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Призначення програми. 
Програма WenGeo розроблялась для автоматизованої обробки інженерно-геологічних даних 
на основі первинної інфориації про:  

• лабораторні дослідження проб грунтів різними методами визначення фізичних та 
механічних характеристик міцності та деформованості грунтів (метод 
одноплощинного зрізу, компресійного стиску); 

• випробування статичним зондуванням; 
• випробування гвинтовим штампом; 
• випробування радіальнм пресіометром; 
• використання фондових і архівних матеріалів. 

Програма виконує статистичну обробку і інтерпретацію різних видів досліджень грунтів. 
Складає паспорти з відповідними графіками всіх видів лабораторних і польових досліджень, 
які експортуються в Excel. Програма здійснює розрахунок несучої здатності паль, а також 
розрахунок  сумарного просідання від природного тиску на підставі даних компресійних 
випробувань. Програма надає зручний у використанні інтерфейс для побудови інженерно-
геологічних розрізів, які за бажанням користувача експортуються в AutoCAD. 
 Вся інформація зберігається в базі даних WenGeo.mdb (Access'івська БД). Програма 
розрахована на роботу в мережі з одночасним доступом до БД декількох користувачів.  

 
Вхідні дані та послідовність наповнення бази даних. 

Вся інформація, яка стосується інженерно-геологічних даних, в базі даних прив’язана до 
певних об’єктів. Отже ввод інженерно-геологічних даних потрібно починати з вводу 
інформації про об’єкт, скориставшись або пунктом меню “Об’єкти\Новий об’єкт”, або 

кнопкою  панелі інструментів, або з допомогою гарячих клавіш клавіатури Ctrl+N 
(утримуючи натисненою клавішу Ctrl клавіатури натиснути клавішу N). Появиться 
діалогова панель, поля якої необхідно заповнити необхідною інформацією. В обох полях 
міститься текстова інформація відповідно про номер контракту і назву об’єкту. Після 
натиснення кнопки ОК або клавіши Enter, інформація занесеться в базу, діалогова панель 
закриється і відповідна інформація з’явиться у вікні об’єктів.  

 
Якщо ж натиснути кнопку Cancel або клавішу Esc клавіатури або кнопку  в правому 
верхньому куті вікна, діалогова панель закриється а відповідна інформація в базу не 
занесеться. Створені об'єкти можна видаляти з бази а також відповідним чином редагувати. 
Для цього потрібно лише виділити відповідний рядок у вікні об’єктів. 
 Далі для даного об’єкту необхідно визначити набір грунтів. Оскільки, повний список  
грунтів досить великий (він визначається з допомогою пункту меню "Таблиці грунтів і 
генезисів"), а на конкретному об’єкті зустрічається лише незначна їх кількість, було 
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вирішено для конкретного об’єкту визначати свій набір грунтів. Для цього необхідно 
скористатись пунктом меню “Визначити набір грунтів для даного об’єкту”. Потім цей набір 
грунтів братиме участь в створенні списку ІГЕ, літології, у всіх вихідних документах а також 
інженерно-геологічних розрізах даного об’єкту. 
 Після визначення набору грунтів слід визначити набір фізичних параметрів, якими 
характеризуватимуться зразки грунту даного об’єкту, скориставшись пунктом меню 
“Комплексні точки\Вибір фізичних властивостей для даного об’єкту”. Вибраний список 
параметрів відобразиться у вікні “Зразки грунту”, як назви колонок, в яких 
відображатимуться значення цих параметрів. 

Після цього можна вводити інформацію про комплексні точки. Для цього слід 
скористатись пунктом меню “Комплексні точки\Нова КТ”. Після введення інформації про 
назву КТ, її тип і координати інформація про неї появиться у вікні КТ.  

 

 
 

Слід зауважити, що якщо вікно КТ активне, для внесення інформації про нову КТ крім меню 
можна скористатись також клавіатурою, натиснувши клавішу Ins. Для редагування КТ, 
необхідно виділити потрібний рядок у вікні КТ і потім натиснути клавішу Enter або 
подвійно клацнути мишкою по виділеному рядку. Після чого появиться діалогова панель з 
віповідною інформацією, яку можна змінити. Для видалення КТ з бази необхідно виділити у 
вікні КТ потрібний рядок а потім натиснути клавішу Del або скористатись пунктом меню  
“Комплексні точки\Видалити КТ”. 

З кожною комплексною точкою пов'язана або інформація про статистичне 
зондування, або про грунтові води, або інформація про взяття проби грунту, з якою в свою 
чергу пов'язана інформація про те чи інше випробування. 

Для вводу інформації про статичне зондування слід скористатись пунктом меню 
"Комплексні точки\Статичне зондування", або подвійно клацнути лівою кнопкою мишки в 
середині вікна “Статичне зондування”. 

 

 
 

Для вводу інформації про взяття проби слід скористатись пунктом меню "Зразки 
грунту\Нова проба", або натиснути клавішу Ins клавіатури, коли фокус вводу знаходиться у 
вікні “Зразки грунту”. 
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Для вводу інформації про випробування методом одноплощинного зрізу необхідно у 

вікні “Зразки грунту” виділити рядок, який асоціюється з певною пробою, і скористатись 
пунктом меню "Визначення характеристик міцності і деформованості\Метод 

одноплощинного зрізу\Нове випробування", або кнопкою   панелі інструментів, або 
натиснути клавішу Ins клавіатури, коли фокус вводу знаходиться у вікні “Випробування 
методом одноплощинного зрізу”. 

 
Для вводу інформації про випробування методом компресійного стиску необхідно у 

вікні “Зразки грунту” виділити рядок і скористатись пунктом меню "Визначення 
характеристик міцності і деформованості\Метод компресійного стиску\Нове випробування", 

або кнопкою  панелі інструментів. 
Для вводу інформації про випробування методом гвинтового штампу необхідно у 

вікні “Зразки грунту” виділити рядок і скористатись пунктом меню "Визначення 
характеристик міцності і деформованості\Метод гвинтового штампу\Нове випробування", 
або кнопкою  панелі інструментів 
 

Вихідні дані. 
Програма формує паспорти випробувань методами одноплощинного зрізу, 

компресійного стиску та гвинтового штампу для визначення відповідних характеристик 
міцності та деформованості грунтів. Кожний такий паспорт крім числових характеристик 
містить графіки відповідних залежностей. Сформований паспорт експортуєть в Excel. 

Програма виконує статистичну обробку інженерно-геологічної інформації, що 
зберігається в базі і відноситься до певного об'єкту і на основі такої обробки формує таблиці 
відповідних нормативних та розрахункових значень. 
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Лабораторні методи визначення міцності та деформаційних властивостей 
грунтів. 

Міцність грунтів. 
 Програма передбачає обробку матеріалів досліджень найбільш часто вживаних схем 
випробувань: консолідовано-недреновані, консолідовано-дреновані, неконсолідовано-
недреновані, як природної вологості грунту так і у водонасиченому стані. При дослідження 
схилів передбачена схема випробувань „плашка по плашці”. Для знаходження тангенса кута 
tg j внутрішнього тертя, самого кута j а також питомого зчеплення C застосовується метод 
найменших квадратів, яким обробляються  всі пари дослідних значень (si,ti)  даного 
випробування. Дослідні дані вводяться в базу даних в діалоговій панелі, яка викликається з 
допомогою пункту меню ”Визначеня характеристик міцності і деформованості\Метод 
одноплощинного зрізу\Нове випробування”. Результати випробувань представляються  як у 
вигляді  графіка залежності опору зрізу t  від навантажень s так і у табличному виді, які за 
вимогою користувача експортуються в Excel. 
 Статистична обробка даних випробувань методом зрізу здійснюється як по tg j i C, в 
термінології ДСТУ Б В.2.1-5-96 часткових значень (пункт меню), так і по t  і s, в 
термінології ДСТУ Б В.2.1-5-96 всіх пар дослідних значень (si,ti) . Після статистичної 
перевірки відповідно часткових значень  або всіх пар дослідних значень можна одержати 
нормативні та розрахункові значення при заданій однобічній ймовірності. Програма надає 
користувачеві можливість одержати зведені таблиці первинних даних часткових значень і 
всіх пар дослідних значень  

 
Деформаційні властивості грунтів. 

Програма обробляє дані лабораторних компресійних випробувань по всіх відомих 
методиках. Ввод даних можна здійснювать як по абсолютним деформаціям зразка так і по 
відносним деформаціям. В залежності від консистенції і літології програма автоматично 
визначає коєфіцієнт Пуасона n. Програма дозволяє проконтролювати результати 
компресійних випробувань і з допомогою графіка. Кінцевим результатом є паспорт 
компресійних випробувань зразка, в якому крім фізичних властивостей грунту, подані 
компресійні модулі деформації і коєфіцієнти стисливості в інтевалах навантажень 0.1 – 0.2 
МПа і 0.2 – 0.3 МПа відповідно, а також графіки залежності коєфіцієнта пористості від 
навантажень, а для просадних грунтів додатково ще графік залежності степені просідання від 
навантажень. Для перерахунку компресійного модуля деформації в модуль деформації 
оператору-геологу необхідно задати коєфіцієнт mk (коєфіцієнт Агишева), які задаються при 
визначенні набору ІГЕ для данного об’єкту. Визначення цих коєфіцієнтів є суб'єктивним і 
цілком залежить від  оператора-геолога. 
 Статистична обробка компресійних модулів деформації здійснюється згідно ДСТУ Б 
В.2.1-5-96 при заданій однобічній ймовірності. 
 

Розрахунок просадки грунтів основи 
 Досліджуючи просадні грунти лабораторними компресійними методами визначають 
необхідні для розрахунку характеристики грунтів, які заносяться в "Таблицю сумарного 
просідання від природного тиску". По даних цієї таблиці програма будує графіки залежості 
початкового тиску просідання (Psl) і природного тиску від глибини, а також графік 
залежності відносного просідання від глибини. По цим графікам програма визначає сумарне 
просідання від природного тиску. 
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Польові методи визначення властивостей ґрунтів. Гвинтовий штамп. 
 Обробка результатів дослідження деформаційних властивостей ґрунтів виконується 
згідно ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912 – 2001) і "Рекомендации по испытанию грунтов 
статическими нагрузками в скважинах с применением винтовой лопасти-штампа площадью 
600 см2"(Институт ПНИИИС г.Москва). Програма надає можливість вибирати необхідний 
для досліду діапазон навантажень, контролювати правильність введених експериментальних 
даних з допомогою графіка, вибирати на графіку необхідні дослідні точки, які найближче 
лежать до прямолінійного участка залежності "осідання – навантаження" і знаходити модуль 
деформації в даному інтервалі навантажень, використовуючи метод найменших квадратів. 
Результати випробувань у вигляді паспорту експортуються в Excel. Якщо в одному ІГЕ 
проведено чотири і більше польових випробувань модуля деформації, з допомогою 
мат.статистики програма формує розрахункові значення модуля при заданій однобічній 
ймовірності. 
 Значення модуля деформації по кожному ІГЕ, які одержані лабораторними методами, 
методами польових випробувань (штамп, статичне зондування, пресіометрія), програма 
відображає в таблиці "Зведений модуль деформації" (пункт меню Додатки. Нормативні та 
розрахункові значення) і після аналізу оператором-геологом приймається "Рекомендований 
модуль", який потім передається в зведену таблицю нормативних та розрахункових значень 
показників властивостей ґрунтів. 
 

Статичне зондування 
 Програма опрацьовує дані статичного зондування для зонду ІІ-го типу, який 
одночасно реєструє питомий опір під конусом зонду (лобовий опір) і на ділянці бічної 
поверхні (муфти тертя) зонду (бічний опір). Крок зондування може бути довільним і 
змінюватись за бажанням користувача. Статистична обробка даних зондування здійснюється 
в декілька етапів, спочатку виконується статистична перевірка даних на наявність грубих 
помилок в даних і дані, які не задовольняють статистичному критерію, поміщає в окремому 
вікні. Оператору-геологу надається право виключити ці дані зі статистичної обробки. Потім 
формується таблиця нормативних значень. Крім того програма на вимогу користувача 
формує зведену таблицю даних. В цій таблиці користувач має змогу фільтрувати її рядки по 
конкретному ІГЕ. 
 Програма здійснює розрахунок частинних значень граничного опору забивної палі в 
точці зондування згідно СНиП 2.02.03-85. Розрахунок здійснюється як по вибраному 
конкретному перерізові палі так і по всіх стандартних перерізах одночасно. 
 

Статистична обробка інженерно-геологічних даних. 
Статистична обробка результатів лабораторних та польових досліджень незалежно від 

виду випробувань грунтів (зріз, компресійний стиск, гвинтовий штамп, статичне 
зондування), згідно ДСТУ Б В.2.1-5-96, здійснюється в 2 етапи. На першому етапі 
виконується статистична перевірка для виключення можливих помилок в даних, що 
відносяться до певного інженерно - геологічного елементу (ІГЕ). Програма для кожного ІГЕ 
формує виборку даних , для якої знаходить середнє значення , середньо-квадратичне 
відхилення S і визначає ті дані, для яких виконується нерівність 

 
де - статистичний критерій, що приймається в залежності від числа дослідів n за таблицею 
Ж 1 згаданого ДСТУ. 
 Дані, для яких виконується ця нерівність, програма виводить в окреме вікно і 
користувач може або їх виключити з подальшої статистичної обробки, як того вимагає 

}{ iX nX

SXX in ×>- u||
u
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вищезгадане ДСТУ, або залишити без змін. Якщо Ви виключили деякі дані зі статистичної 
обробки і хочете повернути їх назад, програма надає таку можливість. 
 На другому етапі статистичної обробки формуються нормативні та розрахункові 
значення по кожному ІГЕ на даних, які включені до статистичної обробки.   
 Для кожного методу досліджень грунтів є своя характерна особливість в даних, тому в 
програмі для кожного з цих методів є пункти меню, з допомогою яких користувач здійснює  
статистичну обробку відповідних даних. Статистична обробка даних статичного зондування 
здійснюється з допомогою пунктів меню "Комплексні точки\Статистична обробка ТСЗ", 
статистична обробка даних фізичних показників грунту здійснюється з допомогою пунктів 
меню "Зразки грунту\Статистична обробка фізичних показників грунту", статистична 
обробка даних одноплощинного зрізу - пунктів меню "Визначення характеристик міцності і 
деформованості\Метод одноплощинного зрізу\Статистична обробка даних", статистична 
обробка даних компресійного стиску - пунктів меню "Визначення характеристик міцності і 
деформованості\Метод компресійного стиску\Статистична обробка даних", статистична 
обробка даних гвинтового штампу - пунктів меню "Визначення характеристик міцності і 
деформованості\Метод гвинтового штампу\Статистична обробка даних".  
 

