічних «розумних будинків» і т.п.
Super Smart Society підхід.
Місто нового соціально-економічного укладу. Одна з причин появи цих проектів - проблема старіння населення, яке стоїть перед
країною. Вирішувати її можливо за допомогою «цифрової економіки». «Розумні міста» Фуджисава і Цунасіма в рамках даного підходу - частина концепції світоустрою майбутнього. Однак,
творці перших таких smart city, фактично побудували «технологічні мурашники», де мало місця надавалося красі оточующого
середовища.
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Таким чином, можна сказати, що практично всі великі міста в світі
знаходяться сьогодні в тій чи іншій стадії будівництва «розумної»
системи управління міською інфраструктурою, впроваджуючи різні
інноваційні транспортні, соціальні, енергозберігаючі, і інші рішення. Відень, Нью-Йорк, Гонконг, Лондон, Париж, Берлін, Барселона,
Сідней та інші. Все це - приклади «інтелектуалізації» старих міст.
Крім них розвиваються і «нові розумні міста: оазис Хабарі в Кувейті,
Масдар-Сіті в ОАЕ, Донгтан в КНР, Трежер-Айленд в Каліфорнії і ін.
Також яскравими прикладами є індійські міста: Gujarat International
Finance Tec-City (GIFT) - міжнародне фінансове техно-місто; Lavasa
- приватне місто (private city); місто-пагорб (Hill City); Sri City. Малайзійські міста Iskandar Malaysia Smart City (Ішкандар) - економічне
місто, особлива економічна зона; Cyberjaya; Putrajaya - Intelligent
garden city (Путраджая) - нова столиця, «розумне місто-сад». Міста
Саудівської Аравії: King Abdullah Economic City (KAEC) - економічне місто; Jazan Economic City (Шазан) - економічне й індустріальне місто. Зелене місто в Марокко Mohammed VI Green City (VVM6).
Палестинський Rawabi, Palestine (Равабі). Міста в Південній Кореї:
Songdo, South Korea (Сонгдо) - модель розумного і стійкого міста.
Філіппінська нове місто Clark Green City, Philippines (Кларк Грін) зелене місто. Портове місто на Шрі-Ланці Colombo Port City (Коломбо). Безліч китайських нових міст, наприклад, Sino-Singapore Tianjin
Eco-City «Китайський Сінгапур» - нове еко-місто. Міста Єгипту
Alamein New City і Economic City of Egypt (ECE). Нові міста в Кенії
Konza Technology City (KTC) і Tatu City. Міста в Арабських Еміратах
- Masdar City в Абу Дабі. Місто в Еквадорі Yachay Knowledge.

