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правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 –Будівельні конструкції, будівлі та споруди. − 

Одеський національний морський університет,  МОН України, Одеса, 2021.  

  

Робота присвячена визначенню загальних принципів аналітико-

інформаційного моделювання гідротехнічних споруд з використанням методу 

скінченних елементів, технології інформаційного моделювання та 

моніторингу технічного стану в сейсмічно небезпечних районах України для 

підвищення якості та доступності інформації. 

У першому розділі виконано аналіз літературних джерел за трьома 

основними напрямами дослідження, а саме: історія розвитку інформаційного 

моделювання будівельних об’єктів та використання методів інформаційного 

моделювання споруд у світі та Україні; розвиток нелінійних моделей ґрунтів 

та їх використання в методі скінченних елементів; сейсмічні впливи. 

Другий розділ присвячено визначенню оптимальної кількості 

інформаційних параметрів моделі. Розроблено методику визначення кількості 

та якості інформації в інформаційній моделі споруди з використанням 

загальних принципів оброблення та зберігання інформації. Розглянуто основні 

показники якості інформації, такі як важливість, повнота та адекватність. Для 

визначення важливості параметра використано підхід, що спирається на 

неформально-евристичний метод, та побудовано сигмоїдальну функцію для 

залежності коефіцієнта від класу важливості. Адекватність описано за 

допомогою двох параметрів: об’єктивності генерування (отримання) 

інформації та тривалості інтервалу часу між моментом генерування інформації 

і поточним моментом. Сформульовано рекомендації щодо кількісного 
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визначення відповідних коефіцієнтів. Використання запропонованих 

алгоритмів і методів дає змогу скласти інформаційний кадастр об’єкта та 

визначити оптимальну кількість параметрів для забезпечення надійності та 

розв’язання споріднених задач. 

У третьому розділі наведено принципи та алгоритми методу 

скінченних елементів щодо розв’язання задач геотехніки з урахуванням 

сейсмічних впливів для визначення напружено-деформованого стану споруд 

та стійкості схилу. Аналіз напружено-деформованого стану споруд вимагає 

використання вдосконалених моделей деформування ґрунту, які 

апроксимують співвідношення напружень і деформацій та враховують 

зміцнення та розширення ґрунту. У цьому розділі також розглянуто основні 

засади методу скінченних елементів для розв’язання динамічних задач 

(сейсміка) з використанням нелінійних моделей ґрунту. В роботі в ролі моделі 

деформування ґрунту використано: модель Мора – Кулона («Mohr – 

Coulomb»); модель ґрунту, що зміцнюється («Hardening Soil»); модель ґрунту, 

що зміцнюється, з урахуванням малих деформацій «Hardening Soil» («Small 

strain stiffness»); модель, що враховує розрідження ґрунту UBCSAND. Також 

у висновках до розділу наведено рекомендації щодо використання моделей 

ґрунтів для розрахунку методом скінченних елементів з урахуванням виду 

ґрунту та типу розрахунку, що дають змогу зменшити вірогідність помилок у 

розрахунках під час проєктування гідротехнічних споруд. 

У четвертому розділі викладено правила та методи побудови 

розрахункових схем причалів типу тонкої стінки методом скінченних 

елементів. Визначено загальні етапи використання цього методу при 

прийнятті інженерних рішень та процес побудови розрахункової схеми. 

Сформульовано верифікаційні вимоги до розрахункових схем причалів, що 

допомагають мінімізувати помилки при розрахунках та підібрати відповідний 

програмний комплекс.  

Виконано аналіз напружено-деформованого стану причалів типу 

тонкої стінки під час дії екстремальних значень навантажень методом 
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скінченних елементів. Для розрахунків було використано програмні 

комплекси «Lira», «Plaxis», «Midas GTS NX». Аналізуючи отримані дані, 

можна зробити висновок, що найбільший збіг розрахункових та 

експериментальних даних отримано з використанням моделі ґрунту 

«Hardening Soil Small Strain», причому відхилення в значенні згинальних 

моментів – 11%, а за деформаціями – 20%. Результати розрахунку за моделлю 

«Mohr – Coulomb» виявили, що використовувати її при аналізі напружено-

деформованого стану причалу типу больверку слід дуже обережно. 

Першу частину п’ятого розділу присвячено розробленню методу 

знаходження ймовірності першого перевищення кількістю вантажу на 

складському майданчику портового терміналу гранично допустимого 

значення, що може призвести до перевищення граничного значення 

напружень і деформацій стінки причалу, тобто до аварії. У 

загальнотеоретичному плані мова йде про розроблення методу контролю 

відповідності несучої здатності причалу і його пропускної спроможності. 