Побудова інженерно-геологічних розрізів. 
Побудова інженерно-геологічних розрізів здійснюється в окремому вікні – вікні розрізів, яке 

відкривається з допомогою кнопки  панелі інструментів або пункту меню 
"Об'єкти\Побудова розрізу". Вікно розрізів має власне меню а також панель інструментів. 

Завантаження або створення нового розрізу здійснюється з допомогою кнопки  панелі 
інструментів цього вікна.  
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Опишемо процес редагування розрізу. Спочатку зауважимо, що ТСЗ зображаються 
одинарними вертикальними лініями, а свердловини(шурфи і т.п.) двома вертикальними 
лініями одна з яких(та що зліва) товща від іншої. На цих вертикальних лініях (для 
свердловин це тонка лінія) розташовані горизонтальні відмітки, якими зображені підоши 
відповідних ІГЕ. Справа від них вказана глибина підошви і назва ІГЕ. Чорними 
квадратиками (моноліти) або трикутниками (порушена структура) зображені місця відбору 
проб, які також малюються справа. Зліва від вертикальних ліній відображаються  позначки 
рівнів грунтових вод, якщо вони є. 
 Для малювання ІГЕ необхідно вмикнути режим малювання ІГЕ, натиснувши кнопку  

 на панелі інструментів. Після чого клацнути лівою кнопкою мишки по горизонтальній 
відмітці підошви відповідного ІГЕ. Обходячи і клацаючи таким чином по відповідним 
підошвам даного ІГЕ, програма автоматично малюватиме многокутник, який 
штрихуватиметься. Для фіксації намальованого ІГЕ натисніть клавішу Enter, для відміни – 
клавішу Esc. Зауважимо, коли Ви рухаєтесь мишкою по зображенню розрізу, програма на 
панелі повідомлень (внизу вікна)  справа відображає координати в метрах по X (відстань) і Z 
(висота відносно рівня моря). Якщо Ви рухаєтесь мишкою по зображенню розрізу в режимі 
малювання, програма автоматично підсвічує червоним кольором підошви та відповідні 
написи, коли курсор проходить над точками, які відповідають підошвам. 
 Виділення об'єктів розрізу(точки, назви і глибини підошв, ІГЕ). Для виділення любого 
об'єкту необхідно клацнути по ньому мишкою. Виділений об'єкт зображається червоним 
кольором (для ІГЕ – червоним кольором зображається границя відповідного многокутника). 
Виділений об'єкт можна видаляти ( крім підошв ІГЕ), натиснувши клавішу Del, пересовувати 
(тільки точки і написи глибин підошв) його в інше місце, якщо увімкнено режим малювання 
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(натиснена кнопка  ). Для цього потрібно, утримуючи натисненою ліву кнопку мишки 
перемістити її в потрібне Вам місце.  

Подвійно клацнувши по виділеному ІГЕ відкриється діалог, 

 
в якому можна задати ІГЕ, а також дозволити або заборонити виводити назву ІГЕ на екран. 
Вказавши назву ІГЕ, програма відповідним чином заштрихує многокутник. Для визначення 
штриховки скористайтесь пунктом меню Умовні позначення грунтів Якщо потрібно з 
якихось причин для зображення ІГЕ збільшити кількість сторін відповідного многокутника, 

увімкніть режим Додати нову точку, натиснувши кнопку . Потім на стороні 
многокутника в потрібному місці клацніть лівою кнопкою мишки. Таких точок можна 
додати довільну кількість. Ці точки можна потім пересовувати в потрібні Вам місця, 
моделюючи в такий спосіб рельєф місцевості, що продемонстровано нижче. 

 
Якщо потрібно додати до розрізу знак "Зміна фацій", потрібно увімкнути одноіменний 

режим, натиснувши кнопку  на панелі інструментів. Потім клацнути по стороні 
відповідного многокутника лівою кнопкою миші і не відпускаючи її тягнути мишку до іншої 
сторони цього ж многокутника. При цьому програма малюватиме знак зміни фацій. Якщо Ви 
відпустите ліву кнопку мишки не на стороні цього ж многокутника, операція відміняється, 
знак зчезає з екрану. Після того як Ви опустили ліву кнопку мишки на іншій стороні цього ж 
многокутника, програма розбиває цей многокутник на 2 – лівий представлятиме той же ІГЕ, 
що і до операції, а для правого потрібно буде задати ІГЕ. 

 Для збільшення/зменшення зображення можна скоритатись кнопками   і  
відповідно 

Наведемо перелік пунктів основного меню і дамо для деяких з них коротку 
характеристику. Детальніша інформація міститься в довідковій системі програми WenGeo, 
яка є контекстною. 

Меню Об’єкти. 
Новий об’єкт 
Редагувати об’єкт 
Видалити об’єкт 
Створити новий об’єкт на основі даного об’єкту 
Експортувати об'єкт 
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Імпортувати об'єкт 
Таблиці грунтів і генезисів  
Визначити набір грунтів для даного об’єкту 
Копіювати грунти даного об’єкту в інший 
Умовні позначення грунтів 
Визначити набір ІГЕ для даного об’єкту 
Видалити набір ІГЕ для даного об’єкту 
Додатки. Нормативні та розрахункові значення 
Побудова розрізу 
Вихід 

Меню Комплексні точки. 
Нова КТ 
Редагувати КТ 
Видалити КТ 
Створити нову КТ на основі виділеної КТ 
Новий рівень грунтових вод  
Редагувати рівень грунтових вод 
Видалити рівень грунтових вод 
Хімічний аналіз води 
Вибір фізичних властивостей для даного об’єкту 
Літологія 
Видалити інформацію про літологію 
Консистенція 
Видалити інформацію про консистенцію 
Копіювати літологію в 
Геолого-літологічна колонка 
Статичне зондування 
Видалити інформацію про статичне зондування 
Паспорт статичного зондування 
Графіки опорів статичному зондуванню 
Статистична обробка ТСЗ 

Статистична перевірка даних 
Нормативні і розрахункові значення 
До статистичної обробки включити всі дані 
Зведена таблиця первинних даних 

Імпорт ТСЗ з InGeo 
Приведення у відповідність бічного опору ТСЗ грунтам 
Несуча здатність палі 
Видалити розрахунок палі з бази 
Статистична обробка несучої здатності паль 
Розрахунок сумарного просідання від природного тиску 

 
Меню Зразки грунту. 

Нова проба грунту 
Параметри проби 
Видалення проби 
Фізичні властивості грунтів 
Статистична обробка фізичних показників грунту 

Статистична перевірка даних 



Керівництво	з	експлуатації	WenGeo	
 

 +38 (068) 154-12-12, (067) 467-56-77  mathcentre.com.ua fb.com/mathcentre 

14 

Нормативні і розрахункові значення 
До статистичної обробки включити всі дані 
Зведена таблиця первинних даних 

Графік гранулометричного складу 
Паспорт гранулометричного складу 
Перевірка відповіднсті літології грунтам 

 
Меню Визначення характеристик міцності і деформованості. 

В цьому меню зосереджені всі функції для роботи з даними нижче наведених методів 
дослідження грунтів. 

Метод одноплощинного зрізу 
Нове випробування 
Видалити випробування 
Відредагувати випробування 
Паспорт випробування 
Графік 
Статистична обробка даних 

Статистична перевірка часткових значень 
Нормативні і розрахункові значення на основі часткових значень 
До статистичної обробки включити всі дані 
Зведена таблиця первинних даних часткових значень  
Статистична перевірка всіх пар дослідних значень 
Нормативні і розрахункові значення на основі всіх пар дослідних 
значень 
Зведена таблиця первинних даних всіх пар дослідних значень  

 Реєстр дослідних даних 
Метод компресійного стиску 

Нове випробування 
Видалити випробування 
Відредагувати випробування 
Паспорт випробування 
Графік 
Статистична обробка даних 

Статистична перевірка даних 
Нормативні і розрахункові значення 
До статистичної обробки включити всі дані 
Зведена таблиця первинних даних 

Реєстр компресійних даних 
Метод гвинтового штампу 

Нове випробування 
Видалити випробування 
Відредагувати випробування 
Паспорт випробування 
Графік 
Статистична обробка даних 

Статистична перевірка даних 
Нормативні і розрахункові значення 
До статистичної обробки включити всі дані 
Зведена таблиця первинних даних 
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  Реєстр осідань штампу 
Метод лопатевої пресиометрії 

Нове випробування 
Видалити випробування 
Відредагувати випробування 
Паспорт випробування 
Графік 
Статистична обробка даних 

Статистична перевірка даних 
Нормативні і розрахункові значення 
До статистичної обробки включити всі дані 
Зведена таблиця первинних даних 

  Реєстр переміщень штампу-лопаті 
 
 Коротко опишемо призначення цих пунктів меню. Пункти, що стосувались створення, 
редагування та видалення об’єктів з бази описувались раніше. 
 

Створити новий об’єкт на основі даного об’єкту. 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні об’єктів виділено певний рядок, який 
вказує на конкретний об’єкт. Після активації цього пункту меню, з’явиться та ж діалогова 
панель, що і при створенні нового об’єкту. Заповнивши відповідною інформацією вікнами 
“Контракт” і “Назва”, натисніть кнопку ОК або клавішу Enter  для занесення інформації в 
базу. В базі буде створений новий об’єкт, який матиме таку ж інформацію яку мав виділений 
об’єкт (всі дані, що стосуються КТ, лабораторних досліджень, літології тощо). 
 
 

Експортувати об'єкт 
Інформацію, що стосується певного об'єкту, можна перенести з основної бази 

(розташована на сервері) в локальну базу з іменем Export.mdb, яка міститься в підкаталозі 
Export каталогу, в якому міститься програма WenGeo.exe. Ця локальна база містить лише 
інформацію про один об'єкт і тому вона по об'єму невелика (як правило поміщається на одну 
дискету). Ця функція використовується тоді, коли є необхідність переносу інформації між 
двома локальними базами WenGeo. Для внесення з бази Export.mdb в основну потрібно 
скористатись пунктом меню "Імпортувати об'єкт". 
База Export не містить довідкової інформації (відсутні таблиці статистичної обробки, таблиці 
основних грунтів, умовних позначень, тощо). 
 

Імпортувати об'єкт 
Операція імпортування є оберненою до операції експортування. Після активації цього пункту 
меню появиться повідомлення, в якому вказується об'єкт, який міститься в базі Export.mdb. 
 Якщо натиснути кнопку ОК, програма внесе в основну базу всю інформацію з бази 
Export. Слід зауважити, що якщо в основній базі містилась інформація стосовно 
імпортованого об'єкту, програма її не зачіпає, тобто інфомація імпортованого об'єкту завжди 
дописується. Після імпорту слід перевірити на відповідність грунтів умовним позначенням, 
оскільки ця інформація не експортується. 
 

Таблиці ґрунтів і генезису 
Після активації цього пункту меню появиться панель з двома закладками: "Генезис" і 
"Грунт". Перехід з однієї закладки на іншу здійснюється з допомогою мишки, клацнувши 
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лівою кнопкою по відповідній закладці. Користувач має можливість додати, натиснувши 
кнопку "Новий", новий грунт або генезис відповідно. Після цього на екрані появиться панель 
з двома вікнами для внесення назви українською і російською мовами відповідно. Якщо 
заповнити відповідним чином ці вікна і натиснути кнопку ОК, новий грунт чи генезис 
появиться в таблиці. Для грунтів, крім назв обома мовами слід вказати  яким є новий грунт - 
пісчанистим, супісчанистим,суглинистим, глинистим або іншим, що є істотним для 
визначення характеристик міцності та деформованості грунтів. 

 
 Для видалення грунту чи генезису спочатку потрібно виділити відповідний рядок і 
натиснути на кнопку "Видалити". При цьому базові грунти (пісок, супісок, суглинок, глина) з 
бази не видаляються. 
 Для редагування назв генезису потрібно клацнути по ній мишкою, відкриється вікно 
для редагування. Закінчувати редагування потрібно натисненням клавіши Enter . 
 Для закриття панелі необхідно натиснути кнопку ОК або кнопку , що знаходиться 
у правому верхньому куті панелі. 
 

Визначити набір ґрунтів для даного об’єкту. 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні об’єктів виділено певний рядок, який 
вказує на конкретний об’єкт. Після активації цього пункту меню, з’явиться діалогова панель 
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Діалогова панель містить 4 вікна: “Грунт”, “Генезис грунту”,  “Гранулометрія” і “Таблиця 
грунтів для даного об’єкту”. Для доповнення таблиці грунтів для даного об’єкту необхідно 
здійснити такі дії: 

1. Якщо список порожній, необхідно клацнути лівою кнопкою мишки по першому 
рядку, після чого у 2-й колонці першого рядка відкриється вікно для внесення 
інформації. Якщо ж список грунтів не порожній, необхідно клацнути по другій 
колонці останнього заповненого рядка, після чого відкриється вікно для внесення 
інформації потім необхідно натиснути клавішу Enter після чого список поповниться 
новим рядком з відкритим вікном для внесення інформації. 

2. У вікнах “Грунт”, “Генезис грунту”,  “Гранулометрія” , якщо необхідно, вибрати 
необхідні значення і натиснути кнопку “Вибрані грунт, генезис і гранулометрію 
помістити в таблицю грунтів для  об’єкту”.  