270

Секція 7

Кабусь Олексій Васильович
кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. Харківський національний університет будівництва та архітектури
calorimetry_centr@ukr.net
Лихограй Вікторія Вікторівна
кандидат технічних наук, асистент кафедри технології будівельного виробництва, Харківський національний університет будівництва та архітектури
Viktoria.lykhohrai@gmail.com
Купчинський Юрій Олегович
ВІМ-спеціаліст ТОВ «БІМПРУВ»
k.yurii.work@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕРЕЖІ
ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СІМ
У КОНЦЕПЦІЇ «KHARKIV SMART CITY»
Нову сторінку своєї історії м. Харків розпочало у серпні 2018 року,
коли харківський міський голова та генеральний директор компанії
«Vodafone Україна» підписали меморандум про співпрацю в межах
проєкту «Smart Сity UA». Ця подія стала початковою точкою розробки концепції «Kharkiv Smart City» та знайшла свої продовження
в Стратегії розвитку міста Харкова на 2020 – 2030 роки. Для реалізації поставлено мети, шляхом підписання меморандумів і договорів про співпрацю, міською владою було залучено такі компанії
як «Vodafone Україна», «Hewlett-Packard Enterprise», «Сisco», громадську організацію Kharkiv IT Cluster та інші, роль яких полягала в
створення пілотних технічних розробок:
для громадян: діджиталізація надання адміністративних послуг, перенесення питань пов’язаних з переміщення містом до
смартфонів тощо;
для міської влади: у сфері транспорту – оптимізація міського
автомобільного трафіку і паркувань; у сфері безпеки – автоматизація
служб швидкого реагування, цифрову систему моніторингу дорожнього руху та криміногенної ситуації, а також термінового оповіщення населення під час надзвичайних ситуацій; у сфері комунального
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господарства – оперативне та економне керування освітленням та
джерелами альтернативної енергії, управління в сфері вивезення
відходів, моніторинг роботи водопроводу тощо.
Слід зазначити, що невід’ємною складовою даного вектору розвитку Харкова є впровадження інформаційної моделі міста (англ. City
Information Model, абревіатура СІМ), яка б дозволяла акумулювати
всю актуальну інформацію про будівлі та споруди в єдиному віртуальному просторі. Необхідність створення СІМ пов’язане, певною
мірою, із забезпеченням безперебійної роботи інженерних мереж
і злагодженої діяльності комунальних служб, бо від технічного стану комунікацій залежить якість і безпека життя громадян. Оскільки
відсоток зносу діючих мереж водовідведення у Харкові в переважній більшості становить понад 80 %, то, на думку авторів, одним
із першочергових питань є створення розділу «Водовідведення» в
частині «Комунікації» СІМ.
З метою демонстрації створення та впровадження інформаційної
моделі фрагменту мережі водовідведення була обрана ділянка, де
у січні 2018 року відбулось обвалення склепінчастої частини залізобетонного тунелю водовідведення аркового типу, що був прокладений на глибині 18,5 м у 1972 році.
Створення інформаційної моделі даного фрагменту міської системи
водовідведення здійснювалось із використанням низки програмних
комплексів компанії Autodesk, зокрема Autodesk Revit, відбувалось
у чотири етапи:
(1) робота з первісною проєктною документацією;
(2) відтворення реальної ситуації на місцевості відповідно до наявних креслень і актуальної інформації про забудову;
(3) розробка конструктивних рішень елементів мережі водовідведення та формування інформаційної моделі мережі згідно проєкту;
(4) моделювання поточної ситуації обраного фрагменту мережі водовідведення, як складової інформаційної моделі міста.
На першому етапі була отримана та опрацьована архівна проєктна
документація: генеральний план ділянки та геологічний розріз, схема з’єднання головного колекторного тунелю (шахти №2) з існуючим головним колектором, робочі креслення шахт № 2 та № 8.
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На другому етапі, співставляючи панорамні знімки Google Maps зі
скан-копіями генерального плану ділянки та фотознімки, було створено рельєф та ситуаційний план, який охопив місцевість від території Харківського інструментального заводу до ТОВ Завод «Рапид»
по вул. Греківська разом з будівлями, автомобільними дорогами та
зеленими насадженнями (рис. 1, 2).

Рис. 1. Моделювання міської забудови

Рис. 2. Модель тунелю арочного типу та місце обвалу

Розробка конструктивних елементів мережі водовідведення здійснювалась третім етапом. Моделювання мережі водовідведення здійснювалось із використанням шаблонних сімейств стінових кілець, люків,
опорних плит перекриття, фундаментних блоків, які за необхідності
були налаштовані у відповідному редакторі.
Конструкції оглядових колодязів забезпечувались декількома сімействами: стіновими кільцями, плитами перекриття, люками, фундаментними плитами, металевими драбинами, кожне з яких було наділене
основними властивостями та, за необхідності, параметризувалось (рис. 3).
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Рис. 3. Сімейства розроблені для зборки оглядових колодязів

З використанням розроблених сімейств були змодельовані оглядові колодязі: лінійний оглядовий колодязь ОК-2 (позначка глибини залягання +95.14 м) і вузловий оглядовий колодязь ОК-1
(позначка глибини залягання +95.11 м) (рис. 4), а також моделі
шахт № 8 і № 2 (рис. 5).

