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ПЕРЕДМОВА
Складність і великі розміри сучасних споруд, розмаїття і висока
вартість будівельних матеріалів, різке скорочення термінів будівницт
ва підвищили вимоги до якості проектної документації, а також технічної й економічної обґрунтованості прийнятих проектних рішень.
На відміну від практики минулих років, коли після закінчення проекту і початком будівництва, як правило, лежав значний часовий інтервал, протягом якого кожен більш-менш серйозний проект проходив
через безліч експертиз і погоджень, зараз процеси проектування і будівництва йдуть практично паралельно.
У цих умовах інженер-проектувальник повинен досконало володіти прогресивними методами проектування, у тому числі знати і вміти
використовувати у своїй практичній діяльності сучасні інформаційні
технології. Програмне забезпечення різного призначення, бази даних,
засоби обчислювальної техніки та зв’язку використовуються на всіх
етапах життєвого циклу будинків і споруджень – від архітектурного
задуму й проектування до експлуатації готового об’єкта.
Персональний комп’ютер ліквідував існуючий раніше бар’єр між
проектувальником і програмним забезпеченням і став незамінним інструментом, без якого в наш час немислима робота інженера. У своїй
практичній діяльності проектувальники застосовують десятки прикладних програм практично у всіх розділах проектування. У першу
чергу, це, звичайно, програми, призначені для підготовки креслень,
серед яких найбільш популярним є універсальний графічний редактор AutoCAD. У середовищі AutoCAD розроблено різні додатки, що
дозволяють автоматизувати процес підготовки графічних матеріалів
за всіма розділами проекту.
Активно використовуються в проектній практиці розрахункові та розрахунково-аналітичні програми. З їхньою допомогою виконуються, наприклад, міцнісні розрахунки споруд, а також більшість
перевірочних і розрахункових процедур при проектуванні елементів
конструкцій. Основною перевагою таких програм є можливість виконання повного набору перевірок характеристик конструкції на відповідність діючим нормам проектування.
Отже, сучасне програмне забезпечення реалізує найновіші методи проектування, засновані на поєднанні накопиченого досвіду, що
міститься у традиційній конструктивній формі, із можливістю глибокого аналізу цих конструктивних рішень. Крім того, воно може бути
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використано в режимі реального часу, коли проектувальник негайно
перевіряє свій задум і має можливість оперативного прийняття коригуючих рішень.
Навчання майбутнього фахівця таким методам роботи є вкрай
важливою частиною професійної підготовки. При цьому навчання
доцільно будувати на базі сучасних промислових програмних розробок, які широко застосовуються в проектній практиці. Саме тому
підручник ґрунтується на двох фундаментальних розробках, перша з
яких – AutoCAD – реалізує конструкторсько-креслярську компоненту
проектної діяльності і є світовим лідером у цій галузі, а друга – система SCAD Office, яка також належить до найбільш популярних професійних інструментів проектувальника і дає можливість реалізувати
проектно-розрахункову компоненту. Звичайно, у межах підручника
розглядаються далеко не всі можливості зазначених програм. Проте
наведеного матеріалу досить як для розуміння основних принципів,
що покладені в основу програм, так і для набуття основних навичок
роботи з ними.
Викладений у підручнику матеріал у повному обсязі використовується під час навчання студентів за спеціальністю “Промислове і
цивільне будівництво” у Київському національному університеті будівництва і архітектури та в інших провідних ВНЗ України. Окремі
модульні частини наведених матеріалів викладаються студентам й інших будівельних спеціальностей.