Якщо ж Вам необхідно змінити лише назву грунту, необхдно клацнути лівою кнопкою 
мишки по назві грунту, відкриється вікно для редагування в якому вносяться необхідні зміни 
і натискається клавіша Enter. 
 Для видалення певного грунту з таблиці необхідно виділити необхідний рядок, 
клацнувши мишкою по номеру, і натиснути клавішу Del  на клавіатурі. Якщо виділений 
грунт зустрічаєьться в даних даного об’єкту (набір ІГЕ, літологія, проби грунту тощо) 
видалення рядка не відбудеться. 
 Така складна процедура поповнення списку грунтів зумовлена їх різним  
використанням для визначення характеристик міцності та деформованості грунтів з одного 
боку а з іншого умовним позначенням грунтів, які використовуються програмою для 
створення літологчних колонок і побудови інженерно-геологічних розрізів. Так для 
визначення компресійного модуля деформації використовується коефіцієнт n, який залежить 
від грунту (пісок, супісок, суглинок, глина). Від типу грунту (пісчані грунти, супіски, 
суглинки, глини) залежить несуча здатність паль. Для визначення фізико-механічних 



Керівництво	з	експлуатації	WenGeo	
 

 +38 (068) 154-12-12, (067) 467-56-77  mathcentre.com.ua fb.com/mathcentre 

18 

характеристик грунтів за результатами статичного і динамічного зондування  згідно “СниП 
1.02.07-87 – Инженерные изыскания для строительства” необхідно знати не тільки грунт а і 
його генезис а також гранулометричний склад. Цим зумовлене використання вікон “Грунт”, 
“Генезис грунту”,  “Гранулометрія”. 
 Якщо ж для поповнення списку грунтів Ви скористаєтесь лише пунктом 1 після чого 
наберете назву грунту, наприклад, “Пісок мілкий, алювіальний” програма не розпізнає 
умовного позначення для даного грунту з одного боку, а з іншого – некоректно визначатиме 
коєфіцієнт n, а також фізико-механічні характеристики грунтів за результатами статичного 
зондування. 
 

Копіювати ґрунти даного об’єкту в інший. 
Ця функція призначена для полегшення роботи користувача з наборами грунтів для 

об’єктів. Якщо, скажімо, 2 об’єкти мають схожі набори грунтів і для першого об’єкта в базі 
вже визначено набір грунтів а для другого ще ні, користувач у вікні об’єктів виділяє рядок, 
що відповідає першому об’єкту, і активізує цей пункт меню. Появиться діалогова панель 

 
В списку “Скопіювати в” вибираєте другий об’єкт і натискаєте кнопку ОК або клавішу 
Enter. Всі грунти першого об’єкту буде занесено в список грунтів другого об’єкту. 
 

Умовні позначення грунтів. 
 Умовні позначення грунтів, точніше штриховки, використовуються при створенні або 
відображенні раніше створених інженерно-геологічних розрізів самою програмою WenGeo у 
вікні розрізів а також при експорті готового розрізу в програму AutoCAD. Штриховки, які 
використовуються самою програмою, будуються на основі bmp-файлів, які можна 
створювати за допомогою програми Paint, яка є складовою частиною операційної системи 
WINDOWS або іншими їй подібними програмами, що дозволяють зберігати файли в bmp-
форматі. Файли цих штриховок зберігаються в папці IMG, яка розташована в папці з 
програмою WenGeo.exe. 
 Після активації цього пункту меню появиться діалогова панель 
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Панель містить список грунтів з умовними їх позначеннями, який має 5 колонок. В першій 
колонці „Грунт” відображається назва грунту (українською або російською в залежності від 
вибору мови, яка вибирається з допомогою вікна, розташованого на панелі інструментів) а 
також умовне позначення грунту(іконка зліва тексту грунту). В другій колонці „Файл” 
міститься назва bmp-файлу з папки Img, який відповідає штриховці даного грунту. В третій 
колонці „Штриховка AutoCAD” міститься назви штриховок, які розроблені для програми 
WenGeo і використовує програма AutoCAD 2002. В четвертій колонці “Angle” міститься 
значення кута штриховки AutoCAD’у, а у п’ятій – масштаб (параметри штриховок 
розроблені для масштабів 1:500(горизонтальний) і 1:200 (вертикальний) для більш крупних 
масштабів необхідно коригвати у вікні "Scale"). Далі справа від списку грунтів розташована 
група „Штриховка  AutoCAD”, в якій є вікно-список всіх штриховок AutoCAD’у і вікна 
“Angle”(Кут) і “Scale”(Маштаб). Для зміни штриховки AutoCAD’у і її параметрів слід 
спочатку вибрати у вікні-списку потрібну штриховку і задати її параметри у вікнах “Angle” і 
“Scale” і натиснути кнопку “Вибрати штриховку для  AutoCAD”. Після цього відповідним 
чином зміняться 3,4 і 5 колонкисписку грунтів виділеного рядка. 
 Для зміни штриховки, яка використовується програмою WenGeo, необхідно 
натиснути кнопку „Змінити штриховку даного грунту”. Після чого появиться діалогова 
панель “Open” для вибору з папки Img відповідного bmp-файлу. 
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Визначити набір ІГЕ для даного об’єкту. 

Активізувавши цей пункт меню, появиться діалогова панель: 

 
з таблицею ІГЕ для даного об’єкту. В таблиці 7 колонок. Першу колонку, в якій записується 
порядковий номер рядка, програма  формує автоматично і ця колонка недоступна для 
користувача. В другу колонку заноситься ІГЕ. В третій колонці розташоване поле зі списком 
грунтів, які визначені для даного об’єкту. Це поле стає активним, якщо користувач перейде 
на третю колонку. В 4-й колонці заноситься коефіцієнт mk для визначення модуля 
деформації по компресійному модулю для природної вологості, а 5-ту колонку коефіцієнт mk 
для водонасиченого стану. В 6-ту колонку заносится стратиграфічний індекс, а в 7-му – 
детальний опис грунту. 
 Клавіша Enter пересовує фокус вводу на один рядок вниз, а клавіша Tab на одну 
колонку вправо і після 7-ї переходить на 2-гу колонку наступного рядка. Якщо Ви 
знаходились на останньому рядку, програма автоматично додає в кінець таблиці новий 
рядок. 
 Якщо таблиця порожня, клацніть мишкою в районі перетину першого рядка і другої 
колонки, появиться вікно для редагування куди введіть ІГЕ.  
 Якщо Вам потрібно вставити новий рядок між вже заповненими інформацією 
рядками, скажімо 2-м і 3-м, виділіть 3-й рядок, клацнувши по його номеру, і натисніть 
клавішу Ins. Для видалення певного рядка необхідно його виділити і натиснути клавішу Del. 
 Для збереження інформації в базі необхідно натиснути кнопку ОК або натиснути 
клавішу Enter, якщо при цьму закриті вікна для редагування. Якщо ж натиснути кнопку 
Cancel , інформація в базу не заноситься. Якщо Ви зберегли інформацію в базу, після 
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закриття діалогу, введена Вами інформація появиться у вікні ІГЕ, яке розташоване в правій 
частині основного вікна програми 

 
 

Видалити набір ІГЕ для даного об’єкту. 
Після підтвердження видалення (була натиснута кнопка ОК) з бази буде видалена вся 

інформація про набір ІГЕ для даного об’єкту, а також вся інформація, що стосується літології 
кожної КТ даного об’єкту. 

 
Додатки. Нормативні та розрахункові значення. 

По кожному ІГЕ для даного об’єкту формує(Sheet1): 
1. Таблицю нормативних та розрахункових значень фізичних показників (вологість 

грунту, вологість на межі текучості, вологість на межі розкочування тощо). 
2. Таблицю нормативних значень гранулометричного складу, якщо хоч для однієї проби 

для даного ІГЕ визначався гранулометричний склад, а також усереднений коєфіцієнт 
неоднорідності. 

3. Таблицю нормативних значень відносної деформації грунту на основі даних 
компресійних випробувань. 

4. Компресійні модулі деформації а також модулі деформації з урахуванням mk  
5. Таблиці опорів одноплощинного зрізу згрупованих по відповідним умовам: ходу 

випробувань, схемі випробувань та стану грунту. 
6. Таблиця нормативних значень кута внутрішнього тертя та питомого зчеплення, а 

також їх значення при однобічній ймовірності 0.85 і 0.95 відповідно. Значення 
коефіцієнтів надійності gtgj і gc визначаються згідно ДСТУ Б В.2.1-5-96 а знак перед 
ra задається  в діалозі “Параметри за змовчуванням” 

7. Таблиця питомих опорів грунту під конусом зонду та бічної муфти, а також  фізико-
механічних характеристик грунтів за результатами статичного зондування  згідно 
“СНиП 1.02.07-87 – Инженерные изыскания для строительства”. 

8. Таблиця зведеного модуля деформації. 
 
Формує зведену таблицю нормативних та розрахункових значень фізикомеханічних 
показників властивостей грунтів(Sheet2). 
Одержані таблиці екпортуються в Excel. 
 

Побудова розрізу. 
Викликається вікно зі своїм меню, панеллю інструментів, в якому реалізовані такі функції: 

1. Створення нового інженерно-геологічного розрізу. 
2. Завантаження з бази і редагування інженерно-геологічного розрізу. 
3. Видалення з бази і редагування інженерно-геологічного розрізу. 
4. Збереження в базу інженерно-геологічного розрізу. 
5. Експорт інженерно-геологічного розрізу в AutoCAD. 
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Нова КТ. 
Після активації цього пункту меню або натиснення клавіши Ins коли активне вікно 

КТ, з’явиться діалогова панель 

 
Всі вікна редагування цієї панелі мають бути заповненими, в противному разі інформація в 
базу не заноситься. Назва КТ (вікно “Свердловина(шурф)”) в подальшому буде 
використовуватись у всіх вихідних документах (паспорти випробувань, статичного 
зондування тощо). Тип КТ визначатиме умовне позначення даної КТ в інженерно-
геологічних розрізах. 
 Піля натиснення кнопки ОК або клавіши Enter, інформація заноситься в базу і у вікні 
КТ появиться відповідний рядок. Якщо натиснути кнопку Cancel або клавішу Esc, 
інформація в базу не заноситься і у вікні КТ не з’явиться відповіднй рядок. 
 

Редагувати КТ. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні КТ виділено певний рядок. 

Після активації або пункту меню, або натиснення клавіши Enter, або подвійно клацнути 
мишкою по виділеному рядку вікна КТ, появиться така ж панель, як і при активації пункту 
меню “Нова КТ” , в якій всі вікна заповнені відповідною інформацією з бази даних. Після 
внесення необхідних змін для занесення інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК 
або клавішу Enter. 

 
Видалити КТ. 

Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Після 
активації або пункту меню, або натиснення клавіши Del, програма видасть попередження 
про видалення КТ з бази і в разі підтвердження (була натиснена кнопка ОК) видалить з бази 
всю інформацію (всі дані, що стосуються лабораторних досліджень, літології, розрізів, які 
містять дану КТ, тощо) про дану КТ. Піля видалення інформації з бази її автоматичне 
відновлення неможливе. Це означає, що для її поновлення, видалену інформацію потрібно 
ввести знову. 

 
Новий рівень грунтових вод. 
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Для кожної КТ є своя таблиця рівнів води, яких може бути довільна кількість. Тому ця 
функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Після активації 

цього пункту меню або натиснення  кнопки   на панелі інструментів появиться діалогова 
панель з таблицею рівнів води для даної КТ. 

 
Викликати цей діалог також можна і в такий спосіб: клацнути мишкою у вікні з таблицею 
рівнів води (якщо це вікно активне, цього можна не робити), що розташоване внизу 
основного вікна, і натиснути клавішу Ins.  

Заповнивши необхідною інформацією вікна "Водоносний горизонт", "З'явився" і 
"Встановився" для заненсення цієї інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК. 
Заповнення цих вікон є обов'язковим, причому не може бути двох водоносних горизонтів з 
одним і тим же номером для даної КТ. Після занесення введеної інформації в базу у вікні  

 
появиться відповідний рядок. Слід зауважити, що відповідні зміни автоматично 
розповсюдяться на всі раніше побудовані інженерно-геологічні розрізи. 

Для водоносних горизонтів з вільною поверхнею води необхідно в колонках 
"З'явився" і "Встановився" вводити однакові числа. Для напірних горизонтів потрібно 
вводити рівень води, який з'явився, і рівень води, який встановився відповідно. В цьому 
випадку на побудованому розрізі в AutoCAD'i появиться стрілка, яка покаже напор 
водоносного горизонту. 

Дату заміру рівня грунтових вод можна вводити так: між числом і номером місяця а 
також між номером місяця  і роком можна ставити або крапку або пробіл, більше того, рік 
можна задавати лише останніми двома цифрами. Якщо у колонці “Дату заміру” Ви наберете 
таку послідовність символів “1 1 5”, програма правильно визначить дату, а саме – 
“01.01.2005”. 

 
Редагувати рівень грунтових вод. 

 Ця функція стає доступною лише тоді коли у вікні "Рівень грунтових вод", 
яке розташоване внизу основного вікна, виділено певний рядок. Після активації цього пункту 
меню, появиться така ж діалогова панель як і при активації пункту меню Новий рівень 
грунтових вод. Заповнивши необхідною інформацією вікна "Водоносний горизонт", 
"З'явився",  "Встановився" і "Дату заміру" для заненсення цієї інформації в базу слід 
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натиснути кнопку ОК. Внесені зміни після закриття діалогу появляться у виділеному рядку  
вікна "Рівень грунтових вод" 
 Викликати цей діалог можна ще 2-ма способами, а саме  подвійно клацнути мишкою по 
виділеному рядку або натиснути клавішу Enter. 

Видалити рівень грунтових вод. 
 Ця функція стає доступною лише тоді коли у вікні "Рівень грунтових вод", 
яке розташоване внизу основного вікна, виділено певний рядок. Після активації цього пункту 
меню, програма запитає чи дійсно Ви хочете видалити з бази виділений рівень води і в разі 
ствердної відповіді (натиснули кнопку ОК) видалить з бази цю інформацію. 
 

Хімічний аналіз води 
Ця функція стає доступною лише тоді коли у вікні "Рівень грунтових вод", 

 
яке розташоване внизу основного вікна, виділено певний рядок. Після активації цього пункту 
меню, з’явиться діалогова панель  
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Заповнивши відповідною інформацією вікна цієї панелі, можна одержати паспорт хімічного 
аналізу води з висновком про показники агресивності грунтових вод до різних марок бетонів, 
цементів та арматуру залізобетонних конструкцій за вмістом хлоридів в перерахунку на Cl-. 
Для цього слід натиснути кнопку "Висновок" і для одержання паспорту – кнопку "Паспорт". 
Необхідна для паспорту інфоромація передається в Excel.  
 