За допомогою методів теорії ризику побудовано ймовірнісну модель 

роботи системи «склад – причал» на портовому терміналі з урахуванням 

випадкового підходу суден для розвантаження й рівномірного вивезення 

вантажу зі складу наземним транспортом. Це дало змогу вирішити низку 

практичних завдань: 

– сформульовано критерій безпечної роботи причалу при дії на його 

конструктивні елементи випадкового навантаження від вантажу, що 

зберігається на складі в тилу причалу, у вигляді ймовірності неперевищення 

гранично допустимого тиску на лицьову стінку причалу; 

– знайдено аналітичні вирази для ймовірності безвідмовної роботи 

причалу для різних функцій розподілу завантаження суден; 

– сформульовано критерій економічної доцільності страхування 

причалу від раптової відмови внаслідок перевищення експлуатаційними 

навантаженнями гранично допустимого значення в заданий період часу.  
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Запропонований підхід до оцінювання ймовірності аварії причалу, 

заснований на побудові й аналізі ймовірнісної моделі роботи портового 

терміналу, може бути використаний в подальших дослідженнях з цієї 

проблеми з урахуванням як специфіки формування різних видів 

експлуатаційних навантажень на причальні споруди терміналів, так і 

конструктивних особливостей причалів. 

У другій частині п’ятого розділу розглянуто сейсмічні впливи. При 

проєктуванні, будівництві, експлуатації будівель та споруд необхідно 

дотримуватись вимог до забезпечення їх безпеки та надійності, у тому числі 

враховувати дані карти загального сейсмічного районування території 

України за інтенсивністю сейсмічних проявів, на якій інтенсивність вказано 

для II категорії ґрунтів за сейсмічними властивостями. Місцеві ґрунтові умови 

здатні значно впливати на розрахункову сейсмічність майданчика для 

будівництва. Визначення впливу локальних ґрунтових умов здійснюється за 

допомогою сейсмічного мікрорайонування будівельних майданчиків. 

Створено відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування території 

України, на якій показано вже виконані роботи з відповідними параметрами. 

Наведено методику формування нових позначок. Ця база відкрита для інших 

науковців як для використання, так і для поповнення маркерами їх досліджень. 

Вона може стати основою інших відкритих баз даних в будівництві або 

складовою такої бази та сприяти всебічному аналізу сейсмічної небезпеки на 

території України. 

Виконано аналіз впливу різних факторів на напружено-деформований 

стан причалу типу тонкої стінки. Так, розглянуто вплив характеристик ґрунту 

засипки на напружено-деформований стан всієї конструкції. При цьому в 

розрахункових схемах змінювали модуль деформацій та коефіцієнт зчеплення 

відповідно до зміни пористості піску від 0,45 до 0,75. Визначено, що зі 

збільшенням коефіцієнта пористості е від 0,45 до 0,75 максимальний 

згинальний момент у лицьовій стінці збільшується більше ніж у два рази, при 

цьому переміщення зростають із 36 до 125 мм. Це свідчить, що якість вихідної 



6 
 

інформації щодо характеристики ґрунтів має першорядне значення, а 

виконання інженерно-геологічних досліджень на сучасному рівні має бути 

невід’ємною складовою проєктування споруд.  

Також досліджено вплив збільшення навантаження від складування 

контейнерів на напружено-деформований стан споруди. Розглянуто причали 

при глибині біля них 11,5; 13 та 15 м. Категорія експлуатаційних навантажень 

0-К (контейнерні): прикордонна зона (А) 2 т/м2; прикордонна зона (Б) 4 т/м2; 

перехідна зона (В) 6 т/м2; тилова зона (Г) 10 т/м2. Результати розрахунків для 

причалу з глибиною 15 м з урахуванням перевищення експлуатаційних 

навантажень на 10 та 30% 

У шостому розділі наведено рекомендації щодо системи моніторингу 

технічного стану споруди з використанням технології інформаційного 

моделювання. Для організації взаємозв’язку міх інформаційною моделлю 

споруди, аналітичною моделлю та результатами спостережень створено 

програмний код (алгоритм) на мові візуального програмування «Dynamo», що 

працює на платформі «Revit». Завдяки розробленому алгоритму виконується 

порівняльний аналіз даних спостережень з граничними та розрахунковими 

значеннями деформацій, що дає змогу запобігти аварії  та вчасно повідомити 

всіх відповідальних осіб.  

Ключові слова: аналітико-інформаційне моделювання споруд, 

больверк, важливість інформації, напружено-деформований стан, моніторинг 

технічного стану. 
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ANNOTATION 

Bezushko D. Analytical and information modeling of hydraulic 

structures in seismic regions of Ukraine – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of technical 

sciences on a specialty 05.23.01 – Building constructions, buildings and 

constructions. – Odessa National Maritime University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Odessa, 2021. 

 

The work is devoted to defining the general principles of analytical and 

information modeling of hydraulic structures using the finite element method, 

information modeling technology and monitoring of technical condition in 

seismically dangerous areas of Ukraine to improve the quality and availability of 

information. 