Рис. 4 . Моделі оглядових колодязів ОК-1 та ОК-2: а – лінійний оглядовий
колодязь ОК-2; б – вузловий оглядовий колодязь ОК-1 (1 – загальний вид; 2 –
переріз)
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Рис. 5. Моделі шахт № 8 та № 2: а – шахт № 8; б – шахт № 2 (1 – загальний вид; 2 – переріз)

Формування інформаційної моделі мережі згідно проєкту передбачає моделювання обраного фрагменту мережі водовідведення.
На цьому етапі до ситуаційної моделі місцевості завантажуються
розроблені раніше конструкції шахт і оглядових колодязів, які з’єднуються між собою трубами (рис. 6). Дана модель дозволить приймати більш ефективні та обґрунтовані рішення з урахуванням усієї
наявної інформації, під час розробки конструктивних і організаційно-технологічних заходів з ліквідації локального пошкодження на
діючому тунельному колекторі.
Для моделювання поточної ситуації обраного фрагменту мережі водовідведення на четвертому етапі створення інформаційної моделі
введено функцію відображення стану конструктивного елементу.
Для цього створено параметр «Технічний стан конструкції» та присвоєно його всім елементам моделі, який в форматі відсоткового
відношення від 0% до 100% відображає втрату несучої здатності
конструкції. Зношенні аварійні конструкції відображаються червоним кольором, а конструкції в стані, що відповідає початковим характеристикам – зеленим (рис. 7).
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Рис. 6. Загальний аксонометричний вигляд змодельованої ділянки

