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ПОБУДОВА ПРОМІЖНОЇ ОПОРИ МОСТА ЯК ПАРАМЕТРИЧНОГО 
ОБ’ЄКТА ЗА ДОПОМОГОЮ AUTODESK REVIT 

Мета. У науковій роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) дослідити можливості Autodesk Revit по 
створенню параметричних об’єктів; 2) створити інформаційну модель проміжної опори моста з можливістю 
зміни розмірів моделі без зміни геометрії об’єкта; 3) відстежити складність та доцільність використання па-
раметричних моделей при проектуванні елементів мостових переходів. Методика. Дослідження проводи-
лись за допомогою просторового моделювання в системі Autodesk Revit. Задавались співвідношення пара-
метрів об’єкта, взаємозв’язки між окремими геометричними елементами та перевірялось, які зміни відбува-
ються з моделлю при зміні заданих параметрів. Результати. Створено модель опори двох типів: для заліз-
ничних мостів та для автодорожніх. Для обох типів моделі змінюються розміри та кількість складових 
елементів відповідно до введених параметрів. Проведена робота підтверджує можливість створення інфор-
маційних параметричних моделей складної форми та доцільність їх використання при проектуванні мостів  
і не тільки. Наукова новизна. Створення інформаційних моделей – сучасна та актуальна тема. Але як в лі-
тературі, так і в інтернет-ресурсах параметризація розглядається на прикладі примітивних об’єктів. Модель, 
що запропонована в статті, складається з кількох залежних геометричних тіл, отже, розкриває тему парамет-
ризації об’єктів більш повно та детально, порівняно з існуючими джерелами. Що стосується створення па-
раметричних моделей елементів мостових переходів – то в літературі така інформація не зустрічається, тоб-
то, запропонована вперше. Практична значимість. Параметризація просторових моделей дає можливість 
значно прискорити та спростити процес проектування будь-яких об’єктів за рахунок використання типових 
параметричних моделей у багатьох проектах. Особливо це стосується проектування мостових переходів, 
адже стандартні елементи для них, такі як опора або прогонова будова, в програмних продуктах поки що не 
представлені. Проектування мостів, як плоского контуру, порівняно з використанням просторових інформа-
ційних моделей, – довгий та неефективний процес, до того ж не дає можливості візуалізації, яка є необхід-
ною складовою будь-якого проекту. 
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Вступ 

Динаміка розвитку комп’ютерної графіки 
свідчить про тенденцію переходу від суто гра-
фічного відображення об’єктів, що проекту-
ються, до так званого ВІМ (Building Information 
Model) інформаційного моделювання. 

Основа концепції ВІМ – створення єдиної 
тривимірної інформаційної моделі, яка включає 

всю інформацію про об’єкт від стадії проекту 
до будівництва та експлуатації. Інформаційна 
модель дає можливість працювати над одним 
об’єктом водночас групі спеціалістів,  
автоматично отримувати креслення, бази  
даних, графік виконання будівельних робіт та 
інше [1–4]. 

У комп’ютерних програмах для архітектур-
но-будівельного проектування (таких як  
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Graphisoft ArchiCAD та Autodesk Revit) існує 
велика кількість стандартних елементів, таких 
як стіни, вікна, двері, перекриття, та ін., які до-
зволяють створювати інформаційні моделі бу-
дівель, не витрачаючи зайвого часу на розробку 
окремих елементів. Що стосується проектуван-
ня мостових переходів – процес створення ін-
формаційних моделей тут набагато складніший, 
адже поки що не представлені програмні про-
дукти, які б мали стандартні елементи такі як 
опора або прогонова будова. Взагалі-то кожен 
мостовий перехід є унікальним. Але викорис-
товують певні типи опор чи прогонових будов, 
які мають однакову стандартну форму і відріз-
няються за розмірами. При цьому прогонові 
будови більш уніфіковані, ніж опори. Цю ситу-
ацію останнім часом намагаються змінити, ви-
користовуючи в опорах збірні конструкції.  
Тому важливою є уніфікація розмірів опор мос-
тів. Отже актуальним питанням, на нашу дум-
ку, є створення інформаційних моделей опор зі 
змінними параметрами. 

