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Сучасний рівень проектування в будівництві важко уявити без розрахунків із застосуванням комп’ютерних програм. Для виконання розрахунків будівельних конструкцій використовуються програмні середовища, в яких розробляються спеціальні програми. Математичне
середовище MathCAD відноситься до найзручніших. В ньому введення вихідних параметрів є звичним для проектувальників, а графічне представлення результатів є достатньо наочним.
Персональні комп’ютери дозволяють реалізувати програми, які
можуть вирішувати задачі оптимізації параметрів конструкції. Це
робить можливим проектування балок, колон, ферм та багатьох
інших конструкцій, виходячи з мінімальної вартості при заданому
навантаженні.
Для раціонального підбору проектних параметрів елементів конструкцій, як відомо, необхідно мати внутрішні зусилля у розрахункових перерізах. Вони можуть визначатися за результатами статичного
розрахунку стержньових систем. Такі системи у більшості випадків
є багаторазово статично невизначеними і їх розрахунки без використання персонального комп’ютера значно ускладнюються [3].
З іншого боку, проектування інженерних будівельних конструкцій пов’язане з виконанням великого об’єму розрахункових робіт, що
потребує значних витрат часу [3, 13]. Тому використання комп’ютерних технологій для виконання розрахунків є перспективним напрямом. У ряді випадків вони дозволяють організувати цикли послідовних наближень для знаходження параметрів конструкцій, що
проектуються.
Для реалізації на практиці зазначених розрахунків у запропонованому навчальному посібнику наведена ціла серія розроблених авторами спеціальних програм. Програми пройшли перевірку на достовірність і ефективність у вирішенні виробничих завдань, а також у
навчальному процесі при розробці дипломних і курсових проектів та
в магістерських дослідженнях.
В навчальному посібнику викладені методи використання комп’ютерних програм для проектування ряду сталевих та залізобетонних
конструкцій. Дані матеріали ґрунтуються на результатах реального
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виробничого проектування та багаторічному досвіді підготовки пошукувачів вищої освіти будівельної спеціальності Херсонського державного аграрного університету.
Навчальний посібник призначений для використання студентами інженерних спеціальностей при виконанні курсових
та дипломних проектів. Посібник буде корисний магістрантам,
аспірантам у науково-дослідницьких роботах та практикуючим
інженерам-будівельникам для вирішення виробничих завдань
проектування.