Рис. 7. Стан конструкцій змодельованої ділянки

Створена інформаційна модель наповнена головними параметрами, які описують обраний об’єкт. Позитивним аспектом є те, що параметри можуть бути не лише системними, тобто тими, які існують
в проєкті, а й занесеними в будь-який момент часу експлуатуючою
організацією на основі натурних обстежень. Так, для моніторингу іс-
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нуючих каналізаційних колекторів є можливість впровадження змінного параметру «стан конструкції». При подальшій деталізації можливо розділяти конструкції колекторів на окремі фрагменти з метою
фіксації різного ступеня зношеності, наприклад, на лоткову та склепову частини, які зазвичай знаходяться в різному експлуатаційному
стані. Таким чином, у моделі буде зберігатись інформація про стан
усіх елементів, і коли виникне питання про ремонт або реконструкцію мережі, буде одразу зрозуміло, які об’єкти потребують першочергової заміни. Також доцільно збирати та зберігати інформацію
про характер виконаних ремонтних робіт, підрядну організацію, будівельні матеріали, що використовувались, та кошторис.
Незамінним елементом розумного міста має бути його інформаційна модель. Використовуючи BIM-технології можливо створювати
моделі будівель та споруд, які матимуть різнопланову інформацію,
яка запобігатиме виникненню помилок і колізій при проєктуванні,
сприятиме зменшенню витрат часу на будівництво та реконструкцію, автоматизує моніторинг мережі, підвищить якість експлуатації
та обслуговування.
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«РОЗУМНІ МІСТА» ФАКТОРИ
ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Детально описані в ISO 37120 [1] показники, швидко стали відправною точкою відліку формування стійких міст по всьому світу. Цей
документ, допомагає органам міського самоврядування визначати
показники для застосування систем управління містом, наприклад,
таких як ISO 37101, і реалізовувати політику, програми та проекти
розумного міста для:
- ефективно реагувати на такі виклики, як: екологічний, демографічний, соціальний, економічний, аграрний та інші;
- оптимізувати роботу різних міських систем;
- використовувати сучасні технології для надання більш якісних послуг та підвищення якості життя городян, підприємців і гостей міста;
- забезпечити стабільне поліпшення життєвого середовища міста, в
якій розумна політика, практика і технології служать інтересам жителів;
- більш інноваційним способом досягати цілей, поставлених в галузі
сталого розвитку та охорони навколишнього середовища;
- реалізовувати переваги інтелектуальної інфраструктури;
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- сприяти інноваціям і зростання якості товарів і послуг;
- побудувати динамічну і інноваційну економіку, готову до викликів
завтрашнього дня.
Оскільки прискорене поліпшення міських послуг та якості життя має
фундаментальне значення для визначення розумного міста, ISO
37120 покликаний надати повний набір показників для вимірювання
прогресу на шляху до розумного міста.
Різноманітність і кількість підходів до проектування та будівництва
розумних міст примушують зробити деякі узагальнення, які бажано розвинути в систему уявлень і методів інноваційної архітектури
сталого розвитку. На сучасному етапі розвитку проблеми вже видно
основні критерії підходу до міста, це:
1. енергетична та ресурсна це самодостатність – за останні 20 років
в архітектурі даний напрямок почав формуватися у потужну парадигму регіоналістики.
2. екологічна позитивність - тут мається на увазі той факт, що міста
з об’єктів екологічного тиску на довкілля стають факторами його регенерації;
3. інформатизація суспільства – включення цифрових технологій до
всіх галузей суспільного життя.
Основна проблема в тому, що впровадження ідеології та інновацій
«Розумних міст» в нашій країні поки що ведуться недостатньо комплексно, часто використовуючи різні «локальні» рішення, ефективність яких набагато нижче.
Основним питанням реалізації ідей «Розумного міста» є питання
регіональної прив’язки інновацій сталого розвитку до кожного конкретного місця. Місто сталого розвитку (ISO 37101) формується під
впливом сотень природно-кліматичних і ландшафтних факторів
кожного конкретного регіону. Навіть зміщення архітектурного об’єкту, що проектується на 200-300 кілометрів вбік вже вплине на його
формальну та планувальну структуру.
Як будь-яка жива система, стале місто мутує та адаптується під такі
фактори, як наявність і кількість джерел енергії, наявність і доступність питної та прісної води, річні температурні коливання, біоріз-
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номаніття навколишнього середовища, наявність і доступність сировинних ресурсів. Ці фактори визначають планування кварталів,
максимальну кількість населення, яку може містити розглянутий
регіон, інвестиційну привабливість, отже, й перспективи зростання
міста сталого розвитку. На жаль, основною проблемою в роботі з
створення проекту міста сталого розвитку стає неможливість виробити карту довгострокових прогнозів. Існує такий термін як горизонт
прогнозувань, як межа, за якою будь-які передбачення втрачають
чіткість настільки, що втрачають будь-яку практичну цінність.
Сьогодні нашарування на єдиному часовому відрізку декількох глобальних криз, таких як екологічна, демографічна, енергетична, сировинна та економічна, плюс інформаційна та технологічна революції скоротили відстань до горизонту прогнозувань до 20-30 років,
що менше терміну експлуатації дровника, не кажучи вже про такі
мегаспоруди, як «Бурж Дубаї», або Міжнародний аеропорт Кансай. Виходить, що ми практично наосліп використовуємо ті дані, які
привносимо в концепцію міста сталого розвитку.