Вибір фізичних властивостей для даного об’єкту 
Фізико-механічних параметрів грунтів, значення яких визначають екпериментальним 

шляхом, є багато. Як правило, для дослідження властивостей грунтів конкретного об’єкта їх 
потрібно незначна кількість, тому для визначення переліку додано цю функцію і відповідний 
пункт меню. 
  Активізувавши цей пункт меню, появиться діалогова панель зі списком всіх фізико-
механічних параметрів, якими оперує ця програма. 
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Необхідні параметри потрібно відмітити галочкою. Для цього в області квадратика 
необхідно клацнути лівою кнопкою мишки. Після чого натиснути кнопку ОК або клавішу 
Enter. Вибраний список параметрів відобразиться у вікні “Зразки грунту”,  

 
як назви колонок, в яких відображатимуться значення цих параметрів. 
Воно розташоване в основному вікні програми безпосередньо нижче вікон “Об’єкт” і 
“Комплексні точки”.  
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Якщо клацнути по заголовку 2-ї колонки “Лабораторний №“, рядки упорядкуються по 
зростанню лабораторного номера, якщо ж клацнути по заголовку 3-ї колонки “Глибина” 
рядки упорядкуються по зростанню глибини взяття проби.  

 
Літологія. 

Для кожної КТ є своя таблиця літології. Тому ця функція стає доступною лише тоді, 
коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Після активації цього пункту меню появиться 
діалогова панель з таблицями літології даної КТ та таблиці ІГЕ, як довідкової інформації. 

 
Таблиця літології (розташована зліва) має 3 колонки. Перша колонка містить порядковий 
номер рядка і недоступна для внесення змін. Вона автоматично формується програмою. 
Друга колонка містить глибину підошви, а третя містить поле зі списком ІГЕ для даного 
об’єкту. Ввод і правка інформації здійснюється в той же спосіб як і в таблицю ІГЕ, описаний 
в пункті «Визначити набір ІГЕ для даного об’єкту». 
Таблиця “Набір ІГЕ для даного об’єкту” (розташована справа) є довідковою і недоступна для 
редагування. 
 Слід зауважити, що якщо Ви вносите зміни в літологію після побудови інженерно-
геологічних розрізів, є вірогідність псування розрізів, які містять дану КТ. Якщо 
змінювались лише глибини підошв, програма коректно перебудує всі розрізи, що містять цю 
КТ. 
 Після збереження інформації в базі(була натиснена кнопка ОК) оновлена інформація 
появиться у вікні “Літологія”, що розташоване у правій верхній частині основного вікна 
програми. 

Видалити інформацію про літологію. 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Після 

підтвердження видалення (була натиснута кнопка ОК) з бази буде видалена вся інформація 
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про літологію даної КТ, а також вся інформація, що стосується інженерно-геологічних 
розрізів, які містять дану КТ. 

 
Копіювати літологію в 

 З допомогою цього пункту меню користувач має змогу скопіювати літологію виділеної КТ в 
літологію іншої (існуючої) КТ. Після активації цього пункту появиться діалогова панель, 

 
в якій користувач, розкривши список КТ, вибирає потрібну КТ. Якщо натиснути кнопку OK, 
програма перевірить чи є у вибраній КТ літологія чи немає і якщо є, попередить користувача 
про це, а потім, в залежності від натиснутої кнопки, скопіює літологію у вибрану КТ. Якщо 
поставити галочку у вікні консистенції, програма також скопіює і інформацію про 
консистенцію. 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. 

Геолого-літологічна колонка 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Програма 

формує документ, який містить: 
- назву КТ; 
- абсолютну відмітку вустя; 
- рівні грунтових вод з відповідними глибинами (появився, встановився); 
- вік і назву інженерно-геологічного елементу (заповнюється при вводі набору ІГЕ для 

даного); 
- шкалу глибин; 
- інженерно-геологічний розріз (колонка) з відповідною штриховкою (визначається при 

вводі умовних позначень грунтів). 
і екпортує сформований документ в Excel. 
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Розріз фундаменту 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Після 

активації цього пункту меню появиться діалогова панель 

 
в якій потрібно вказати абсолютну відмітку фундаменту, задати вертикальний масштаб, в 
якому програма формуватиме розріз для AutoCAD'у, і ввести таблицю даних що описують 
профіль фундаменту для вибраного перерізу. Довжини задаються в метрах а кути в градусах. 
Для побудови розрізу слід натиснути кнопку "Передати в AutoCAD". Якщо розріз 
фундаменту в іншому перерізі  мало чим відрізняється від даного, натисніть кнопку 
"Копіювати дані перерізу в інший" і дані  будуть скопійовані. Для збереження інформації в 
базі слід натиснути кнопку "Зберегти". Закрити цей діалог можна з допомогою кнопки 
"Завершити" 
 

Консистенція. 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. 

Інформація про консистенцію використовується програмою лише для побудови розрізів. 
Таблиця консистенції містить 3 колонки. Інформація заноситься лише в 2-гу і 3-тю колонки 
таблиці у той же спосіб, як це описано в пункті “Визначити набір ІГЕ для даного об’єкту”.  
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Видалити інформацію про консистенцію. 

Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. Після 
підтвердження видалення (була натиснута кнопка ОК) з бази буде видалена вся інформація 
про консистенцію, що відноситься до даної КТ. 

 
 

Статичне зондування 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у  вікні КТ виділено певний рядок. 

Після активації цього пункту меню або подвійно клацнувши в середині вікна “Статичне 
зондування”  появиться діалогова панель з таблицею лобового та бічного опорів грунтів. 

 
Таблиця лобового та бічного опорів має 5 колонок, серед яких 2-га і 3-тя доступні для 
редагування, інші колонки формує програма автоматично. Значення першої колонки, в яку 
заноситься глибина занурення зонду, залежить від значень вікон “Початкова глибина 
зондування” (перший рядок таблиці починатиметься з глибини вказаної в цьому вікні) і 
“Крок зондування” (значення глибини кожного наступного рядка збільшується на цю 
величину). Значення колонок 4 і 5 (лобового та бічного опору відповідно) залежить від типу 
установовки, яку вибрали у вікні “Установка”. 
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Ввод і правка інформації здійснюється в той же спосіб як і в таблицю ІГЕ, описаний в 
пункті «Визначити набір ІГЕ для даного об’єкту», з однією лише відмінністю. А саме, перед 
видаленням виділеного рядка таблиці програма перепитує користувача про видалення і в разі 
підтвердження, видаляє цей рядок. 

Після збереження інформації в базі(була натиснена кнопка ОК) коротка 
характристика цієї інформації появиться у вікні “Статичне зондування”, що розташоване у 
верхній частині основного вікна програми. 

Слід зауважити, якщо вікно “Статичне зондування” порожнє, інформація в базі про 
статичне зондуваня відсутня і в разі відкриття діалогу, таблиця лобового та бічного опорів  
не містиме жодного рядка. 

 
Видалити інформацію про статичне зондування 

Ця функція стає доступною лише тоді, коли у вікні “Статичне зондування” виділено 
рядок. Після підтвердження видалення (була натиснута кнопка ОК) з бази буде видалена вся 
інформація про статичне зондування даної ТСЗ, а також інформація про розрахований 
граничний опір палі для цєї ТСЗ, яка представлена у вікні “Граничний опір палі”, що 
розташоване у верхній частині основного вікна програми нижче вікна “Статичне 
зондування”. 

 
Паспорт статичного зондування 

Формує інформацію про статичне зондування і експортує іі в Excel. В листі 1 
формується таблиця статичного опору (бічного та лобового) із зазначенням ІГЕ, глибини 
підошви, абсолютної відмітки підошви, рівнів води тощо. В другому листі будується графік 
опорів статичного зондування з зазначенням літологічної колонки.  
 Після того як відкриється вікно програми Excel , користувач, користуючись засобами 
Excel, може зберегти інформацію, роздрукувати потрібну інформацію тощо. 
 

Графіки опорів статичному зондуванню 
Скориставшись цим пунктом меню користувач має змогу переглянути графіки опорів 
статичному зондуванню із зазначенням ІГЕ, грунту цього ІГЕ,глибини підошви, рівнів води. 
 

Реєстр лобових та бічних опорів. 
Після активації цього пункту меню, появиться діалогова панель: 

 
Якщо користувач вибрав перший варіант(відмітив "Назви ТСЗ і глибини") і натиснув кнопку 
ОК, програма формує таблицю первинних даних лобового та бічного опорів по всьому 
об'єкту упорядковану спочатку по назві ТСЗ а потім в кожній групі з однаковою назвою по 
зростанню глибини. Якщо ж користувач вибрав другий варіант (відмітив "Глибини і назви 
ТСЗ ") і натиснув кнопку ОК, програма формує таблицю первинних даних лобового та 
бічного опорів по всьому об'єкту упорядковану спочатку по глибині  а потім в кожній групі з 
однаковою глибиною по назві ТСЗ. Цей варіант особливо корисний для статистичної 
обробки даних ТСЗ.  При цьому, в таблиці в колонці "Стат.обробка" вказується чи бере 
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участь в статистичній обробці значення лобового і бічного опорів даного рядка чи ні (1 – 
бере участь, 0 – ні). Сформована таблиця експортується в Excel. 
 
 
 
 
 

Параметри установок зондування 
В програмі реалізована модель лінійної залежності лобового та бічного опору від 

показів приборів установки зондування, а саме 

 

Після активації цього пункту меню, появиться діалогова панель: 

 
Таблиця містить 8 колонок, перша з яких містить порядковий номер рядка і недоступна для 
редагування. Друга колонка містить назву установки зондування, третя – тип зонду, четверта 
– номер схеми, 5,6,7 і 8 колонки містять відповідно коефіцієнти . 
 

Статистична перевірка даних. 
Всі значення лобового і бічного опорів групуються по кожному ІГЕ для яких 

обраховуються середні значення та середньо-квадратичні відхилення відповідно. Потім, 
згідно пункту 5.3 ДСТУ Б В.2.1-5-96, виконується статистична перевірка для виключення 
можливих помилок для лобового опору, якщо перемикач групи «Статистична перевірка» 
діалогу «Параметри за змовчуванням» знаходиться в положенні “тільки лобового опору”, і 
одночасно для лобового і бічного опорів, якщо цей перемикач знаходиться в положення 
“лобового та бічного опорів”. 
Перелік опорів, для яких відхилення перевищує допустиму величину, тобто виконується 
нерівність 

 
де - статистичний критерій, що примається в залежності від числа дослідів n за таблицею 
Ж 1 згаданого ДСТУ,  
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а - середнє значення,  
відображаються у вікні: 

 
 Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті опори, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню “До статистичної обробки включити всі дані” 
 

Нормативні і розрахункові значення. 
По кожному ІГЕ для даного об’єкту формує таблицю нормативних значень питомих опорів 
грунту під конусом зонду та бічної муфти на даних, що включені до статистичної обробки, а 
також  фізико-механічних характеристик грунтів за результатами статичного зондування  
згідно “СНиП 1.02.07-87 – Инженерные изыскания для строительства” і екпортує цю 
таблицю  в Excel. 
 

Зведена таблиця первинних даних. 
Формується таблиця всіх даних статичного зондування даного об’єкту, яка містить 11 

або 15 колонок, в залежності від положення перемикача групи «Статистична перевірка» 
діалогу «Параметри за змовчуванням», яка відображається у вікні діалогу. Якщо перемикач 
знаходиться в положенні “тільки лобового опору” таблиця матиме 11 колонок, в іншому разі 
таблиця поповниться ще  4-ма колонками, які стосуються бічного опору. В першій колонці 
вказується назва ТСЗ, в 2-й – ІГЕ, в 3-й глибина, в 4-й і 5-й – значення лобового та бічного 
опорів відповідно, в 6-й – кількість значень, в 7-й середнє значення лобового опору по 
даному ІГЕ, в 8-й – середньо-квадратичне відхилення лобового опору по даному ІГЕ, в 9-й – 
коєфіцієнт варіації лобового опору, в 10-й – відхилення даного значення лобового опору від 
середнього по ІГЕ значення і в 11-й колонці значення статистичного критерію з таблиці Ж1 
(див. ДСТУ Б В.2.1-5-96)  

nX
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Причому галочкою помічені ті рядки таблиці в якого відхилення від середнього значення 
(колонка 10) перевищує допустиму величину, тобто величину яка дорівнює добутку чисел з 9 
і 11 колонок даного рядка. 
 Для зручності статистичного аналізу діалогова панель містить поле зі списком 
“Фільтр по ІГЕ”. Якщо в цьому списку вибрати конкретний ІГЕ, таблиця даних статичного 
зондування міститиме лише рядки з цим ІГЕ. Якщо ж з поля видалити ІГЕ, програма 
сформує таблицю всіх даних. 
 Дану таблицю можна екпортувати в Excel, натиснувши кнопку “Передати в Excel”. 
 