Мета статті 

Пропонується розглянути деякі можливості 
Autodesk Revit по створенню параметричних 
об’єктів, на прикладі побудови залізобетонної 
проміжної опори моста, перевірити можливість 
зміни розмірів моделі без зміни геометрії 
об’єкта та проаналізувати доцільність створен-
ня параметричних моделей. 

Методика 

На першому етапі необхідно визначити фо-
рму та розміри майбутньої моделі. Задати фік-
совані розміри, розібратись, які залежності слід 
уводити для змінних величин. Ескіз можна ви-
конати від руки та використати його scan-копію 
як основу для створення моделі. Або можна 
використати вже існуючий файл Autocad [1], як 
в наведеному прикладі (рис. 1). 

Створення каркасу моделі 

Відкривши Revit, слід створити сімейство на 
базі метричної системи, типової моделі (рис. 2). 

Інструменти і принципи просторового  
моделювання Revit відрізняються від звичних 
нам інструментів моделювання Autocad [1, 5]. 
Замість команд «ЯЩИК» та «ФАСКА» в Revit 

користуються «ВЫДАВИТЬ» та «ПЕРЕХОД». 
Але спочатку в Revit потрібно створити так 
звані «опорні площини». Для спрощення побу-
дов імпортуємо існуючий файл Autocad через 
меню «ВСТАВКА» – «ИМПОРТ ИЗ 
ФОРМАТОВ САПР». Побудуємо спочатку 
площини рівня, прив’язуючи їх до існуючих 
площин імпортованої моделі по фасаду (рис. 3), 
[6, 7]. 

Рис. 1. Ескіз моделі 

Fig. 1. Sketch of the model 

Рис. 2. Вибір шаблону сімейства 

Fig. 2. Selecting the family template 
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Рис. 3. Створення опорних площин 

Fig. 3. Creating the planes of reference 

Перейдемо на опорний рівень «ПЛАН», та 
створимо вертикальні площини, що пройдуть 
через осі симетрії колон. 

Створюючи опорні площини, одразу зафік-
суємо незмінні розміри – висоту підферменної 
та проміжної плит та висоту фасок (поставимо 
«замочок»). Для змінних розмірів введемо від-
повідні параметри через «СЕМЕЙСТВО» – 
«ТИПОРАЗМЕРЫ В СЕМЕЙСТВЕ» (рис. 4). 
Такими будуть висота фундаменту hф, висота 
нижньої частини опори hНК, що залежить від 
hоп, та висота колон hВК. 

Рис. 4. Аналіз форм моделі 

Fig. 4. Analysis of model forms 

Створення об’ємної геометрії. Опора має 
досить складну форму, тому для кожного еле-
мента, що буде створений як окремий геомет-
ричний об’єкт, потрібно одразу задавати необ-
хідні параметри та перевіряти коректність змі-
ни цих параметрів [6–13]. 

Перейдемо на опорний рівень плану та  
активізуємо команду «СОЗДАТЬ» –  
«ФОРМУ» – «ВЫДАВЛИВАНИЕ». Створимо 
спочатку частину фундаменту між опорними 
вертикальними площинами, що розташовані на 
відстані С.  

Побудуємо прямокутник шириною Вф  
(4 400 мм), задаємо початок видавлювання – 
500 мм, кінець видавлювання – Нф, у нашому 
прикладі – 1 600 мм (рис. 5, а, 5, б).  

Щоб закріпити потрібні нам параметри при 
активному розмірі, вибираємо опцію 
«МЕТКА» – «ДОБАВИТЬ ПАРАМЕТР». При 
цьому відкриється меню «СВОЙСТВА 
ПАРАМЕТРА», де і слід задати спочатку тип, 
назву та категорію параметра (рис. 5, в), а потім 
його величину чи формулу (рис. 5, г). 

Далі створимо ще два симетричних тіла, 
прив’язуючи їх до першого за опорними пло-
щинами. 

Для цього будуємо контур півкола радіусом 
R=Вф/2, замкнутого відрізком прямої. Дугу 
кола прив’язуємо до кутів першого тіла та ви-
конуємо видавлювання з тими ж параметрами. 
(рис. 5, д). 