The first section analyzes the literature sources in three main areas of 

research, namely: the history of the development of information modeling of 

buildings and the use of methods of information modeling of buildings in the world 

and Ukraine; development of nonlinear soil models and their use in the finite element 

method; seismic effects. 

The second section is devoted to determining the optimal amount of 

information parameters of the model. A method for determining the quantity and 

quality of information in the information model of the building using the general 

principles of information processing and storage. The main indicators of information 

quality, such as importance, completeness and adequacy, are considered. To 

determine the importance of the parameter, an approach based on the informal 

heuristic method was used, and a sigmoidal function was constructed to determine 

the dependence of the coefficient on the importance class. Adequacy is described by 

two parameters: the objectivity of the generation (receipt) of information and the 

length of the time interval between the moment of information generation and the 
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current moment. Recommendations for quantifying the relevant coefficients are 

formulated. Using the proposed algorithms and methods makes it possible to 

compile an information inventory of the object and determine the optimal number 

of parameters to ensure the reliability and solution of related problems. 

The third section presents the principles and algorithms of the finite element 

method for solving geotechnical problems taking into account seismic effects to 

determine the stress-strain state of structures and slope stability. Analysis of the 

stress-strain state of structures requires the use of improved models of soil 

deformation, which approximate the ratio of stresses and strains and take into 

account the strengthening and expansion of the soil. This section also discusses the 

basic principles of the finite element method for solving dynamic problems (seismic) 

using nonlinear soil models. In the work as a model of soil deformation used: Mohr 

– Coulomb model ("Mohr – Coulomb"); hardened soil model ("Hardening Soil"); 

the model of the soil which is strengthened, taking into account small deformations 

"Hardening Soil" ("Small strain stiffness"); model that takes into account soil 

rarefaction UBCSAND. Also, the conclusions to the section provide 

recommendations for the use of soil models for calculation by the finite element 

method, taking into account the type of soil and type of calculation, which reduce 

the probability of errors in calculations during the design of hydraulic structures. 

The fourth section describes the rules and methods of construction of design 

schemes of berths of the thin wall type by the finite element method. The general 

stages of using this method in making engineering decisions and the process of 

constructing a calculation scheme are determined. Verification requirements to the 

calculation schemes of berths are formulated, which help to minimize errors in 

calculations and select the appropriate software package. 

The analysis of the stress-strain state of berths of the thin wall type during the 

action of extreme values of loads by the finite element method is performed. The 

software complexes "Lira", "Plaxis", "Midas GTS NX" were used for calculations. 

Analyzing the obtained data, we can conclude that the greatest coincidence of 

calculated and experimental data was obtained using the soil model "Hardening Soil 
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Small Strain", with deviations in the value of bending moments – 11%, and 

deformations – 20%. The results of the calculation according to the model "Mohr – 

Coulomb" revealed that it should be used very carefully in the analysis of the stress-

strain state of the bollard-type berth. 

The first part of the fifth section is devoted to the development of a method 

for finding the probability of the first excess of the number of cargo at the port 

terminal storage area of the maximum allowable value, which can lead to exceeding 

the stress and deformation of the berth wall, ie accident. In general theoretical terms 

it is a question of development of a method of control of conformity of bearing 

capacity of the berth and its carrying capacity. 

Using the methods of risk theory, a probabilistic model of the "warehouse – 

berth" system at the port terminal was built, taking into account the random approach 

of vessels for unloading and uniform removal of cargo from the warehouse by land 

transport. This made it possible to solve a number of practical problems: 

- the criterion of safe operation of the berth under the action of its structural 

elements of accidental load from the cargo stored in the warehouse at the rear of the 

berth, in the form of the probability of not exceeding the maximum allowable 

pressure on the front wall of the berth; 

- analytical expressions for the probability of trouble-free operation of the 

berth for different functions of vessel loading distribution are found; 

- the criterion of economic expediency of insurance of a berth against sudden 

refusal owing to excess by operational loadings of maximum admissible value in the 

set period of time is formulated. 

The proposed approach to estimating the probability of berth accident, based 

on the construction and analysis of the probabilistic model of the port terminal, can 

be used in further research on this issue, taking into account the specifics of different 

types of operational loads on terminal berths and design features of berths. 

The second part of the fifth section deals with seismic effects. During the 

design, construction, operation of buildings and structures it is necessary to comply 

with the requirements for their safety and reliability, including data from the map of 
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general seismic zoning of Ukraine by intensity of seismic events, which intensity is 

indicated for category II soils by seismic properties. Local soil conditions can 

significantly affect the calculated seismicity of the construction site. Determining 

the impact of local soil conditions is carried out using seismic micro-zoning of 

construction sites. An open database of seismic micro-zoning of the territory of 

Ukraine has been created, which already shows the work performed with the relevant 

parameters. The technique of formation of new marks is given. This database is open 

to other scientists both to use and to supplement the markers of their research. It can 

become the basis of other open databases in construction or a component of such a 

database and contribute to a comprehensive analysis of seismic hazards in Ukraine. 