Імпорт ТСЗ з InGeo 
 Для імпорту даних про статичне зондування, сформованих програмою InGeo, 
необхідно здійснити такі кроки. 
1. Вибрати об'єкт, в який необхідно імпортувати інформацію, виділивши у вікні обєктів 
потрібний рядок. 
2. Активізуйте цей пункт меню. Появиться діалогова панель "Open", в якій необхідно 

 
вказати папку з файлами програми InGeo (мають розширення .VIR) і виділити потрібні з них 
з допомогою мишки. Для виділення всіх потрібно виділити перший файл потім натиснути 
клавішу Shift і утримуючи її натисненою клацнути лівою кнопкою мишки по останньму в 
списку файлі. Якщо ж потрібно виділити певні файли, потрібно натиснути клавішу Ctrl і 
утримуючи її натисненою клацати лівою кнопкою по потрібним Вам файлам з розширенням 
.VIR. Після виділення файлів натисніть кнопку ОК і програма розпочне імпортувати дані з 
файлів у базу. Після успішного імпорту програма видає відповідне повідомлення. При цьому 
в базу заносяться дані про ТСЗ (координати, назва), які появляться у вікніKT Також для 
кожної КТ формується літологія з "умовними" ІГЕ (мають лише порядкові номери ІГЕ, не 
мають назв і відсутня відповідність грунтам). Якщо об'єкт, в який Ви імпортуєте дані, не мав 
набору грунтів і не мав набору ІГЕ, тоді, поскільки літологія умовна, літологія не 
відображатиметься у вікні літології. Для цього потрібно визначити набір грунтів для даного 
об'єкту і набір ІГЕ після чого літологія для кожної імпортованої ТСЗ появиться у вікні 
літології. Зауважимо, що імпортовані ТСЗ додаються до вже існуючих в базі КТ. 
 Після імпорту в базу даних необхідно виконати пункт меню "Приведення у 
відповідність бічного опору ТСЗ грунтам" для відповідного узгодження типів грунтів, для 
розрахунку несучої здатності паль.  
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Несуча здатність палі. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні КТ вибрано конкретний рядок і 

для вибраної КТ є інформація про статичне зондування. Після активації цього пункту меню 
або подвійно клацнувши в середині вікна “Граничний опір палі” появиться діалогова панель 

 
в якій таблиця порожня, якщо в базі відсутня інформація про розрахунок несучої здатності 
палі, або таблиця з розрахунком несучої здатності палі, який міститься в базі. 
 В групі “Переріз палі” містяться вікна в яких задаються вхідні дані для розрахунку. 
Якщо пермикач встановлено в положення “круглий”, стає доступним вікно “Рідіус”, в якому 
задається радіус палі і після натиснення кнопки “Розрахувати” результат розрахунку 
з’явиться у таблиці. Якщо пермикач встановлено в положення “квадратний”, стає доступним 
вікно “Поперечний переріз стандартних паль”, в якому користувач може вибрати конкретний 
розмір і після натиснення кнопки “Розрахувати” результат розрахунку з’явиться у таблиці. 
Якщо пермикач встановлено в положення “невідомий”, таблиця розрахунку очищається і в 
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неї зявляються колонки зі стандартними розмірами паль. Після натиснення кнопки 
“Розрахувати”, результат розрахунку з’явиться у таблиці, причому у кожній клітинці 
розміщуватиметься сумарний опір в кН. 
 Натиснувши кнопку “Передати в Excel”, таблиця результатів розрахунку 
експортується в Excel. 
 Для збереження розрахунку в базі натисніть кнопку “Зберегти в базу”, причому 
зберігається в базі тільки розрахунок коли перемикач знаходиться або в положенні 
“круглий”, або в положенні “квадратний”. Після збереження інформації в базі, у вікні  
“Граничний опір палі” з’явиться рядок з узагальненою інформацією про розрахунок. 
 

Видалити розрахунок палі з бази. 
Ця функція стає доступною лише тоді, коли у вікні “Граничний опір палі” виділено 

рядок. Після підтвердження видалення (була натиснута кнопка ОК) з бази буде видалена вся 
інформація про розрахунок палі а з вікна рядок про цей розрахунок. 

 
Статистична обробка несучої здатності паль. 

Після активації цього пункту з’явиться діалогова панель в якій потрібно вказати 
однобічну довірчу ймовірність, вибравши зі списку відповідний рядок(за змовчуванням ця 
ймовірність дорівнює 0.85), а також вказати значення планувальної відмітки. Після чого 
програма сфорумує таблицю нормативних та розрахункових значень несучої здатності паль, 
згруповану по типу паль(кругла, квадратна і відповідно попереречного розрізу) а також 
перелік КТ, для яких здійснювався розрахунок і експортує її в Excel . 

 
Розрахунок сумарної осадки від природного тиску. 

Цей пункт меню стає доступним лише в тому випадку, коли у вікні КТ вибрано 
конкретний рядок і для вибраної КТ є інформація про компресійні випробування. Після 
активації цього пункту меню на екрані появиться діалогова панель, в якій користувач задає 
початкову глибину та нижню границю просідної товщі для розрахунку. Програма формує 
таблицю глибин відборів зразків грунту, що відбирались нижче вказаної початкової глибини 
і для яких проводились компресійні випробування. Для кожної глибини по заданій 
природній вологості W, щільності грунту r знаходить: 

• Щільність сухого грунту rd 
• Щільність грунту при Sr=0.8 
• Природний тиск sgz 
• Відносне просідання esl при заданому природному тиску sgz 
• Початковий тиск просідання Psl. 

Будує графіки залежності природного тиску sgz і початкового тиску просідання Psl від 
глибини та графік відносного просідання esl від глибини. Всю цю інформацію експортує в  
Excel . 
 

Нова проба грунту. 
Цей пункт меню стає доступним лише в тому випадку, коли у вікні КТ вибрано 

конкретний рядок. Після активації його на екрані зявляється діалогова панель, в якій 
представлена інформація про гранулометричний склад, грунт, код проби грунту(Бюкс, 
Моноліт, Порушена структура тощо), глибина взяття проби, лабораторного номера а також 
фізико-механічних параметрів, які були визначені для даного об’єкту 
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Програма автоматично збільшує лабораторний номер наступної проби на 1, а також на 1 
збільшує глибину взяття проби. Слід зауважити, що ці величини можуть бути лише 
числовими (значення 2а для лабораторного номера недопустиме). Ці величини користувач 
може змінити за власними уподобаннями.  

У вікнах “Код проби грунту” а також “Назва грунту” потрібно вибрати потрібний 
рядок.  

Якщо потрібно, в групі “Гранулометричний склад” вводиться гранулометричний 
склад грунту. 

Клацнувши мишкою по другій колонці таблиці “Фізичні параметри”, відкриється 
вікно для вводу. Після вводу потрібного значення натисніть на клавішу Enter. Програма 
автоматично перейде на наступний рядок. Після вводу певного значення в останній рядок і 
натиснення Enter, вікно редагування закриється. Якщо ще раз натиснути Enter або кнопку 
ОК, програма збереже набрану інформацію в базу даних і закриє панель. Після цього у вікні 
“Зразки грунту” появиться відповідний рядок, а також інформація про гранулометричний 
склад появиться у вікні “Гранулометричний склад”, яке знаходиться в основному вікні 
безпосередньо під вікном “Зразки грунту”. Якщо ж натиснути кнопку Cancel  програма 
інформації в базу не заносить і відповідного рядка у вікні “Зразки грунту” не буде. 

Для заповнення інформації про наступну пробу можна скористатись клавішою Ins 
(що набагато зручніше) або цим же пунктом меню. Інформація про кожну нову пробу 
дописується в кінець вікна “Зразки грунту”. Якщо ж Ви пропустили якусь пробу і хочете її 
ввести скажімо після 3-го рядка вікна “Зразки грунту” Вам потрібно виділити 3-й рядок, 
клацнувши по його номеру, і натиснути клавішу Ins. Відкриється дана панель із заповненими 
лабораторним номером (він буде на 1 більше ніж в третьому рядку), останні вікна не 
заповнені. Після відповідного заповнення цих вікон і натиснення кнопки ОК, програма з 
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одного боку збереже цю інформацію а з іншого збільшить лабораторні номери починаючи з 
4-го рядка і до кінця вікні “Зразки грунту”. 

Перехід від одного вікна до іншого (“Лабораторний№” до “Глибина” а потім до “Код 
проби грунту” і т.д.) здійснюється з допомогою клавіши Tab. 

 
Параметри проби. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у Зразки грунту виділено певний 
рядок. Після активації або пункту меню, або натиснення клавіши Enter, або подвійно 
клацнути мишкою по виділеному рядку вікна КТ, появиться така ж панель, як і при активації 
пункту меню “Нова проба грунту” , в якій всі вікна заповнені відповідною інформацією з 
бази даних. Після внесення необхідних змін для занесення інформації в базу необхідно 
натиснути кнопку ОК або клавішу Enter. При цьому, якщо Ви змінили грунт а для даної 
проби в базі була внесена інформація про випробування (компресійне, одноплощинного зрізу 
тощо), програма внесене в неї необхідні зміни і якщо потрібно перерахує відповідні 
величини, наприклад компресійний модуль деформації, який залежить від грунту. 

 
Видалення проби. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Зразки грунту виділено певний 
рядок. Після активації пункту меню, або натиснення клавіши Del, програма видасть 
попередження про видалення проби з бази і в разі підтвердження (була натиснена кнопка 
ОК) видалить з бази всю інформацію (всі дані, що стосуються лабораторних досліджень 
даної проби, всіх даних про всі випробуваня, тощо). Виділений рядок з вікна “Зразки 
грунту”видаляється. Піля видалення інформації з бази її автоматичне відновлення 
неможливе. Це означає, що для її поновлення, видалену інформацію потрібно ввести знову. 

 
Фізичні властивості грунтів. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Зразки грунту виділено певний 
рядок. Після активації цього пункту меню зявиться діалогова з двома таблицями – “Задані 
величини” та “Розраховані величини”. Таблиця “Задані величини” містить значення тих 
параметрів, які вказані у виділеному рядку вікна “Зразки грунту”, починаючи з 6-ї колонки. 
Таблиця “Розраховані величини” містить значення параметрів, які розраховуються із заданих 
на підставі відомих формул. 

 
Визначення оптимальної вологості і щільності грунту 

 Кожна таблиця експериментальних даних для визначення оптимальної вологості і 
щільності грунту прив'язана до певної КТ і певного зразка грунту, взятого на деякій глибині. 
Тому кожний з нижченаведених пунктів меню стає доступним лише тоді, коли у вікні Зразки 
грунту виділено певний рядок. Крім того, пункти "Редагувати", "Видалити" і "Паспорт" 
доступні лише тоді, коли у вікні Визначення оптимальної вологості і щільності грунту 
виділено певний рядок. 

 
Підпункти меню"Визначення оптимальної вологості і щільності грунту": 

Нове 
Редагувати 
Видалити 
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Паспорт 
Нове 

Після активації цього пункту меню появиться діалогова панель 

 
Для заповнення таблиці експериментальних даних необхідно клацнути лівою кнопкою 
мишки на місці перетину першого рядка і другої колонки таблиці.  Відкриється вікно для 
вводу інформації про вологість. Доступними для вводу є 2-га і 3-тя колонки, в яких 
вводяться вологість і щільнісь відповідно. В 4-тій колонці програма автоматично показує 
щільність скелету грунту. Після завершення вводу екпериментальних даних слід натиснути 
кнопку "Розрахувати Wopt" і програма розрахує оптимальну вологість і щільність. Для 
збереження даних слід натиснути кнопку ОК і в разі успішного занесення інформації в базу 
відповідний рядок появиться у вікні Визначення оптимальної вологості і щільності грунту. 
Зауважимо, якщо вікно "Визначення оптимальної вологості і щільності грунту" є активним, 
для активації цієї функції можна скористатись клавішею Ins. 
 

Видалити 
Після активації пункту меню, або натиснення клавіши Del, програма видасть 

попередження про видалення інформації  і в разі підтвердження (була натиснена кнопка ОК) 
видалить з бази всю інформацію про дане визначення оптимальної вологості і щільності. 
Виділений рядок з вікна Визначення оптимальної вологості і щільності грунту видаляється. 

 
Паспорт 

Після активації пункту основного меню, або клацнувши правою кнопкою мишки на 
виділеному рядку і у меню, що появиться  вибрати пункт “Паспорт”, програма починає 
формувати таблицю фізичних характеристик проби грунту, таблицю гранулометричного 
складу, таблицю з результатами випробувань а також будує  графік залежності щільності 
скелету грунту від вологості і екпортує одержану інформацію в Excel.  
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Редагувати 
Після активації або пункту меню, або натиснення клавіши Enter, або подвійно 

клацнути мишкою по виділеному рядку, появиться така ж панель, як і при активації пункту 
меню Нове, в якій всі вікна заповнені відповідною інформацією з бази даних. Після внесення 
необхідних змін для занесення інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК або 
клавішу Enter. У виділеному рядку вікна  Визначення оптимальної вологості і щільності 
грунту інформація поновиться. 

 
Статистична перевірка даних. 

Всі значення фізичних показників, які представлені у вікні “Зразки грунту” а також 
тих, що вводяться при продеденні випробувань (компресійний метод, одноплощинний зріз),   
групуються по кожному ІГЕ для яких обраховуються середні значення та середньо-
квадратичні відхилення відповідно. Потім, згідно пункту 5.3 ДСТУ Б В.2.1-5-96, виконується 
статистична перевірка для виключення можливих помилок. Перелік показників із 
зазначенням ІГЕ, глибини, назви показника тощо, для яких відхилення перевищує допустиму 
величину, відображається у відповідному вікні. 
 Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті значення, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню “До статистичної обробки включити всі дані”. 
 

Нормативні і розрахункові значення фізічних показників грунтів. 
По кожному ІГЕ для даного об’єкту програма формує таблицю нормативних значень 

фізичних показників грунтів, що включені до статистичної обробки і екпортує цю таблицю  в 
Excel. Причому назви показників будуть або українською або російською в залежності від 
обраної мови. Вікно вибору мови розташоване на панелі інструментів. 