Перейдемо до 3D виду та об’єднаємо ство-
рені об’єкти через меню «ГЕОМЕТРИЯ» – 
«СОЕДИНИТЬ» (рис. 5, е). 

Одразу перевіримо коректність роботи 
створеного об’єкта при зміні параметрів. Для 
цього збільшимо відстань між осями С вдвічі та 
змінимо висоту фундаменту hф з 1 600 мм на 
2 000 мм (рис. 5, є). Для порівняння змін зали-
шимо в проекті модель опори, що імпортована 
з AutoCAD. Очевидно, що побудоване тіло змі-
нило розміри, отже параметри задані коректно. 

Для подальшої роботи відновимо первинно 
встановлені параметри та перейдемо на опор-
ний рівень плану. 
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а  а    б  b 

в  c  г  d 

  д  e            е  f          є  g 

Рис. 5. Створення геометрії фундаменту 

Fig. 5. Creation of foundation geometry 
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Фаску фундаменту побудуємо за допомогою 
інструмента «СОЗДАТЬ» – «ПЕРЕХОД»  
(рис. 6, а). Спочатку слід вказати «робочу пло-
щину», вибравши її з раніше створених. Далі 
будуємо контур нижньої основи тіла переходу, 
потім контур верхньої онови. Задаємо висоту 
видавлювання – 500 мм, і підтверджуємо, що 
побудови закінчено. Усі контури прив’язуємо 
до відповідних ліній ескізу (імпортованої моде-

лі). Форму переходу поділимо на три умовні 
частини, як і попередню форму видавлювання. 
Центральну частину прямокутної форми бачи-
мо на рис. 6, б. 

Далі будуємо послідовно дві заокруглені 
форми переходу (рис. 6, в). Результат бачимо на 
рис. 6, г. 

Перевіримо коректність зміни параметрів 
(рис. 6, д). 

а  a   б  b     в  c 

г  d  д  e 

Рис. 6. Побудова фаски 

Fig. 6. Building of chamfer 

Тіло опори створюємо за аналогією з фун-
даментом, використовуючи інструмент 
«ВЫДАВЛИВАНИЕ». Робочу площину виби-
раємо за зрізом фундаменту зі створених опор-
них площин [1, 6, 7]. 

Висоту задаємо як змінний параметр, що за-
лежить від повної висоти опори (рис. 7, а). 

Після побудови необхідно зв’язати створене 
тіло з опорними площинами. 
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Для виконання цієї операції перейдемо у ві-
кно «ФАСАД» – зліва, та зафіксуємо «замоч-
ками» створений об’єкт (рис. 7, б). 

Геометрія проміжної плити аналогічна 
геометрії фундаменту, тож послідовно 

виконаємо операції, аналогічні раніше 
розглянутим (рис. 7, в, 7, г). Наприкінці 
побудов зафіксуємо обєкт, скріплюючи його  
з опорними площинами. 

а  a   б  b 

в  c   г  d 

Рис. 7. Створення геометрії тіла опори 

Fig. 7. Creating the geometry of the support body 

Перейдемо на рівень зрізу проміжної плити, 
прив’язуючись до вертикальної опорної пло-
щини, створимо тіло видавлювання в основі 
якого коло діаметром d ВК (рис. 8, а). Одразу 
введемо параметр діаметра колони в таблиці 
«ТИПОРАЗМЕРЫ В СИМЕЙСТВЕ» та за-
кріпимо колону за вертикальними площинами  
у вікні «фасад-зліва» (рис. 8, б). 

Враховуючи, що планується на базі вибра-
ної опори залізничного моста створити опору 
для автодорожнього моста, де кількість колон 

більша двох, побудуємо другу колону за допо-
могою команди «МАССИВ». Відстань між 
елементами масиву дорівнює відстані між ося-
ми колон С. Кількість елементів – 2, але доба-
вимо змінний параметр n в таблицю 
«ТИПОРАЗМЕРЫ В СИМЕЙСТВЕ» 
(рис. 8, в). Якщо змінити кількість елементів  
n з 2 на 5, побачимо, що опора коректно змінює 
параметри (рис. 8, г).  

