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Анотація. В статті розглянуто високопродуктивні інформаційні техноло-
гії (HPC) для задач аналізу напружено-деформованого стану на всіх етапах 
життєвого циклу будівель та споруд: будівництво, експлуатація та 
реконструкція. Наведені результати чисельного моделювання конструкцій 
висотних спорд з використанням в якості процесорної компоненти 
програмного забезпечення на основі нового гібридного алгоритму розв’язання 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь [1] із симетричною позитивно-визначеною 
матрицею, який поєднує обчислення на багатоядерних процесорах і графічних 
прискорювачах. Встановлено, що для прискорення обчислень, перспективними 
є гібридні системи, які поєднують багатоядерні процесори CPU 
з сопроцесорами-прискорювачами, зокрема з GPU [5]. Для апробації 
ефективності запропонованого паралельного алгоритму розв’язання систем 
лінійних алгебраїчних рівнянь [1] проведено чисельні експерименти при найбільш 
небезпечних навантаженнях висотного 27-ти поверхового будинку. Наведено 
результати чисельних досліджень з використанням для препроцесорної 
(введення вихідних даних) і постпроцесорної (вивід результатів розрахунків) 
обробки програмного комплексу ЛІРА-САПР [2, 4, 6]. Отримані результати 
чисельних досліджень поведінки конструкцій висотної будівлі показали 
багаторазове скорочення часу розв’язання систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь з симетричними матрицями на багатопроцесорних (багатоядерних) 
комп’ютерах з графічними прискорювачами при використанні запропонованих 
гібридних алгоритмів [1]. Високопродуктивні технології HPC на основі 
паралельних обчислень дають тим більший ефект, чим складніші процеси: 
моделювання життєвого циклу висотних будівель, мостів, особливо складних 
споруд АЕС та ін. на статичні та динамічні навантаження, включаючи аварійні 
ситуації в звичайних та складних геологічних умовах, що складають 70% 
територій України. 

Ключові слова: паралельні обчислення, кластер, метод скінченних 
елементів, модель. 
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Abstract. The article deals with high-performance information technology (HPC) for 

the problems of stress-strain analysis at all stages of the life cycle of buildings and 
structures: construction, operation and reconstruction. The results of numerical simulation 
of high buildings using software as a processor component based on a new hybrid 
algorithm for solving systems of linear algebraic equations [1] with a symmetric positive-
definite matrix that combines computation on multi-core processors and graphs. It has been 
found that to accelerate the calculations, hybrid systems that combine multi-core CPUs with 
accelerator coprocessors, including GPUs, are promising [5]. To test the effectiveness of 
the proposed parallel algorithm for solving systems of linear algebraic equations [1], 
numerical experiments were carried out at the most dangerous loads of a 27-story building. 
Results of numerical researches with use for preprocessor (input of initial data) and 
postprocessor (output of results of calculations) of processing of the LIRA-SAPR software 
complex are presented [2, 4, 6]. The results of numerical studies of the behavior of 
structures of high buildings have shown a multiple reduction in the time of solving systems 
of linear algebraic equations with symmetric matrices on multiprocessor (multi-core) 
computers with graphical accelerators using the proposed hybrid algorithms [1]. High-
performance technologies based on parallel calculations give more effect than more 
complex processes: modeling of life cycle of high buildings, bridges, especially complex 
structures of NPPs, etc. for static and dynamic loads, including emergencies in normal and 
difficult geological conditions, which make up 70% of Ukraine’s territories. 

Keywords: parallel computing, cluster, finite element method, model, high 
performance computing. 

 
Вступ 
Високопродуктивні технології на основі паралельних обчислень дають тим 

більший ефект, чим складніші процеси: моделювання життєвого циклу висотних 
будівель, мостів, особливо складних споруд АЕС та ін. на статичні та динамічні 
навантаження, включаючи аварійні ситуації в звичайних та складних геологічних 
умовах, що складають 70% територій України. 

Спеціалісти Інституту Кібернетики В.М. Глушкова НАН України спільно з ДП 
«Електронмаш» розробили методологічні основи та створили інтелектуальні 
високопродуктивні технології на основі сімейства суперкомп’ютерів СКІТ [7] та 
Інпарком [4] для дослідження та розв’язування задач науки та інженерії. 

На таких засадах фахівцями Інституту Кібернетики спільно з розробниками ПК 
ЛІРА-САПР створено та впроваджено в практику цивільного та промислового 
будівництва в Державному науково-дослідному інституті автоматизованих систем 
в будівництві першу вітчизняну інтелектуальну систему автоматизації 
проектування унікальних будівельних конструкцій ЛІРА-САПР-Cluster на базі 
високопродуктивних технологій HPC.  