 
Зведена таблиця фізичних показників 

 Після активації цього пункту меню програма формує таблицю первинних даних фіз.-
мех. параметрів і експортує її в Excel. Кількість колонок цієї таблиці залежить від кількості 
фіз.-мех. параметрів, які користувач вибрав для обробки даних цього обєкту. Перші 5 
колонок однакові для всіх таблиць незалежно від від вибору фізичних параметрів, а саме – 
назва КТ, лабораторний номер, глибина взяття проби, код проби і назва грунту. Починаючи з 
6-ї колонки - значення фізичних параметрів, які вводились в зразках грунту або в даних по 
зрізу 
 

Зведена таблиця первинних даних. 
Формується таблиця всіх даних фізико-механічних показників грунтів даного об’єкту, 

яка містить 11 колонок. В першій колонці вказується назва шурфа(свердловини), в 2-й – 
лабораторний номер, в 3-й – ІГЕ, в 4-й глибина, в 5-й назва методу випробування або “Зразки 
грунту”, в 6-й – Назва показника, в 7-й –значення показника, яке зберігається в базі, в 8-й 
середнє значення показника по даному ІГЕ, в 9-й – середньо-квадратичне відхилення 
показника по даному ІГЕ, в 10-й – коєфіцієнт варіації показника і в 11-й – відхилення даного 
значення показника від середнього по ІГЕ значення. 
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Причому галочкою помічені ті рядки таблиці в якого відхилення від середнього значення 
(колонка 11) перевищує допустиму величину, або коєфіцієнт варіації показника (колонка 10)  
перевищує 0.15. 
 Для зручності статистичного аналізу діалогова панель містить поля зі списком 
“Фільтр” а також “Фільтр по ІГЕ”. Якщо у вікні “Фільтр” вибрати конкретний показник, 
таблиця даних показників міститиме лише рядки з цим показником. Якщо ж з поля видалити 
вибраний раніше показник, програма сформує таблицю даних з усіх показників. Якщо ж у 
вікні “Фільтр по ІГЕ” вибрати конкретний ІГЕ, таблиця даних показників міститиме лише 
рядки з цим ІГЕ і вибраним показником з вікна “Фільтр” (якщо у вікні не вибрано жодного 
показника, в цьому разі таблиця містиме всі показники з конкретним ІГЕ). Якщо ж з поля 
видалити ІГЕ, програма сформує таблицю даних з усіх ІГЕ. 
 Дану таблицю можна екпортувати в Excel, натиснувши кнопку “Передати в Excel”. 
 

Графік гранулометричного складу. 
В окремому вікні будує графік гранолометричного складу, причому не закриваючи 

його, Ви можете вибираючи різні проби (тобто рядки у вікні “Зразки грунту”), бачити в 
ньому графік гранулометричного складу. Для того щоб закрити це вікно, необхідно 
натиснути кнопку  в правому верхньому куті цього вікна.  
 Цей пункт меню стає доступним лише у тому разі коли вікні “Зразки грунту” виділено 
певний рядок. 
 

Паспорт гранулометричного складу. 
Формується таблиця гранулометричного складу, знаходиться коєфіцієнт 

неоднорідності і будується графік гранулометричного складу і потім вся ця інформація 
експортується в Excel. Крім того зазначається свердловина, до якої відноситься ця 
інформація а також глибина взяття проби. 

 
Перевірка відповіднсті літології грунтам. 

Для кожної проби грунту користувач визначає грунт. Грунт визначається також і при 
вводі літології для КТ і при цьому грунти, визначені в пробах даного ІГЕ, повинні бути 
ідентичними грунту для даного ІГЕ, визначеного в літології для КТ, з якої брались проби. 
Користувач не застрахований від помилок при вводі грунтів, що істотно вплине на 
результатах статистичної обробки результатів. Тому для перевірки відповідності грунтів з 
проб і літології додано цей пункт. 
 Після активації цього пункту на екрані появиться вікно “Перевірка відповідності 
літології грунтам” в якому розташована таблиця з 6 колонками невідповідності грунтів 
відповідних проб і літології. Це вікно не заважає доступу до всіх вікон основного вікна і 
тому дозволяє змінювати відповідним чином грунти у відповідних пробах або літології. 
 Після проведення відповідності для всіх рядків таблиці потрібно закрити це вікно, 
натиснувши в правому верхньому куті вікна кнопку . При повторному виклиці цього вікна 
таблиця має біти порожньою. 
 Зауважимо на одну обставину. Якщо в таблиці є рядок, в якому назви грунтів однакові 
в колонках “Грунт зразка” і “Грунт ІГЕ”, замініть у відповідній пробі грунт на грунт з 
колонки  “Грунт ІГЕ”. 
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Нове випробування 
 Цей пункт меню доступний лише тоді коли у вікні “Зразки грунту” виділено рядок. 

Активізувавши цей пункт меню або натиснувши кнопку  на панелі інструментів на екрані 
появиться діалогова панель для вводу інформації про зріз 

 
У вікнах “Хід випробувань”, “Схема випробувань” і “Стан грунту” вибирають 

відповідні значення. Зауважимо, що вибрана у вікні “Схема випробувань” конкретна схема 
випробувань  однозначно визначає хід випробувань і навпаки. Програма автоматично після 
зміни рядка в одному з вікон “Хід випробувань” або “Схема випробувань” змінює 
відповідним чином рядок в іншому рядку. 

Далі вводять дату випробувань. Якщо у вікні “Дата початку випробувань” Ви 
наберете таку послідовність символів “1 1 5”, програма правильно визначить дату, а саме – 
“01.01.2005”. 
 Далі вводяться величини W,r,rs,WL,WP, при цьому перехід від вікна до наступного 
вікна здійснюється з допомогою клавіши Tab, або мишкою. 
 Для вводу таблиці наванжень і опорів зрізу клацніть мишкою по першому рядку і 
другій колонці, відкриється вікно для вводу. Клавіша Enter пересовує фокус вводу на один 
рядок вниз, а клавіша Tab на одну колонку вправо і після останньої переходить на 2-гу 
колонку наступного рядка. Якщо Ви знаходились на останньому рядку, програма 
автоматично додає в кінець таблиці новий рядок. 
 Якщо Вам потрібно вставити новий рядок між вже заповненими інформацією 
рядками, скажімо 2-м і 3-м, виділіть 3-й рядок, клацнувши по його номеру, і натисніть 
клавішу Ins. Для видалення певного рядка необхідно його виділити і натиснути клавішу Del. 
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 Після вводу кожного рядка програма автоматично знаходить тангенс кута 
внутрішнього тертя, кут внутрішнього тертя а також питоме зчеплення, які відображаються у 
відповідних вікнах.  
 Для збереження інформації в базі необхідно натиснути кнопку ОК або натиснути 
клавішу Enter, якщо при цьму закриті вікна для редагування. Якщо ж натиснути кнопку 
Cancel або кнопку , яка розташована в правому верхньому куті діалогової панелі, 
інформація в базу не заноситься. Якщо Ви зберегли інформацію в базу, після закриття 
діалогу, введена Вами інформація появиться у вікні Випробування методом одноплощинного 
зрізу, яке розташоване в правій частині основного вікна програми 

 
 

Видалити випробування. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

одноплощинного зрізу, яке розташоване в правій частині основного вікна програми,виділено 
певний рядок. Після активації або пункту меню, або натиснення клавіши Del, програма 
видасть попередження про видалення інформації  і в разі підтвердження (була натиснена 
кнопка ОК) видалить з бази всю інформацію про дане випробування на зріз. Виділений 
рядок з вікна “Випробування методом одноплощинного зрізу” видаляється. 

 
Відредагувати випробування. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
одноплощинного зрізу виділено певний рядок. Після активації або пункту меню, або 
натиснення клавіши Enter, або подвійно клацнути мишкою по виділеному рядку, появиться 
така ж панель, як і при активації пункту меню Нове випробування, в якій всі вікна заповнені 
відповідною інформацією з бази даних. Після внесення необхідних змін для занесення 
інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК або клавішу Enter. У виділеному рядку 
вікна  “Випробування методом одноплощинного зрізу” інформація поновиться. 

 
Паспорт випробування. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
одноплощинного зрізу виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, 
або клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  

 
в якому необхідно вибрати пункт “Паспорт”, програма починає формувати таблицю 
фізичних характеристик проби грунту, таблицю гранулометричного складу,  таблицю з 
результатами випробувань а також будує методом найменших квадратів графік прямої, яка 
найближче лежить до експериментальних точок і екпортує одержану інформацію в Excel. 
 

Графік 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

одноплощинного зрізу виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, 
або клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню,  
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в якому необхідно вибрати пункт “Графік”, програма відкриє нове вікно з побудованим 
методом найменших квадратів графік прямої, яка найближче лежить до експериментальних 
точок, яке закривається натисненням кнопки  , що розташована в правому верхньому куті 
цього вікна.  

Відкрити вікно з графіком можна також з допомогою кнопки  , яка знаходиться на 
панелі інструментів. 

 
 

Статистична перевірка часткових значень. 
Згідно пункту 6.2 ДСТУ Б В.2.1-5-96, при статистичній обробці часткових значень tg jj та Cj 
для кожної j-ї точки випробування грунту межах ІГЕ обчислюють методом найменших 
квадратів часткові значення tg jj та Cj. Програма це робить на етапі заповнення таблиці 
нормальних та дотичних напруг (пункти меню Нове випробування і  Відредагувати 
випробування) . По знайдених tg jj та Cj програма находить середні значення tg jn та Cn та 
середнньо-квадратичні відхилення Stg j  та Sc. Для виключення можливих помилок у 
відповідності з пунктом 5.3 ДСТУ Б В.2.1-5-96 програма перевіряє чи виконується хоча б 
одна з наведених нижче нерівностей: 

|tg jj - tg jn |>n*Stg j ,      |Cj-Cn |> n*Sc 
Якщо виконується хоча б одна нерівність, значення  tg jj та Cj відображаються у вікні 
 Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті значення, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. Якщо ж вікно не містить жодного рядка, кнопка “Виключити дані зі 
статистичної обробки” автоматично прибирається з цього вікна. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню “До статистичної обробки включити всі дані” 
 

Нормативні і розрахункові значення на основі часткових значень 
Після активації цього пункту з’явиться діалогова панель, в якій потрібно вказати 

однобічну довірчу ймовірність, вибравши зі списку відповідний рядок(за змовчуванням ця 
ймовірність дорівнює 0.85). Після чого програма по кожному ІГЕ для даного об’єкту 
сформує таблицю нормативних  та розрахункових значень тангенсів кутів внутрішнього 
тертя,  питомого зчеплення, що включені до статистичної обробки, і експортує її в Excel . 
Причому назви показників будуть або українською або російською мовами, в залежності від 
обраної мови. 
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Зведена таблиця первинних даних часткових значень 
Формується таблиця всіх часткових значень тангенса кута  внутрішнього тертя та 

питомого зчеплення даного об’єкту, яка містить 16 колонок. В першій колонці вказується 
назва Шурфа(свердловини), в 2-й – лабораторний номер, в 3-й – ІГЕ, в 4-й глибина взяття 
проби, в 5-й тангенс кута внутрішнього тертя tg jj , в 6-й – Середнє значення тангенса кута 
внутрішнього тертя tg jn по даному ІГЕ, в 7-й –середнньо-квадратичні відхилення Stg j по 
даному ІГЕ, в 8-й відхилення від середнього значення, тобто |tg jj - tg jn |, в 9-й – питоме 
зчеплення Cj , в 10-й – Середнє значення  питомого зчеплення  Cn по даному ІГЕ, в 11-й – 
середнньо-квадратичне відхилення питомого зчеплення Sc., в 12-й - відхилення питомого 
зчеплення від середнього по ІГЕ значення, тобто |Cj-Cn |, в 13-й коєфіцієнт n з таблиці Ж1 
ДСТУ Б В.2.1-5-96, в 14-й – схема випробування,в 15-й – хід випробування і в 16-й стан 
грунту. Причому галочкою помічені ті рядки таблиці в якого відхилення від середнього 
значення,  тобто |tg jj - tg jn |,(колонка 8) перевищує допустиму величину (добуток чисел з 
колонок 7 і 13), або відхилення питомого зчеплення від середнього по ІГЕ значення, тобто 
|Cj-Cn | (колонка 12)  перевищує допустиму величину (добуток чисел з колонок 11 і 13). 

 Для зручності статистичного аналізу діалогова панель містить фільтри по схемі 
випробування,ходу випробування, стану грунту, а також “Фільтр по ІГЕ”. Якщо у вікні 
“Схема випробування” вибрати конкретний показник, таблиця даних міститиме лише рядки з 
цією схемою випробування. Якщо ж з поля видалити вибрану раніше схему випробування, 
програма сформує таблицю даних зі всіма схемами випробувань.Аналогічно, можна 
вказувати у вікнах “Хід випробування”,”Стан грунту” конкретні значення, таким чином 
фільтруючи рядки таблиці.  Якщо ж у вікні “Фільтр по ІГЕ” вибрати конкретний ІГЕ, 
таблиця даних  міститиме лише рядки з цим ІГЕ і вибраними у вікнах “Схема 
випробування”,  “Хід випробування”, ”Стан грунту” значеннями відповіно. Якщо ж з поля 
видалити ІГЕ, програма сформує таблицю даних з усіх ІГЕ. 
 Дану таблицю можна екпортувати в Excel, натиснувши кнопку “Передати в Excel”. 
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Статистична перевірка всіх пар дослідних значень. 
Згідно пункту 6.6 ДСТУ Б В.2.1-5-96, при статистичній обробці всіх пар дослідних значень 
(si,ti)  випробування грунту в межах даного ІГЕ програма обчислє методом найменших 
квадратів нормативні значення tg jn та Cn. а також середньо-квадратичне відхилення St за 
формулою 

 

Для виключення можливих помилок у відповідності з пунктом 5.3 ДСТУ Б В.2.1-5-96 
програма перевіряє чи виконується нерівність 

|sitg jn +Cn – ti|>nSt 
Якщо для пари дослідних значень (si,ti) ця нерівність виконується, вона відображається у 
вікні.  Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті значення, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. Якщо ж вікно не містить жодного рядка, кнопка “Виключити дані зі 
статистичної обробки” автоматично прибирається з цього вікна. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню “До статистичної обробки включити всі дані”. 
 

Нормативні і розрахункові значення на основі всіх пар дослідних значень 
Програма по кожному ІГЕ для даного об’єкту сформує таблицю нормативних  та 

розрахункових значень (при довірчій ймовірності 0.95) кутів внутрішнього тертя, тангенсів 
кутів внутрішнього тертя,  питомого зчеплення, що включені до статистичної обробки, 
вказавши при цьому діапазон нормальних напружень, як того вимагає ДСТУ Б В.2.1-5-96, і 
експортує її в Excel . 

 
Зведена таблиця первинних даних всіх пар дослідних значень 

 Формується таблиця первинних даних всіх пар (si,ti) дослідних значень випробувань 
одноплощинного зрізу, яка містить 13 колонок. Причому галочкою помічені ті рядки таблиці 
в якого відхилення від середнього значення перевищує допустиме значення,  тобто 
виконується нерівність 

|sitg jn +Cn – ti|>nSt 
 Для зручності статистичного аналізу діалогова панель містить ті ж фільтри що і 
панель Зведена таблиця первинних даних часткових значень 
 

Нове випробування компресійного стиску 
 Цей пункт меню доступний лише тоді коли у вікні “Зразки грунту” виділено рядок. 