Повернемо опорі попередній вигляд, щоб 
перейти до наступних побудов. 
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 а  a  б  b 

в  c   г  d 

Рис. 8. Побудова колон 

Fig. 8. Construction of columns 

Підферменна плита будується також анало-
гічно фундаменту, але тіл переходу буде два – 
одне створює фаску, друге – злив. Тож викона-
ємо ці побудови, не забуваючи ввести відповід-
ні параметри та закріпити об’єкти за опорними 
площинами (рис. 9, а, 9, б, 9, в). 

Наприкінці побудов створимо опорні поду-
шки. Розміри їх можна встановити фіксовані 
або змінні. Відстань між осями опор для заліз-
ничного моста відрізняється від величини С, 
тож треба створити додаткові опорні площини, 
на відстані Соп побудувати один елемент за до-
помогою команди «МАССИВ» з кількістю 
елементів n=2. Результат можемо бачити на 
рис. 9, г. 

У результаті отримано просторову тривимі-
рну модель опори із певними розмірними зале-
жностями (рис. 10, а), назвемо її «Тип 1». Для 
перевірки коректності зміни параметрів задає-
мо інші значення висоти опори, діаметра колон 
та висоти фундаменту. Результат бачимо на 
рис. 10, б. Після деяких налаштувань парамет-
рів прив’язки опорних подушок та геометрії 
підферменної плити змінимо тип опори на ав-
тодорожню. Збільшимо кількість колон до 5 та 
збережемо як сімейство «Тип 2» (рис. 10, в). 
Далі також змінимо висоту опори, кількість 
колон, висоту фундаменту. Результат бачимо на 
рис. 10, г. 
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а  a  б  b 

в  c   г  d 

Рис. 9. Побудова геометрії підферменної плити 

Fig. 9. Construction of the bridge cap geometry  

       а  a            б  b                                   в  c             г  d 
Рис. 10. Просторова тривимірна модель опори 

Fig. 10. Spatial three-dimensional support model 
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Наукова новизна та практична  
значимість 

На сьогоднішній день актуальним є викори-
стання новітніх комп’ютерних технологій при 
проектуванні будь-яких об’єктів. Створення 
параметричних інформаційних моделей – один 
з найпрогресивніших напрямків комп’ютерного 
проектування, але не достатньо ще вивчений. 
Як в літературі, так і в інтернет-ресурсах, пара-
метризація розглядається на прикладі приміти-
вних об’єктів [6-13]. Що стосується створення 
параметричних моделей елементів мостових 
переходів – у літературі така інформація не зу-
стрічається, отже запропонована вперше. 

Побудова параметричних об’єктів в Revit 
потребує більш детального аналізу моделі та 
взаємозв’язків геометричних елементів та біль-
шого часу, ніж виконання креслень у плоскому 
контурі чи побудова просторової моделі  
в Autocad. Але в результаті ми отримаємо 
об’єкт, який в подальшому можна налаштову-
вати, редагувати, використовувати в різних 
проектах, що значно зекономить час. Напри-
клад, можна розрахувати об’єм бетону, викори-
стати побудовану модель для подальших роз-
рахунків міцності, тощо. Особливо це актуаль-
но, враховуючи тенденцію до уніфікації елеме-

нтів мостових переходів та використання 
збірних елементів конструкцій. Можемо відмі-
тити, що зміна параметрів висот, кількості еле-
ментів масиву, відстані між елементами відбу-
вається коректно, при вірних вихідних даних та 
прив’язках окремих елементів до базового рів-
ня. Проектування ж мостів як плоского конту-
ру, порівняно з просторовим моделюванням, 
довгий та не ефективний процес, до того ж не 
дає можливості візуалізації проектів. 

Висновки 

1. Отримано параметричну інформаційну
модель опори моста, на прикладі якої розгляну-
то можливості Аutodesk Revit. 

2. Параметризація просторових моделей дає
можливість значно прискорити і спростити 
процес проектування, використовуючи типові 
параметричні моделі в багатьох проектах, адже 
стандартні елементи для мостових переходів  
у програмних продуктах поки що не представ-
лені. 