The sixth section provides recommendations for the system of monitoring the 

technical condition of the structure using information modeling technology. A 

program code (algorithm) in the visual programming language "Dynamo" running 

on the "Revit" platform was created to organize the relationship between the 

information model of the building, the analytical model and the results of 

observations. Thanks to the developed algorithm, a comparative analysis of 

observation data with limit and calculated values of deformations is performed, 

which allows to prevent accidents and to notify all responsible persons in time. 

Key words: analytical-information modeling of structures, bolverk, 

importance of information, stress-strain state, technical condition monitoring. 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Сучасний розвиток інформаційних технологій та 

попит на бази даних у будь-яких сферах діяльності привели до виникнення 

нової технології в проєктуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд. 

Ця технологія отримала назву «Інформаційне моделювання будівель», або 

«Building information modeling» (далі – BIM). У всьому світі поступово 

впроваджується BIM під час розроблення проєктів. У більшості країн 

Євросоюзу з 2016 р. ця технологія обов’язкова при отриманні держбюджетних 

замовлень. У сучасних умовах будівництва та експлуатації потрібно 

створювати не просто проєкт споруди, а відповідну інформаційну модель 

(BIM-модель), що містить повну інформацію про об’єкт, яка може бути 

використана протягом усього життєвого циклу. BIM-модель – це 

структурована база даних об’єкта капітального будівництва, де всі елементи 

мають набори взаємопов’язаних атрибутів і параметрів, що містять необхідні 

й достатні технічні, технологічні, економічні та інші характеристики й описи 

відповідно до затребуваних рівнів опрацювання компонентів BIM-моделі для 

відповідних етапів життєвого циклу об’єкта капітального будівництва.  

Така модель має бути повноцінною віртуальною копією споруди з 

геометричними й технічними характеристиками конструкцій, будівельних 

матеріалів, технологічного обладнання та граничних параметрів експлуатації.  

У світі розроблено декілька стандартів інформаційного моделювання 

будівель, у яких наведено організаційну структуру, шляхи взаємодії різних 

спеціалістів при розробленні проєкту в спільному просторі. Однак не 

визначено або визначено не в достатньому обсязі вимоги до забезпечення 

надійності будівель і споруд. Безперечно, надійність забезпечується 

дотриманням вимог, які існують у практиці проєктування, але нові методи 

проєктування (BIM) розкривають нові можливості та потребують нових 

методів забезпечення надійності будівель та споруд. Система аналітико-
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інформаційного моделювання для забезпечення експлуатаційної надійності 

споруд у сейсмічно небезпечних районах має спиратися на такі принципи:  

- інформаційне моделювання споруд;  

- використання сучасного методу скінченних елементів із відповідними 

моделями матеріалів та розрахунків для визначення напружено-

деформованого стану споруди на різних етапах життєвого циклу об’єкта та 

різних видів навантажень, у тому числі сейсмічних;  

- розрахункова схема методу скінченних елементів з відповідними 

параметрами стає невід’ємною складовою інформаційної моделі споруди;  

- інформаційна модель споруди з граничними значеннями переміщень та 

деформацій є основою геоінформаційної системи, що використовується для 

моніторингу технічного стану споруди.  

«Концепція впровадження технологій будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ-технологій) в Україні» передбачає внесення напряму 

«Впровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) 

у будівництві» до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок. Внесення планується на IV квартал 

2021 р., тобто з 2022 р. може розпочатися державне фінансування наукових 

досліджень з цього напряму.  

У Концепції відзначено: «Будівельна галузь України на сьогодні має 

низку взаємопов’язаних проблем, однією з яких є відсутність системного 

процесу створення та обміну цифровою інформацією. Існуюча на сьогодні 

роздробленість, хаотичність, непрозорість даних звужує аналітичні 

можливості для пошуку і прийняття стратегічних рішень та оцінки їх 

кінцевого ефекту, а також створює бар’єри щодо системного впровадження 

нових методів та сучасних технологій у галузі в цілому», що підтверджує 

актуальність теми дослідження.   

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової проблеми підвищення надійності гідротехнічних споруд під час 

експлуатації та доступності інформації, що досягається шляхом поєднання 
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сучасних технологій інформаційного моделювання споруд, методу скінченних 

елементів та моніторингу технічного стану споруд з урахуванням сейсмічної 

небезпеки. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні, 

будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Тематика дисертаційної роботи відповідає «Концепції впровадження 

технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в 

Україні», термін впровадження – 2020–2035 рр. Дисертація виконана в межах 

фундаментального наукового дослідження на тему «Теоретичні основи оцінки 

природних і техногенних ризиків під час будівництва та експлуатації портових 

і шельфових споруд», яке здійснювалось у 2017–2019 рр., номер державної 

реєстрації 0117U000617. 