Активізувавши цей пункт меню або натиснувши кнопку   на панелі інструментів на екрані 
появиться діалогова панель для вводу інформації про випробування методом компресійного 
стиску 
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Після  вводу величин W,r і rs вікно з таблицею навантажень стає доступним (його фон стає 
білим), а у вікнах rd, n, e, Sr з’являться відповідні значеннями Після вводу WL,WP 
визначаться відповідно ІL,ІP, а також коєфіцієнти n i b. Причому коєфіцієнт b визначиться 
як для природної вологості грунту так і для водонасиченого стану грунту. 
 Зауважимо, що таблиця навантажень містить 12 колонок: в колонках 2 – 6 
поміщаються дані грунту природної вологості, в 7 – 11 – дані водонасиченого грунту. 

Для вибору списку навантажень натисніть на кнопку "Список навантажень", з'явиться 
вікно 



Керівництво	з	експлуатації	WenGeo	
 

 +38 (068) 154-12-12, (067) 467-56-77  mathcentre.com.ua fb.com/mathcentre 

48 

 
в якому галочкою помітьте потрібні навантаження і в разі, коли останнє навантаження на 
зразок здійснювалось під водою, поставте галочку і натисніть кнопку ОК.  

Список навантажень з'явиться в першій колонці таблиці навантажень. Далі, в 
залежності від позиції перемикача в позиції "Абсолютні деформації" або "Відносні 
деформації" стануть доступними для вводу колонки 2 і 7 або 3 і 8 відповідно. Тож в першому 
випадку клацнувши по першому рядку другої колонки лівою кнопкою мишки, відкриється 
вікно для редагування. Ввод у вікно завершується клавішею Enter, яка переводить ввод на 
рядок нижче. При цьому програма автоматично формує значення в інших колонках.   
 Після заповнення таблиці навантажень даними натисніть кнопку "Обрахувати" для 
того, щоб програма визначила модуль деформації та коєфіцієнт стисливості в заданих 
інтервалах. 
 Для перегляду графіку компресійної кривої скористайтесь кнопкою "Графік". Для 
збереження інформації в базі даних необхідно натиснути кнопку ОК, в противному разі 
інформація в базу не занесеться. Після натиснення кнопки ОК панель закриється і у вікні 
Випробування методом компресійного стиску, яке розташоване в правій частині основного 
вікна програми, зявиться рядок, в якому буде зазначена схема випробування, висота та 
діаметр зразка, дата випробування, коєфіцієнт стисливості і модуль деформації грунту 
природної вологості. 
 

 
 

Видалити випробування. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

компресійного стиску, яке розташоване в правій частині основного вікна програми, виділено 
певний рядок. Після активації або пункту меню, або натиснення клавіши Del, програма 
видасть попередження про видалення інформації  і в разі підтвердження (була натиснена 
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кнопка ОК) видалить з бази всю інформацію про дане випробування компресійного стиску. 
Виділений рядок з вікна “Випробування методом компресійного стиску” видаляється. 

 
Відредагувати випробування. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
компресійного стиску виділено певний рядок. Після активації або пункту меню, або 
натиснення клавіши Enter, або подвійно клацнути мишкою по виділеному рядку, появиться 
така ж панель, як і при активації пункту меню Нове випробування, в якій всі вікна заповнені 
відповідною інформацією з бази даних. Після внесення необхідних змін для занесення 
інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК або клавішу Enter. У виділеному рядку 
вікна  “Випробування методом компресійного стиску” інформація поновиться. 

 
Паспорт випробування. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
компресійного стиску виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, 
або клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  
в якому необхідно вибрати пункт “Паспорт”, програма починає формувати таблицю 
фізичних характеристик проби грунту,   таблицю з результатами випробувань а також будує  
графік компресійної кривої і екпортує одержану інформацію в Excel. 
 

Графік. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

компресійного стиску виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, 
або клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  
в якому необхідно вибрати пункт “Графік”, програма відкриє нове вікно з побудованим  
графіком компресійної кривої, яке закривається натисненням кнопки  , що розташована в 
правому верхньому куті цього вікна.  

Відкрити вікно з графіком можна також з допомогою кнопки  , яка знаходиться на 
панелі інструментів. 

 
Статистична перевірка даних. 

Всі значення коєфіцієнта стисливості і компресійного модуля деформації, які 
представлені у вікні “Випробування методом компресійного стиску”  групуються по 
кожному ІГЕ, для яких обраховуються середні значення та середньо-квадратичні відхилення 
відповідно. Потім, згідно пункту 5.3 ДСТУ Б В.2.1-5-96, виконується статистична перевірка 
для виключення можливих помилок. Перелік коєфіцієнтів стисливості і компресійного 
модуля деформації із зазначенням КТ, глибини, дати випробування, методу тощо, для яких 
відхилення перевищує допустиму величину, відображається в окремому діалоговому  вікні, 
яке містить кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки” (якщо перелік містить по 
крайній мірі один рядок) 
 Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті значення, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню “До статистичної обробки включити всі дані” 
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Нормативні і розрахункові значення 
Після активації цього пункту з’явиться діалогова панель, в якій потрібно вказати однобічну 
довірчу ймовірність, вибравши зі списку відповідний рядок(за змовчуванням ця ймовірність 
дорівнює 0.85). Після чого програма по кожному ІГЕ для даного об’єкту сформує таблицю 
нормативних  та розрахункових значень коєфіцієнта стисливості, компресійного модуля 
деформації  а також модуля деформації з урахуванням коєфіцієнта mk для природної 
вологості і у водонасиченому стані і експортує її в Excel.  
 

Зведена таблиця первинних даних. 
Формується зведена таблиця значень коєфіцієнта стисливості та компресійного модуля 
деформації визначених в кожному випробуванні із зазначенням назви КТ, лабораторного №, 
ІГЕ, глибини взяття проби, методу (1 – метод однієї кривої, 2 – метод 2-х кривих), їх середніх 
значень по ІГЕ, середньо-квадратичних відхилень, тощо. 
Причому галочкою помічені ті рядки таблиці в яких відхилення  коєфіцієнта стисливості від 
середнього значення  або відхилення   компресійного модуля від середнього значення 
перевищують відповідні допустимі величини.  Для зручності статистичного аналізу 
діалогова панель містить поле зі списком “Фільтр по ІГЕ”, з допомогою якого можна 
фільтрувати рядки таблиці. 

Нове випробування гвинтовим штампом. 
 Цей пункт меню доступний лише тоді коли у вікні “Зразки грунту” виділено рядок. 
Активізувавши цей пункт меню або натиснувши кнопку   на панелі інструментів на 
екрані появиться діалогова панель для вводу інформації про випробування методом 
гвинтового штампу 
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в якій вікна групи "Фізічні характеристики грунту", назва грунту, глибина взяття проби 
беруться з виділеного рядка вікна "Зразки грунту". 

Для визначення модуля деформації необхідно виділити ті рядки таблиці, по яких 
програма обчислить модуль деформації. Нехай це будуть 2 – 6 рядки. Для цього потрібно, 
утримуючи клавішу Shift натисненою, клацнути лівою кнопкою миші по 2-му  і 6-му рядках 
а потім натиснути кнопку "Визначити модуль деформації". При цьому вікна групи "Модуль 
деформації" заповняться обрахованими величинами. 

Для перегляду графіка залежності осідання штампу від навантажень натисніть кнопку 
"Графік". 

Для занесення інформації в базу натисніть кнопку ОК, в противному разі інформація 
в базу не занесеться. Після натиснення кнопки ОК панель закриється і у вікні Випробування 
методом гвинтового штампу, яке розташоване в правій нижній частині основного вікна 
програми, зявиться рядок, в якому буде зазначена  дата випробування, початковий тиск і 
відповідне осідання штампу, кінцевий тиск і відповідне осідання і модуль деформації. 

 

 
 

Видалити випробування. 
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Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
гвинтового штампу виділено певний рядок. Після активації або пункту меню, або натиснення 
клавіши Del, програма видасть попередження про видалення інформації  і в разі 
підтвердження (була натиснена кнопка ОК) видалить з бази всю інформацію про дане 
випробування гвинтового штампу. Виділений рядок з вікна “Випробування методом 
гвинтового штампу” видаляється. 

 
Відредагувати випробування. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
гвинтового штампу виділено певний рядок. Після активації або пункту меню, або натиснення 
клавіши Enter, або подвійно клацнути мишкою по виділеному рядку, появиться така ж 
панель, як і при активації пункту меню Нове випробування, в якій всі вікна заповнені 
відповідною інформацією з бази даних. Після внесення необхідних змін для занесення 
інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК або клавішу Enter. У виділеному рядку 
вікна  “Випробування методом гвинтового штампу” інформація поновиться. 

 
Паспорт випробування. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
гвинтового штампу виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, або 
клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  
в якому необхідно вибрати пункт “Паспорт”, програма починає формувати таблицю 
фізичних характеристик проби грунту,   таблицю з результатами випробувань а також будує  
графік залежності осідання штампу від навантажень і екпортує одержану інформацію в 
Excel. 
 
 
 

Графік. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

гвинтового штампу виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, або 
клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  
в якому необхідно вибрати пункт “Графік”, програма відкриє нове вікно з побудованим  
графіком залежності осідання штампу від навантажень, яке закривається натисненням 
кнопки  , що розташована в правому верхньому куті цього вікна.  

Відкрити вікно з графіком можна також з допомогою кнопки  , яка знаходиться на 
панелі інструментів. 

Статистична перевірка даних. 
Всі значення модуля деформації, які представлені у вікні “Випробування методом 

гвинтового штампу”,  групуються по кожному ІГЕ, для яких обраховуються середні значення 
та середньо-квадратичні відхилення відповідно. Потім, згідно пункту 5.3 ДСТУ Б В.2.1-5-96, 
виконується статистична перевірка для виключення можливих помилок. Перелік модулів 
деформації із зазначенням КТ, глибини, дати випробування тощо, для яких відхилення 
перевищує допустиму величину, відображається в окремому діалоговому  вікні, яке містить 
кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки” (якщо перелік містить по крайній мірі 
один рядок) 
 Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті значення, для яких відхилення перевищує 
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допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню “До статистичної обробки включити всі дані” 
 

Нормативні і розрахункові значення. 
Після активації цього пункту з’явиться діалогова панель, в якій потрібно вказати однобічну 
довірчу ймовірність, вибравши зі списку відповідний рядок(за змовчуванням ця ймовірність 
дорівнює 0.85). Після чого програма по кожному ІГЕ для даного об’єкту сформує таблицю 
нормативних  та розрахункових значень модуля деформації і експортує її в Excel.  
 

Зведена таблиця первинних даних. 
Формується зведена таблиця значень модуля деформації визначених в кожному 
випробуванні із зазначенням назви КТ, лабораторного №, ІГЕ, глибини взяття проби,  
середнього значення по ІГЕ, середньо-квадратичного відхилення, тощо. 
Причому галочкою помічені ті рядки таблиці в яких відхилення  відхилення модуля від 
середнього значення перевищують допустиму величини.  Для зручності статистичного 
аналізу діалогова панель містить поле зі списком “Фільтр по ІГЕ”, з допомогою якого можна 
фільтрувати рядки таблиці. 
 

Випробування методом лопатевої пресиометрії 
Нове випробування. 

Цей пункт меню доступний лише тоді коли у вікні “Зразки грунту” виділено рядок. 

Активізувавши цей пункт меню або натиснувши кнопку на панелі інструментів на екрані 
появиться діалогова панель для вводу інформації про випробування методом лопатевої 
пресиометрії 
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Ввод інформації а також визначення модуля деформації здійснюється аналогічно методу 
гвинтового штампу. Лише є одна відмінність, а саме, навантаження кожного наступного 
рядка збільшується на 0.05 МПа. 
 Після натиснення кнопки ОК панель закриється і у вікні Випробування методом 
лопатевої пресиометрії,  

 
яке розташоване в правій нижній частині основного вікна програми, зявиться рядок, в якому 
буде зазначена  дата випробування, початковий тиск і відповідне переміщення лопаті, 
кінцевий тиск і відповідне переміщення лопаті і модуль деформації. 
 

Відредагувати випробування. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

лопатевої пресиометрії виділено певний рядок. Після активації або пункту меню, або 
натиснення клавіши Enter, або подвійно клацнути мишкою по виділеному рядку, появиться 
така ж панель, як і при активації пункту меню Нове випробування, в якій всі вікна заповнені 
відповідною інформацією з бази даних. Після внесення необхідних змін для занесення 
інформації в базу необхідно натиснути кнопку ОК або клавішу Enter. У виділеному рядку 
вікна  “Випробування методом лопатевої пресиометрії” інформація поновиться. 
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Видалити випробування. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

лопатевої пресиометрії виділено певний рядок. Після активації або пункту меню, або 
натиснення клавіши Del, програма видасть попередження про видалення інформації  і в разі 
підтвердження (була натиснена кнопка ОК) видалить з бази всю інформацію про дане 
випробування методом лопатевої пресиометрії. Виділений рядок з вікна “Випробування 
методом лопатевої пресиометрії” видаляється. 

 
Графік. 

Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 
лопатевої пресиометрії виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, 
або клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  
в якому необхідно вибрати пункт “Графік”, програма відкриє нове вікно з побудованим  
графіком залежності переміщення лопаті від навантажень, яке закривається натисненням 
кнопки , що розташована в правому верхньому куті цього вікна.  

Відкрити вікно з графіком можна також з допомогою кнопки , яка знаходиться на панелі 
інструментів. 
 

Паспорт випробування. 
Цей пункт меню стає активним лише тоді коли у вікні Випробування методом 

лопатевої пресиометрії виділено певний рядок. Після активації або пункту основного меню, 
або клацнувши правою кнопкою мишки на виділеному рядку, після чого з’явиться меню  
в якому необхідно вибрати пункт “Паспорт”, програма починає формувати таблицю 
фізичних характеристик проби грунту,   таблицю з результатами випробувань а також будує  
графік залежності переміщення лопаті від навантажень і екпортує одержану інформацію в 
Excel. 
 