Отже, як основне завдання при проектуванні розумного міста необхідно розглядати не тільки слідування інноваційним технологіям,
а створення міста, здатного пережити без втрати функціональних
якостей більшість негативних сценаріїв розвитку глобальних світових криз. Пережити означає не тільки технічне функціонування, але
також і збереження, і розвиток культурного та духовного потенціалу
мешканців міста. Технічно, на сучасному етапі розвитку людських
знань така концепція цілком здійсненна.
Список літератури:
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ
ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСТА
На сьогоднішній день незаперечним фактом є те, що процеси моделювання різноманітних аспектів життєдіяльності міст поступово
переходять від інноваційних гіпотез до стандартів, що активно впроваджуються. Сучасні тенденції в моделюванні процесів розвитку та
функціонування міста забезпечують такі напрямки як: дослідження
соціальної, економічної, транспортної, культурної та інших структур
території міста; обґрунтування містобудівних рішень; розробки економічної політики міста; комплексної діагностики міської території;
варіантного планування просторового розвитку та ін.
Сучасні моделі міст, збудовані за допомогою імітаційного моделювання – це моделі ресурсного типу. Стан міської системи в цих моделях описується змінними даними. Зовнішні впливи та управлінські рішення визначають динаміку модельованої системи. На підставі
обробки знань експертів виявляються всі фактори та причинно-наслідкові співвідношення між ними, що діють в цій системі. За допомогою цифрових іновацій формується модель аналізованої системи.
У блоках ухвалення рішень на основі цієї інформації видаються керуючі впливи на різні види об’єктів. Основним цільовим завданням
є встановлення балансу використання ресурсів у системі.
Моделювання економічних процесів міста. У цій низці насамперед
слід відзначити роботу В. Станіслава «Комп’ютерне моделювання
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бюджетного процесу та динаміки житлового фонду міста». У цій
роботі пропонується узагальнена комп’ютерна модель, що дозволяє описувати динаміку розвитку міста з урахуванням впливу різних факторів, таких як еволюція житлового фонду та планування
діяльності житлово-комунального господарства, бюджетний процес і підприємницька активність у місті, діяльність будівельних організацій, фінансові відносини, реальні демографічні та міграційні
процеси. [1]
В. Станіславом розроблено імітаційну модель міської системи, яка
дозволяє прогнозувати динаміку основних показників розвитку міста
з урахуванням різних факторів, таких як еволюція житлового фонду та планування діяльності житлово-комунального господарства,
бюджетні процеси та підприємницька активність в місті, діяльність
будівельних організацій, фінансові відносини, демографічні та міграційні процеси.
Моделювання соціально-економічних процесів міста.
В останні десятиліття розробку стратегій планування розвитку міст
пов’язують зі створенням цифрової інтерактивної моделі міста; зв’язку економічної моделі з моделлю соціальних процесів міста; створенням інструменту розв’язання цільових завдань; створення прогностичних моделей розвитку економіки міста; розробці принципів
мультидисциплінарної взаємодії представників різних галузей знання та врахування спеціалізованих даних у створюваній моделі. [2].
Основою створення економічної моделі служать соціальні та фінансові патерни в динаміці своєї життєдіяльності та взаємовпливу, що
дозволяють описати місто як відкриту динамічну систему. На рівні
роботи з нематеріальними аспектами, що формують процеси функціонування міста, однозначних рішень не запропоновано. Слід
зазначити, що практично у всіх існуючих моделях ця проблема знаходиться в стадії розробки, оскільки пов’язана зі спробами кількісно
оцінити нематеріальні явища, наприклад, виявити зв’язок зростання духовності населення району з ростом цін на нерухомість [3].
До особливостей соціально-економічних моделей міста слід віднести відсутність жорстких прив’язок безпосередньо до території
міста. Модель гнучка та надмірно «рухлива». Людські та фінансові
потоки дають загальну картину динаміки розвитку міста, але часто
абстрагуються від його матеріальної складової.
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Моделювання екологічних процесів міста.
Кожен елемент міста є частиною його загальної екологічної системи. На основі описів екологічного стану та місця в загальній екосистемі кожного елемента створюється інтерактивна модель міста.
З огляду на кількість наукових напрямків в екології, інтерактивна
модель екологічного стану міста досить повно відображає процеси
його життєдіяльності діяльності. Недоліком екологічної моделі міста
є зайва «вузькість» оцінки процесів, що відбуваються в ньому.
У цьому контексті можна відзначити модель «екоміст», реалізовану засобами програми VENSIM, де досліджується взаємодія підсистем, що забруднюють навколишнє середовище, і підсистем,
найбільш схильних до впливу забруднення. Міська система представлена трьома підсистемами, які взаємодіють через спеціальні
моделі: економічна підсистема; екологічна підсистема; соціальна
підсистема. [4], [5].
Інформаційне моделювання міста.
Існують моделі інформаційно-комунікативних відносин, що допомагають раціонально розв’язувати практичні завдання. Місто у вигляді
об’єкта моделювання розглядається як відкрита система інформаційних відносин у природному та урбанізованому середовищі, яка
розділена на економічну, соціальну, політичну, культурну, діяльнісну
сфери. Кожна частина аналізованої території розглядається як самостійна підмодель, пов’язана з основною моделлю певними потоками та відносинами. В економічній сфері відображаються виробничі види діяльності, спрямовані на відновлення та розвиток всіх