Метою дослідження є визначення загальних принципів аналітико-

інформаційного моделювання гідротехнічних споруд з використанням методу 

скінченних елементів, технології інформаційного моделювання й моніторингу 

технічного стану споруд у сейсмічно небезпечних районах України та 

підвищення якості й доступності інформації. 

Об’єкт дослідження –напружено-деформований стан, забезпечення 

міцності, стійкості та експлуатаційних параметрів споруд. 

Предмет дослідження – загальні принципи створення та використання 

аналітичних та інформаційних моделей споруд у сейсмічно небезпечних 

районах України. 

Сформульована мета передбачає вирішення низки конкретних завдань, 

а саме: 

- проаналізувати реалії та перспективи розвитку технології 

інформаційного моделювання; 

- розробити методику визначення кількості та якості інформації в 

інформаційній моделі споруди для забезпечення надійності під час 

експлуатації; 



22 
 

- розробити рекомендації щодо застосування моделей ґрунту для 

використання в розрахунках будівель та споруд методом скінченних елементів 

у сейсмічно небезпечних районах України та виконати аналіз напружено-

деформованого стану причалів під час дії екстремальних значень навантажень; 

- створити відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування 

території України; 

- розробити метод контролю відповідності несучої здатності 

причалу і його пропускної спроможності ймовірнісними методами; 

- визначити загальні принципи побудови системи моніторингу 

технічного стану причальної споруди з використанням технології 

інформаційного моделювання. 

Методи дослідження. Основу методології дисертаційної роботи склали: 

методи механіки деформованого твердого тіла; метод скінченних елементів; 

методи математичної статистики; теорії надійності; теорії систем і оптимізації; 

теорії прийняття рішень; математичного моделювання; загальні методи 

теоретичних та емпіричних досліджень, аналізу та синтезу, а також 

математичний апарат теорії ймовірностей. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

Уперше: 
– розроблено методику визначення оптимальної та мінімальної кількості 

інформаційних параметрів елементів моделі споруд для забезпечення 
надійності під час експлуатації; 

– створено відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування території 
України. 

Удосконалено: 
– рекомендації щодо застосування моделей ґрунту для використання в 

розрахунках будівель та споруд методом скінченних елементів у сейсмічно 
небезпечних районах України; 

– метод контролю відповідності несучої здатності причалу та його 
пропускної спроможності ймовірнісними методами; 

– системи моніторингу технічного стану причальної споруди 
пропозиціями щодо використання технології інформаційного моделювання. 

Здобули подальший розвиток: 
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– розрахунки методом скінченних елементів у вигляді аналізу 

напружено-деформованого стану причалів під час дії екстремальних значень 

навантажень. 

Достовірність положень і висновків дисертації обумовлена 

математичною обґрунтованістю залежностей та методів, що виводяться; 

збігом отриманих результатів з відомими експериментальними даними; 

виконанням валідації та верифікації методів розрахунків.  

Практичне значення отриманих результатів. Аналітико-

інформаційне моделювання споруд створює передумови для розвитку 

впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання в 

Україні на науково-обґрунтованій основі з дотриманням вимог надійності 

споруд. За допомогою розроблених в дисертації рекомендацій та реалізованих 

у програмних комплексах методів створено інструмент аналізу напружено-

деформованого стану гідротехнічних споруд, який дає змогу оцінити 

напружено-деформований стан та виконувати моніторинг технічного стану на 

всіх етапах життєвого циклу, що приводить до підвищення надійності та 

ефективності використання конструкцій.  

Результати дисертаційної роботи було впроваджено: 

– при виконанні фундаментального наукового дослідження на тему 

«Теоретичні основи оцінки природних і техногенних ризиків під час 

будівництва та експлуатації портових і шельфових споруд», яке здійснювалось 

у 2017–2019 рр., номер державної реєстрації 0117U000617; 

– при підготовці експертного висновку «Про проєкт підпірної стіни за 

адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 10»; 

– при проєктуванні та будівництві багатоповерхового 3-секційного 

житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями 

громадського призначення та приміщеннями для груп короткочасного 

перебування дітей за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 303-Б;  

– у навчальний процес Одеського національного морського університету 

при підготовці бакалаврів і магістрів спеціальностей 192 «Будівництво та 
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цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології». 