Статистична перевірка даних. 
Всі значення модуля деформації, які представлені у вікні “Випробування методом 

лопатевої пресиометрії”,  групуються по кожному ІГЕ, для яких обраховуються середні 
значення та середньо-квадратичні відхилення відповідно. Потім, згідно пункту 5.3 ДСТУ Б 
В.2.1-5-96, виконується статистична перевірка для виключення можливих помилок. Перелік 
модулів деформації із зазначенням КТ, глибини, дати випробування тощо, для яких 
відхилення перевищує допустиму величину, відображається в окремому діалоговому  вікні, 
яке містить кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки” (якщо перелік містить по 
крайній мірі один рядок) 
 Якщо натиснути кнопку “Виключити дані зі статистичної обробки”, всі дані наведені 
у вікні будуть виключені зі статистичної обробки а для решти даних знову виконається 
статистична перевірка і у вікні появляться ті значення, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину. Цей процес може бути продовженим до тих пір, поки вікно містить хоч 
один рядок. 
 Для того, щоб повернути всі дані до статистичної обробки потрібно звернутись до 
пункту меню "До статистичної обробки включити всі дані" 
 

Нормативні і розрахункові значення. 
Після активації цього пункту з’явиться діалогова панель, в якій потрібно вказати 

однобічну довірчу ймовірність, вибравши зі списку відповідний рядок (за змовчуванням ця 
ймовірність дорівнює 0.85). Після чого програма по кожному ІГЕ для даного об’єкту 
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сформує таблицю нормативних  та розрахункових значень модуля деформації і експортує її в 
Excel. 

 
Зведена таблиця первинних даних. 

Формується зведена таблиця значень модуля деформації визначених в кожному 
випробуванні із зазначенням назви КТ, лабораторного №, ІГЕ, глибини взяття проби,  
середнього значення по ІГЕ, середньо-квадратичного відхилення, тощо. 
Причому галочкою помічені ті рядки таблиці в яких відхилення  відхилення модуля від 
середнього значення перевищують допустиму величини.  Для зручності статистичного 
аналізу діалогова панель містить поле зі списком “Фільтр по ІГЕ”, з допомогою якого можна 
фільтрувати рядки таблиці. 
 

Параметри за змовчуванням. 
 Після активації цоьго пункту меню, роташованого в меню Вид, на екрані появиться 
діалогова панель: 

 
в якій є сім груп вікон. 
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 Перша група “Розрахунок несучої здатності паль” містить перемикач, який, в 
залежності від положення, визначає спосіб обрахунку граничного лобового опору під нижнім 
кінцем палі. Згідно СНиП 2.02.03-85 п.5.11, частинне значення граничного опору забивної 
палі в точці зондування Fu, кН визначається за формулою: 

 
де Rs - граничний опір грунту під нижнім кінцем палі, кПа 
A – площа поперечного перерізу палі, м2 
f – середнє значення граничного опору грунту на бічній поверхні палі по даним зондування в 
даній точці, кПа 
h – глибина занурення палі від поверхні грунту, м 
u – периметр поперечного перерізу палі, м 
Граничний опір грунту під нижнім кінцем палі Rs по даним зондуння визначають по 
формулі: 

 
де  – коєфіцієнт переходу від qs до Rs , що приймається по таблиці 15 незалежно від типу 
зонду (  залежить від q – лобового опору в точці зондування) 
qs – середнє значення опору грунту, кПа, під наконечником зонду, що отримане з досліду в 
межах одного діаметру d вище і 4-х діаметрів нижче відмітки вістря палі (d – діаметр круглої 
палі, або d дорівнює більшій стороні прямокутної палі). 
Якщо перемикач знаходиться в положенні 2 – програма обраховує Rs як того вимагає СНиП 
2.02.03-85. Якщо ж перемикач знаходиться в положенні 1 – програма обраховує Rs як 
середнє значення добутків , де лобовий опір q і відповідний коєфіцієнт  береться з 
досліду в межах одного діаметру d вище і 4-х діаметрів нижче відмітки вістря палі. 
 Друга група “Статистична перевірка даних” містить перемикач, який визначає 
критерій визначення даних статичного зондування, для яких відхилення перевищує 
допустиму величину (див. пункт меню “Статистична перевірка даних”. Якщо перемикач 
знаходиться в положенні 1, вважається що дані  потрібно виключити із статистичної 
обробки, якщо хоч одне з відхилень (по лобовому чи бічному опору) перевищує відповідну 
допустиму величину. Якщо ж перемикач знаходиться в положенні 2, вважається що дані  
потрібно виключити із статистичної обробки, якщо відхилення лобового опору перевищує 
допустиму величину.  
 Третя група “Статистична перевірка фізичних показників грунту” містить вікно, 
в яке користувач заносить значення максимально допустимої варіації для них. Якщо 
коєфіцієнт варіації для певного показника конкретного ІГЕ перевищить це значення, 
програма помітить галочкою цей показник у вікні  "Зведена таблиця первинних даних 
фізичних показників грунтів" 
 Четверта група “Нормативні та розрахункові величини” містить вікно “Опускати 
розрахункові значення для величин кількість випробувань яких<4” і перемикач з 
положеннями “мінус” і “плюс”. Якщо вікно “Опускати…” відмічено галочкою в усі 
документи з нормативними та розрахунковими величинами будуть включені також і 
величини кількість випробувань яких<4, в протиному разі в документи включатимуться 
лише величини кількість випробувань яких не менше 4. Положення перемикача говорить 
само за себе. 
 П'ята група "Інженерно-літологічна колонка" містить вікно "Ширина зображення", в 
якому задається ширина зображення в пікселах для геолого-літологічної колонки 

uhfARF su ××+×=

ss qR ×= 1b

1b

1b

q×1b 1b
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 Шоста група "Паспорт статичного зондування" містить також вікно "Ширина 
зображення", в якому задається ширина зображення в пікселах для графіків лобового та 
бічного опорів паспорту статичного зондування 
 Сьома група стосується побудови інженерно-геологічних розрізів. У вікні побудови 
розрізів свердловини всіх видів а також шурфи зображаються двома паралельними лініями, 
одна з яких (та що зліва) товща від іншої.Віддаль між паралельними лініями, які зображають 
шурф, задається у вікні "Шурф" а у вікні "Свердловини" задається віддаль між паралельними 
лініями для свердловин, причому значення у вікні "Шурф" повинно бути більшим за 
значення у вікні "Свердловини".  В групі вікон "WenGeo" задаються віддалі в пікселях для 
вікна розрізів програми WenGeo, а в групі "AutoCAD" – віддалі в метрах для побудови 
розрізу в AutoCAD'i. Висота шрифта, яким виконуються всі написи розрізу в AutoCAD'i, 
задається у вікні "Висота шрифта". В режимі малювання (натиснута кнопка  панелі 
інструментів), якщо клацнути лівою кнопкою мишки в районі деякої вершини на віддалі 
меншій ніж радіус захоплення, програма вважатиме цю вершину вершиною полігону. Якщо 
ж віддаль більша радіуса захоплення, програма додасть в позиції курсора нову точку, яка 
стане вершиною полігона.  

Меню Розріз 
містить такі пункти: 

Інженерно-геологічний розріз 
Зберегти розріз 
Видалення ізольованих точок 
Сформований розріз передати в AutoCAD 
Закрити вікно розрізу 
Збільшити зображення 
Зменшити зображення 
Автоматичне розташування назв 
Показувати ІГЕ та підошву 

 
Інженерно-геологічний розріз 

Активізувавши цей пункт або натиснувши кнопку   на панелі інструментів 
відкриється діалогова панель зі списком розрізів даного об'єкту.  

 
Ця панель має також кнопки "Новий розріз", "Видалити розріз", "Вибрати розріз" і "Cancel".  

Для завантаження інженерно-геологічного розрізу необхідно його вибрати у списку і 
натиснути кнопку "Вибрати розріз". Діалог закриється і вибраний розріз появиться у вікні 
розрізів 
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 Для видалення розрізу з бази необхідно спочатку виділити відповідний рядок в списку 
і натиснути кнопку "Видалити розріз". 
 Для створення нового розрізу натисніть кнопку "Новий розріз". Появиться діалогова 
панель 

в якій представлені всі КТ даного обєкту. Точки статичного зондування зображені таким 

значком  , а свердловини, шурфи зображені значком . В прямокутниках наводяться 
назви КТ. Для вибору розрізу клацайте послідовно по тих КТ, які Ви хочете включити до 
розрізу. Якщо Ви помилково вибрали не ту КТ, клацніть мишкою ще раз по ній і вона буде 
виключена з розрізу. Вказавши в такий спосіб необхідні КТ, натисніть кнопку ОК. Панель 
закриється і в списку появиться новий розріз, для перегляду якого і внесення потрібних змін 
виберіть його і натисніть кнопку "Вибрати розріз".  
 

Зберегти розріз 

Цей пункт меню і відповідно кнопка   на панелі інструментів стає доступною лише у 
випадку коли користувач вніс деякі зміни в розріз. Після натиснення кнопки або пункту 
меню, інформація про розріз заноситься в базу.   
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Закрити розріз 
Активний розріз у вікні розрізів закривається а вікно очищається.  

Експорт в AutoCAD 
Побудований розріз експортується в AutoCAD і при цьому стартує AutoCAD у вікні якого 
знаходиться побудований розріз. 
 

Малювати умовні позначення в AutoCAD 

Якщо кнопка   натиснена в AutoCAD'i буде сформована колонка умовних позначень, в 
противному разі ця колонка не формується. 
 

Вимкнути режим малювання 
При натисненій кнопці   Ви не зможете внести будь які зміни в розріз. 
 

Зміна фацій 
Вмикає режим "Зміна фацій"(натиснена кнопка ), з допомогою якого малюється знак 
переходу одного ІГЕ в інший. Як користуватись цим режимом розповідається в розділі 
"Побудова інженерно-геологічних розрізів" 
 

Видалення ізольованих точок. 
В результаті видалення многокутників, що асоціюються з певними ІГЕ, можуть 

появитись ізольовані токи (точки, які не є вершинами многокутників). Ці точки не несуть 
ніякої корисної інформації про побудований розріз і лише збільшують об'єм інформацї про 

розріз. Для видалення таких точок і передбачено цей пункт меню і відповідна кнопка на 
панелі інструментів 

 
Збільшити зображення 

Натиснувши кнопку  зображення збільшується в два рази. Максимальне збільшення - у 8 
разів 
 

Зменшити зображення 
Натиснувши кнопку  зображення зменшується в два рази. 
 

Автоматичне розташування назв 
Програма автоматично розташовує написи глибин підошв. 
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Формування звіту в Word  
 
За допомогою пункта меню «Сформувати звіт у Word'i» ви можете зібравши всі Ваші 

випробування по об’єкту та передати їх в інженерно – геологічний звіт сформувавши файл з 
розширенням doc (MS Office) згідно ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО 
ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ». 

 
 

Сформувати звіт у Word'i. 
 

Після активації цього пункту меню з'явиться вікно XLWD, 
 

 
 

що має своє меню та панель інструментів. Ця вікно призначене для фомування списку 
Excel'івських документів (паспортів випробувань, звітів, реєстрів, тощо) , сформованих 
програмою WenGeo з подальшим формуваням Word'iвського документу, який задовольняє 
вимоги "ДСТУ Б А.2.4-4:2009" (вимоги щодо оформлення проектної документації). 

    Для формування Word'iвського документу слід скористатись пунктом меню 
"Файл\Вибрати папку з Excel'iвськими документами...". Вибрати папку, в якій Ви зберігали 
сформовані прогамою WenGeo паспорти, звіти, реєстри тощо. Натиснути кнопку "Вибір 
папки" і в таблиці з'явиться перелік всіх файлів з даної папки. 
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Якщо скористатись пунктом меню "Сформувати єдиний Word'iвський документ", у 
Word'iвський документ будуть вставлені позначені галочкою Excel'івські файли-документи в 
тому ж порядку як і в переліку вікна XLWD. Якщо потрібно змінити порядок вставки 
Excel'iвських документів у Word'iвський документ, скористайтесь пунктом меню "змінити 
порядок в спискую. Після активації цього пункту меню зявиться діалог, в якому зможете 
змінити порядок в списку а також кількість рядків в списку. 
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Список ДБН, СНіП та нормативної документації, що використовувалась при розробці 
WenGeo : 
 
 

1. ДБН А.2.1-1-2008 ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА (СНиП 
1.02.07.87.  Инженерные изыскания для строительства.) 

2. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. 
(ГОСТ 20522-96) 

3. ДСТУ Б В.2.1-8-96. Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.(ГОСТ 
30416-96) 

4. ДСТУ Б В.2.1-6-2000. Грунти. Польові випробування.  Загальні положення.(ГОСТ 
30672-99) 

5. ДСТУ Б В.2.1-7-2000. Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і 
деформованості. 

6. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Грунти. Класифікація.(ГОСТ 25100-95) 
7. ДСТУ Б В.2.1-9-2002. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним 

зондуванням.(ГОСТ 19912-2001) 
8. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на просідаючих грунтах. Частина ІІ. 
9. ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення фізичних властивостей (ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы 
лабораторного определения физических характеристик.) 

10. ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи 
лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікро агрегатного складу 
(ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава.) 

11. ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 
лабораторного визначення властивостей просідання. Зміна № 1 (ГОСТ 23161-78. 
Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.) 

12. ДСТУ Б В.2.1-11:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 
лабораторного визначення властивостей набухання та усадки. (ГОСТ 24143-80. 
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки.) 

13. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд (СНиП 2.02.01-83* Основания 
зданий и сооружений.) 

14. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Зміна 1. (втрачає чинності СНиП 
2.02.03-85. Свайные фундаменты. Крім розділу 5). 

15. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності 
і деформованості.(ГОСТ 12248-96) 

16. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (Згідно ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (таб.Б2), робить висновки щодо 
показників агресивності для бетонів. 

17. ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва. (ДБН А.2.1-1-2008). 
18. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових 

випробувань. (На заміну СНиП 2.02.03-85 ( розділ 5). 
 
 
 