Досягнуто істотне (в десятки разів) скорочення часу отримання проектних 
рішень. Особливо визначна роль такої системи проявляється в практиці 
висотного будівництва та супроводі життєвого циклу особливо відповідальних 
будівель та споруд для їх безпечної експлуатації. 
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Суттєвою підтримкою для користувача інженера-проектувальника є 
інтелектуалізація, а саме: автоматизація вибору алгоритму, топології комп’ютера, 
кількості процесорів; аналіз достовірності комп’ютерного розв’язку на основі 
чисельного суперкомп’ютерного експерименту багатоваріантних моделей 
складних об’єктів будівництва. 

Універсальний ПК ЛІРА-САПР, створений на основі класичного методу 
скінченних елементів, є лідером в практиці автоматизованого проектування 
будівель та споруд в Україні, ближньому, а також далекому зарубіжжі [2,3,6].  

 
Моделювання життєвого циклу об’єктів будівництва на основі 

паралельних обчислень 
Більшу частину часу комп’ютерного моделювання займає знаходження роз-

в’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), що виникають при дискрети-
зації вихідних систем диференційних рівнянь. Зазвичай моделювання передбачає 
багаторазове розв’язання СЛАР. В разі нелінійних задач також багаторазова 
побудова і розв’язання СЛАР в межах кожного кроку навантаження. 

Слід зазначити істотний вплив швидкості роботи програми розв’язання СЛАР 
на загальну швидкість роботи cкінченно-елементного розв’язувача. Важливим 
фактором, що визначає придатність розв’язувача СЛАР для використання 
в сучасних задачах моделювання методом скінченних елементів, є 
використовувана їм схема розміщення СЛАР в оперативній пам’яті. Задачі 
проектування особливо складних конструкцій будівель та споруд часто призводять 
до побудови СЛАР з десятками мільйонів невідомих. Вимоги до прискорення 
обчислень набагато випереджають можливості традиційних паралельних 
комп’ютерів на багатоядерних процесорах.  

Розв’язання проблеми прискорення обчислень на багатоядерних комп’ютерах 
може досягатися використанням сопроцесорів-прискорювачів для виконання 
великих об`ємів однорідних арифметичних операцій. Раніше в якості 
прискорювачів використовувалися переважно графічні процесори (GPU). 
Останнім часом більш висока продуктивність частіше досягається при 
використанні процесорів Intel Xeon Phi, як таких сопроцесорів. Для прискорення 
обчислень перспективними є гібридні системи, які поєднують багатоядерні 
процесори CPU з сопроцесорами-прискорювачами, зокрема з GPU [5]. 

Для апробації ефективності запропонованого паралельного алгоритму розв’я-
зання СЛАР [1] було вирішено ряд складних практичних задач проектування 
об’єктів, в тому числі проведено чисельний експеримент при найбільш 
небезпечних навантаженнях висотного 27-ти поверхового будинку. 

На рис. 1, 2 представлена скінченно-елементна модель 27-ти поверхової 
будівлі та характерні результати компонентів напружено-деформованого стану 
у вигляді переміщень і зусиль несучих елементів конструкцій при навантаженнях 
від власної ваги і горизонтального вітрового навантаження. 

Отримані результати чисельних досліджень поведінки будівельних 
конструкцій показали багаторазове скорочення часу розв’язання СЛАР 
з симетричними матрицями на багатопроцесорних (багатоядерних) комп’ютерах 
з графічними прискорювачами при використанні запропонованих гібридних 
алгоритмів [1]. 
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Рис. 1. Вертикальні переміщення по Z від власної ваги висотної будівлі, 

горизонтальні переміщення по Y від вітру по Y 

  
Рис. 2. Зусилля N в несучих конструкціях висотної будівлі 

 
Висновки 
Використання високопродуктивних паралельних технологій дозволяє 

забезпечити високу якість проектування, безпеку зведення, експлуатації та 
реконструкції особливо складних будівельних об’єктів в звичайних та складних 
інженерно-геологічних умовах Ураїни. Застосуванням сучасних 
суперкомп’ютерних технологій є невід’ємною складовою технологічного прогресу 
та економічного прориву України.  

Для успішного розвитку суперкомп’ютерних технологій важлива постійна 
підтримка НАН України та Кабінету Міністрів України, а саме, для 
широкомасштабного впровадження необхідно:  
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1. Створення «Національної Програми розвитку та впровадження 
суперкомп’ютерних технологій». 

2. Створення «Інженерного Центру впровадження суперкомп’ютерних 
технологій в будівельній галузі України». 
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