частин середовища. Особливості соціальної сфери показуються
через індекси чисельності населення, його якісного складу. Політична сфера представляється показниками політичної культури, громадянської активності. У культурній сфері описуються показники
збереження та розвитку історико-культурних, інформаційних традицій. Інформаційні процеси, як і інноваційні, органічно включені в усі
сфери діяльності.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
BIM-ОБ’ЄКТІВ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
Мета дослідження:
виявлення користувальницьких якостей континууму архітектурних
програмних засобів роботи з віртуальною реальністю (ВР).
Стратегічні завдання дослідження:
I. Визначення оптимальних варіантів вибору професійних програмних продуктів, що дозволяють ефективно взаємодіяти архітектору
та споживачеві архітектурного продукту в середовищі віртуальної
реальності.
II. На підставі фор-ескізного проекту архітектурного об’єкту під назвою «Галерея мистецтв» створити віртуальний об’єкт, який поєднує
в своєму середовищі ознаки архітектурно-будівельного BIM-об’єкту,
арт-об’єкту -віртуальної художньої галереї та навчального посібника для студентів будівельних спеціальностей.
Тактичні завдання дослідження:
1. Створити віртуальний фор-ескізний проект під назвою «Галерея
мистецтв» в наступних програмних середовищах: SketchUp як про-
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грамне середовище створення ескізу архітектурного об’єкта; Lumion
- програмне забезпечення для 3D-візуалізації, як середовище створення гармонійного, візуально привабливого образу, що в свою чергу служить я якості платформи для організації міждисциплінарного
дискусійного діалогу між представниками різних спеціальностей.
У межах вирішення даного завдання заплановані цикли семінарів
з презентацією віртуального об’єкту, що розроблюється. У ролі напрямків пошуку потенційних науково-практичних партнерів обрано такі парадигми: кібернетика; екологія; державний менеджмент;
юриспруденція; філософія; програмування; ігрова індустрія та деякі
інші;
2. Провести порівняльний аналіз ступеня ефективності презентації
архітектурних концепцій з використанням програмних середовищ
SketchUp та Lumion з аналогічними програмними продуктами;
3. На підставі розробленого віртуального ескізу створити BIM об’єкт,
використовуючи при цьому програмне середовище Autodesk Revit;
4. Виявити аналогічні Revit програми та програмні комплекси, що
дозволяють здійснювати пакетну передачу даних між фахівцями
різних областей знання. Порівняти ефективність використання виявлених програм;
5. На основі розробленого BIM об’єкту, створити локальну віртуальну реальність, використовуючи при цьому програмне середовище
Unreal Engine;
6. Виявити аналогічні Unreal Engine програми та програмні комплекси, що дозволяють презентувати BIM об’єкти в середовищі віртуальної реальності. Порівняти ефективність використання виявлених програм;
7. Порівняти отриманий досвід практичного застосування зазначених вище програмних продуктів з досвідом архітекторів, що працюють в інших програмних середовищах. Узагальнити отримані результати.
8. Дослідити якості ВР як середовища організації студентського
стартап-руху. У межах вирішення даного завдання запланований
цикл наступних напрямків досліджень:
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а. блогерство - вивчення проблематики взаємодії з цільовою аудиторією;
б. дистанційна взаємодія - вивчення перспектив розвитку науково-практичної діяльності в ВР. Пошук замовників та мережевих партнерів;
в. гранти - розробка архітектурних концепцій в ВР та пошук потенційних грантодавців.
Тактичні завдання, що сформульовані вище, стали підставою одного з напрямків дослідження перспектив застосування технічних
засобів ВР в архітектурі та прикладних мистецтвах. Науковий напрямок, що розроблюється, розглядається як довгострокова перспектива об’єднання зусиль архітекторів, художників та фахівців
будівельних спеціальностей ХНУБА в освоєнні можливостей ВР в
архітектурно-будівельному проектуванні, а також при презентації
художньої та дизайнерської продукції.
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SMART CITY: КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ BIG DATA
В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ
Бурхливий розвиток концепцій та інструментарію SMART CITY
(Розумне місто), який на сьогодні можна спостерігати практично
по всьому світу, спровоковано декількома значущими факторами.
Серед них: глобалізація; технологічна та інформаційна революції; гострий дефіцит ресурсів, екологічна та демографічна кризи.
В результаті взаємного накладання наслідків перерахованих факторів, сучасні мегаполіси перестали відповідати форматам нових
викликів, які перед нами постають. Кризи, які у минулому переживали великі міста, вирішувалися за рахунок посилення експлуатації природних, соціальних та техногенних ресурсів. Сьогодні стає
очевидним, що природні ресурси вже не можуть бути об’єктом посиленої експлуатації.
Як концепція «SMART CITY» є спробою знайти відповідь: яким чином місто може виживати та розвиватися в умовах необхідності
стрибкоподібної зміни принципів функціонування майже всіх його
підсистем. Безпрецедентність даної проблематики є причиною того,
що в світовій науковій практиці фактично відсутнє єдине уявлення
про те, що таке «SMART CITY».
На сьогодні існує доволі розмита, але визнана більшістю вчених та
практиків думка, що «Розумне місто» є континуумом соціальних,
природноорієнованих та техногенних зусиль, спрямованих на досягнення містом стабільного, довгострокового та комфортного для
мешканців існування. В якості одного з найпотужніших інструментів
досягнення таких цілей розглядаються цифрові технології.