Вказані приклади практичного впровадження результатів підтверджено 

відповідними документами, наведеними в додатку до дисертації. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження, що 

виносяться на захист, отримані автором самостійно:  

– аналіз літературних джерел, нелінійні розрахунки конструкцій при 

складному напруженому стані з урахуванням реальних властивостей 

матеріалів [1; 2]; 

– формулювання структури та мети роботи, числові розрахунки методом 

скінченних елементів та аналіз отриманих даних [3; 8; 12; 13; 17; 18]; 

– рекомендації щодо структури та етапів виконання паспорта об’єкта 

будівництва в сейсмічно небезпечних районах для наявних об’єктів 

будівництва [4]; 

– переклад з англійської мови «Сучасного каталогу цунамі 

Чорноморського регіону», опублікованого у 2011 р. в роботі 

G. A. Papadopoulos, G. Diakogianni, A. Fokaefs, B. Ranguelov, та аналіз подій 

окремо для Чорноморського узбережжя України та Чорного й Азовського 

морів загалом [5; 8]; 

– критичний аналіз методів дослідження динамічних властивостей 

споруд, а саме – вібраційного та ударного методів. Рекомендації щодо їх 

використання для споруд відповідного класу наслідків [6]; 

– порівняльний аналіз методів дослідження фізико-механічних 

властивостей ґрунту, що дає змогу виконати кореляційні залежності між 

результатами досліджень за різними методами [7]; 

– блок-схема моделі «сейсмічний ризик – морський порт» і 

сформульовані основні завдання та напрями за визначенням сейсмічних 

ризиків у морських портах України [9]; 
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– виконано аналіз основних видів руйнувань причальних споруд типу 

«больверк», побудовано відповідні блок-схеми та отримано матриці для 

визначення ймовірності безвідмовної роботи відповідної споруди [10]; 

– схема визначення тиску ґрунту на лицьову стінку з урахуванням 

експлуатаційних навантажень та модель роботи портового терміналу для 

обліку вантажу на складі й відповідного експлуатаційного навантаження на 

основні конструктивні елементи причальної споруди [11]; 

– аналіз основних видів руйнувань причальних споруд естакадного типу 

та відповідні блок-схеми [14; 15]; 

– відкрита база даних сейсмічного мікрорайонування території України 

з відповідними параметрами [20]; 

– аналіз світового досвіду впровадження технологій інформаційного 

моделювання будівель та споруд [21]; 

– алгоритм побудови інформаційної моделі системи моніторингу за 

технічним станом причальної гідротехнічної споруди [22]; 

– рекомендації щодо використання моделей ґрунтів для розрахунку МСЕ 

з урахуванням виду ґрунту та типу розрахунку, що  дозволяють зменшити 

вірогідність помилок у розрахунках [23]. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались і 

обговорювались на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 

конференціях та симпозіумах, зокрема на таких: 

- Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

порти – проблеми та рішення» (м. Іллічівськ, 30 травня 2014 р.);  

- The eighth International conference on material technologies and 

modeling, Ariel University (Ізраїль, 28 липня – 1 серпня 2014 р.); 

- Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 90-річчю 

з дня народження професора В. К. Єгупова «Проблеми теорії і практики 

сейсмостійкого будівництва» (м. Одеса, 25–29 жовтня 2016 р.); 
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- Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Будівництво в сейсмічних районах України» (м. Одеса, 10–14 вересня 

2018 р.); 

- «Scientific developments: yesterday, today, tomorrow 2019» (м. 

Мінськ, Білорусь, 20–21 травня 2019 р.); 

- «The current stage of development of scientific and technological 

progress 2019» (м. Карлсруе, Німеччина, 20–21 березня 2019 р.); 

- «Іноваційний погляд у майбутнє» (м. Одеса, 29–30 січня 2020 р.); 

- International scientific symposium «Heritage of European science 

2020» (м. Карлсруе, Німеччина, 30 липня 2020 р.); 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні будівельні 

конструкції з металу та деревини» (м. Одеса, 11–12 червня 2020 р.); 

- науково-технічні конференції професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів ОНМУ (м. Одеса, 2010–2020 рр.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 32 

наукові праці:  11 статей у наукових виданнях, включених до Переліку 

наукових фахових видань України;  9 статей у наукових періодичних виданнях 

інших держав із напряму, з якого підготовлено дисертацію;  одна стаття у 

виданні, що проіндексоване у базі даних Scopus у другому квартилі (Q2) 

відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank / Journal Citation 

Reports;  дві монографії у співавторстві; стаття в науковому переодичному 

виданні, що індексується у закордонних базах цитування;  п’ять тез доповідей; 

три звіти про науково-дослідну роботу, що пройшли рецензування та 

депоновані у державній системі НТІ. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Дисертація викладена на 324 сторінках і містить 265 – сторінок основного 

тексту, 36 – таблиць та 175 – рисунків, 215 – найменувань літератури 

(опціонально – в кінці кожного розділу основної частини дисертації), 2 

додатка на 11 сторінках.  
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1 СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

 

1.1  Історія розвитку інформаційного моделювання будівельних об’єктів 

 