3. У цілому можна порекомендувати для ви-
вчення та використання продукт Autodesk 
Revit, особливо можливості параметризації 
об’єктів, бо очевидно, що за прогресивними 
технологіями майбутнє. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ МОСТА КАК 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ AUTODESK 
REVIT 

Цель. В научной работе необходимо решить такие задачи: 1) исследовать возможности Autodesk Revit 
по созданию параметрических объектов; 2) создать информационную модель промежуточной опоры моста  
с возможностью изменения размеров модели без изменения геометрии объекта; 3) отследить сложность  
и целесообразность использования параметрических моделей при проектировании элементов мостовых пе-
реходов. Методика. Исследования проводились с помощью пространственного моделирования в системе 
Autodesk Revit. Задавались соотношения параметров объекта, взаимосвязи между отдельными геометриче-
скими элементами и проверялось, какие изменения происходят с моделью при изменении заданных пара-
метров. Результаты. Создана модель опоры двух типов: для железнодорожных мостов и для автодорожных. 
Оба типа модели изменяют размеры и количество составляющих элементов в соответствии с введенными 
параметрами. Проведенная работа подтверждает возможность создания информационных параметрических 
моделей сложной формы и целесообразность их использования при проектировании мостов и не только. 
Научная новизна. Создание информационных моделей – современная и актуальная тема. Но как в литера-
туре, так и в интернет-ресурсах параметризация рассматривается на примере простых объектов. Модель, 
предложенная в статье, состоит из нескольких зависимых геометрических тел, следовательно, раскрывает 
тему параметризации объектов более полно и подробно, по сравнению с существующими источниками. Что 
касается создания параметрических моделей элементов мостовых переходов – то в литературе такая инфор-
мация не встречается, то есть, предложена впервые. Практическая значимость. Параметризация простран-
ственных моделей позволяет значительно ускорить и упростить процесс проектирования любых объектов за 
счет использования типовых параметрических моделей во многих проектах. Особенно это касается проекти-
рования мостовых переходов, поскольку стандартные элементы для них, такие как опора или пролетное 
строение, в программных продуктах пока не представлены. Проектирование мостов, как плоского контура, 
по сравнению с использованием пространственных информационных моделей, – длительный и неэффектив-
ный процесс, к тому же не дающий возможности визуализации, которая является необходимой составляю-
щей любого проекта. 

Ключевые слова: пространственное моделирование; параметрические объекты; опоры мостов; Autodesk 
Revit 
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CONSTRUCTION THE BRIDGE PIER AS PARAMETRIC OBJECT 
USING AUTODESK REVIT 

Purpose. The work is aimed to solve the following tasks: 1) to investigate the possibilities of Autodesk Revit to 
create parametric objects; 2) to create an information model of the bridge pier with the possibility of changing the 
model size without changing geometry of the object; 3) to trace the complexity and feasibility of using parametric 
models when designing the elements of bridges. Methodology. The studies were carried out using spatial modeling 
in the Autodesk Revit system. The ratio of the parameters of the object was set, the relationship between individual 
geometric elements was determined and the changes that were made to the model with the change of the specified 
parameters were checked. Findings. Support model of two types has been created: for railway bridges and for road 
bridges. Both types of models change the dimensions and the number of constituent elements in accordance with the 
entered parameters. The performed work confirms the possibility of creating information parametric models of 
complex form and the expediency of using them in the design of bridges and not only. Originality. Creation of in-
formation models is a modern and relevant topic. But both in the literature and in Internet resources, parametrization 
is considered on the example of simple objects. The model proposed in the article consists of several dependent ge-
ometric bodies; therefore, it opens the topic of objects parameterization more fully and in detail, in comparison with 
the existing sources. As for the creation of parametric models of the bridge elements - such information is not found 
in the literature, that is, it is proposed for the first time. Practical value. Parametrization of spatial models allows 
significantly to accelerate and simplify the process of designing any objects due to the use of typical parametric 
models in many projects. Especially it concerns the design of bridges, since the standard elements for them, such as 
support or span are not yet presented in software products. Designing the bridges as a flat contour, in comparison 
with the use of spatial information models, is a long and inefficient process, besides it does not allow visualization, 
which is a necessary component of any project.  

Keywords: spatial modeling; parametric objects; bridge supports; Autodesk Revit 
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