288

Секція 7

В Україні прийнято декілька розроблених на підставі ISO державних стандартів, пов’язаних зі сталим розвитком, а саме: «ДСТУ ISO
37101:2019 (ISO 37101:2016, IDT). Сталий розвиток у громадах.
Система управління сталим розвитком. Вимоги та настанови щодо
використання» [1]; «ДСТУ ISO 37120:2019 (ISO 37120:2018, IDT).
Стійкі міста і громади. Показники міських послуг та якості життя» [2].
Ці стандарти використовують комплексний підхід до розробки вимог системи менеджменту сталого розвитку в громадах, включаючи
міста, і забезпечує керування з метою досягнення територіальними
громадами цілей сталого розвитку. Ці ДСТУ можна вважати однією
з підстав розвитку SMART-технологій в нашій країні.
У дослідженні розглянуто кілька програм реалізації принципів
SMART CITY. Серед них:
CaaP ‒ стратегічний проект, який об’єднує 18 муніципалітетів Швеції.
Реалізується на відкритих платформах IoT. Мета ‒ оптимізація функціонування міської інфраструктури. Інструментарій ‒ інтернет речей
та системи управління великими масивами даних (BIG DATA).
City as a platform ‒ система впровадження та управління цифровими послугами. Проект «city as a platform» Sidewalk Labs забезпечує
можливість підключення, доступу та інтеграції даних між компонентами цифрового і фізичного рівнями міста.
Umi ‒ платформа міського моделювання, яка оцінює екологічні характеристики будівель та міст. Управляється Лабораторією сталого
дизайну Масачусетського технологічного інституту.
City Performance ‒ CyPT ‒ інструмент динамічної симуляції, що
аналізує економічну, соціальну і екологічну ефективність впровадження різних технологічних кластерів з більш ніж 70 напрямків в
будівництві, транспорті, енергетиці і т.п. Продукт розроблено для
зниження впливу повсякденної діяльності міст на навколишнє середовище.
Зарубіжний досвід переконливо демонструє необхідність впровадження SMART-технологій в процеси управління розвитком сучасних
міст. Однак в даному випадку слід особливо відзначити, що для реалій українських міст копіювання пропонованих підходів швидше за
все не дасть очікуваних результатів.
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Досвід модернізації морально застарілого житлового фонду на
території колишнього СРСР переконливо показав, наскільки вітчизняні реалії відрізняються від загальноєвропейських. Даний факт
став спонукальним мотивом розробки концепції інноваційного програмного продукту під назвою «Програмний комплекс моделювання
міста як динамічної системи», яку здійснено на кафедрі інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища ХНУБА (рис. 1).
Запропонована розробка присвячена проблемам реалізації
SMART-орієнтованого програмно-аналітичного інструментарію, що
базується на управлінні великими масивами даних (BIG DATA) в
архітектурному та містобудівному управлінні. Мета даного інструментарію ‒ прогностика та моніторинг архітектурної складової міста
як динамічної системи. Актуальність його реалізації полягає в оптимізації принципів функціонування архітектурної складової міста
з розрахунком її впливу на процеси функціонування інших міських
підсистем.

Рис. 1. Проект користувальницького інтерфейсу програмного комплексу
моделювання міста як динамічної системи
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