У сучасному світі постійно розвиваються технології, жодна зі сфер 

діяльності людини не обходиться без нововведень. І проєктування не є 

винятком. Проблема інноваційного підходу на всіх етапах життєвого циклу, в 

тому числі і в проєктуванні, вкрай важлива для всього будівельного комплексу 

[1, 2]. У нашій країні впровадження BIM (від англ. Building Information 

Modeling) стає більш масовим, але значна кількість проєктувальників та 

будівельників скептично ставляться до цієї інноваційної розробки. Найбільш 

інноваційні підприємства активно переходять на BIM і вже відчули переваги 

від використання цієї технології. Велика частина тих, хто поки не перейшов на 

BIM, усвідомили незворотність змін, що відбуваються в архітектурно-

будівельній галузі. Які ж переваги надає ВІМ? Відповідь на це питання 

отримана шляхом аналізу переваг і недоліків BIM-моделювання з огляду на 

можливі труднощі й витрати, що виникають у зв’язку з його впровадженням 

[3, 4]. 

BIM – це процес створення й обробки даних 3D-моделі будівлі під час її 

експлуатації. Це комплексний, мультифазовий проєкт, який узагальнює дані, 

отримані від усіх членів команди, що працює над його створенням, і передає 

їх на 3D-модель. 3D-проєктування націлене на досягнення мінімальних витрат 

за рахунок спільної роботи й деталізації елементів будівель на різних рівнях, 

що дає змогу легко вносити зміни в проєкт [5, 6]. 

Аналізуючи роботи [2, 4, 5, 7], можна зазначити, що п’ять років тому 

BIM-технологія сприймалася як 3D-моделювання для візуалізації проєкту і 

створення проєктної документації. Але 3D-модель – тільки одна складова 

моделі інформаційного аналога і застарілий метод застосування BIM. 

Що ж таке інформаційна модель, або BIM-модель, і як її можна 

використовувати під час моніторингу стану споруд? BIM-модель, або Building 
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information model, – це структурована база даних об’єкта капітального 

будівництва, де всі елементи мають набори взаємопов’язаних атрибутів і 

параметрів, що містять необхідні й достатні технічні, технологічні, економічні 

та інші характеристики, які вирізняються за рівнями опрацювання (деталізації) 

компонентів BIM-моделі для відповідних етапів життєвого циклу об’єкта 

капітального будівництва. 

Історія інформаційної моделі починається з перших CAD-програм, 

призначенням яких було полегшення повсякденних завдань інженерів-

проєктувальників. Дослідження з розроблення CAD-програм почали на 

початку 1950–1960-х років такі компанії, як «Renault», «Citroën», «Boeing». 

Можна сказати, що до кінця 1960-х років було створено достатньо велику базу 

даних для розроблення програм із побудови дво- і тримірної геометрії. 

Першою такою програмою стала «Sketchpad», створена Іваном Сазерлендом в 

1963 році при підготовці докторської дисертації, за яку він отримав премію 

Тюрінга в 1988 році і Кіотську премію в 2012 році. Він першим організував 

взаємодію людини та комп’ютера при архітектурному проєктуванні (HCI) [8].  

Перша програма, в якій будівлю можна було збирати з конкретних 

архітектурних елементів, – BDS («Building Description System» – «Система 

опису будівлі») – з’явилася на початку 1970-х. Більш того, вона давала змогу 

додавати до моделі об’єкта такі параметри, як матеріал виготовлення або ім’я 

постачальника. Її розробив архітектор Чарльз Істман, випускник університету 

в Берклі [6]. У той час, за підрахунками Істмана, застосування BDS 

зменшувало вартість проєктування на 50%.  

Однак проблема була в тому, що програма створювалася ще до 

поширення персональних комп’ютерів і скористатися нею могла лише дуже 

обмежена кількість архітекторів. Проте в наступному проєкті Істмана 1977 

року – GLIDE («Graphocal Language for Interactive Design») – вже були 

закладені всі основні ознаки сучасних платформ для BIM. Розробки в цьому 

напрямі велися і в Англії. У 1980-ті там було створено ціле сімейство 

програмного забезпечення: GDS, EdCAAD, «Cedar», RUCAPS, «Sonata», 
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«Reflex». Наприклад, у програму RUCAPS, розроблену в 1986 році компанією 

«GMW Computers», вперше було закладено концепцію етапів будівництва, що 

дуже допомогло при зведенні третього терміналу аеропорту Хітроу в Лондоні. 

Трохи пізніше паралельно з дослідженнями, як за рахунок комп’ютерного 

моделювання збільшити ефективність будівництва, намагалися симулювати 

певні сценарії і проводити над моделлю віртуальні «випробування». Одна з 

перших програм, що дають змогу аналізувати трансформації проєкту залежно 

від матеріалів, конструкцій, розташування та орієнтації, називається «Building 

Design Advisor». Її розробили в 1993 році знову в Берклі – в Національній 

лабораторії Лоренса. 

Родоначальниками добре всім відомих програм «ArchiCAD» і «Revit» 

були уродженці країн соціалістичного табору. Так, «ArchiCAD» вийшла у світ 

у 1982 році завдяки будапештському фізику Габору Бохарі. Через відкритий 

конфлікт із комуністичним урядом Бохарі втратив можливість працювати за 

своєю основною професією: коли він писав перші рядки програмного коду, 

єдиним джерелом доходу для його родини була контрабанда комп’ютерів 

«Apple» (ввозити їх в Угорщину легально не дозволяла «залізна завіса»). Саме 

під операційну систему «Apple» – «Lisa Operating System», взявши за основу 

BDS Істмана, Бохарі ввів поняття «віртуальна будівля» і розробив «RADAR 

CH», пізніше перейменовану в «ArchiCAD». Ця програма стала першою, яку 

можна було використовувати на персональному комп’ютері. Бохарі згодом 

очолив корпорацію «Graphisoft» – найбільшого гравця на ринку програмного 

забезпечення для архітектурного проєктування. І хоча активно застосовувати 

«ArchiCAD» стали тільки в 2000-ні роки, за підрахунками «Graphisoft», вона 

допомогла створити більше 1 млн проєктів по всьому світу. 

Що стосується «Revit», то авторство цієї програми належить Леоніду 

Райз. У 1988 році він та Ірвін Юнграйс відділилися від PTC – «Parametric 

Technology Corporation» – і заснували в Кембриджі, штат Массачусетс, США, 

власну компанію «Charles River Software». Щоб написати програму, яка могла 

б працювати з більш складними й комплексними проєктами, ніж «ArchiCAD», 



30 
 

вони найняли єдиного співробітника – архітектора Девіда Конанта. Він 

створював дизайн інтерфейсу і переробляв його 9 разів, але до 2000 року 

написана мовою об’єктно-орієнтованого програмування C++ програма «Revit» 

була готова. Через два роки її викупила компанія «Autodesk». З тих пір вона 

просуває її як власний програмний продукт і популяризує сам термін BIM. 

Революційність «Revit» полягала в тому, що в процес моделювання був 

включений параметр часу. Можна було прораховувати терміни будівництва, 

симулюючи його. У 2012 році «Autodesk» створила мобільний додаток 

«FormIt» – кишеньковий помічник у справі створення концептів будівель. 

Програма використовує інформацію про умови, в яких буде зведено будівлю, 

для того, щоб максимально природним чином вписати її між сусідніми 

будівлями. Це дало змогу перенести складні інформаційні моделі будівель у 

хмарне середовище та використовувати їх на мобільних пристроях. 

Нині «Revit» – одна з основних платформ для BIM-проєктування. На ній 

можуть об’єднуватися архітектори, конструктори та інженери, причому 

працюючи автономно один від одного і з різними правами доступу (можна 

змінювати параметри тільки в підвідомчій вашому рівню групі). Плюс із 

кожним роком з’являється все більше варіантів використання моделі двійника 

для розрахунку освітленості, інсоляції, акустичних властивостей простору. 

Важливі дати в історії розвитку «Інформаційного моделювання 

будівель»: 

1957 – «Pronto», перший комерційний додаток для створення проєкту 

(CAM, computer-aided machining); 

1963 – «Sketchpad», CAD-система з графічно зрозумілим інтерфейсом 

[8]; 

1975 – «Building Description System» (BDS), розроблена Чарльзом 

Істменом; 

1977 – «Graphical Language for Interactive Design» (GLIDE) [9]; 

1982 – «2D CAD»; 

1984 – «Radar CH»; 
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1985 – «Vectorworks»; 

1986 – «Really Universal Computer-Aided Production System» (RUCAPS); 

1987 – «ArchiCAD»; 

1988 – «Pro/ENGINEER»; 

1992 – термін «інформаційна модель будівлі» вперше з’явився в роботі 

Г. А. ван Недервіна і Ф. П. Толмана [10]; 

1993 – «Building Design Advisor»; 

1994 – «MiniСad»; 

1995 – «International Foundation Class» (IFC) – формат даних із відкритою 

специфікацією; 

1997 – «ArchiCAD’s Teamwork»; 

1999 – «Onuma»; 

2000 – «Revit»; 

2001 – «NavisWorks»; 

2002 – «Autodesk» викуповує права на «Revit»; 

2003 – «Generative Components»; 

2004 – «Revit 6»; 

2006 – «Digital Project»; 

2007 – «Autodesk» викуповує права на «NavisWorks»; 

2008 – «Parametricist Manifesto»; 

2012 – «Formlt». 

Нині на провідних будівельних майданчиках світу використовують не 

просто моделі на смартфонах та планшетах, а технології доповненої 

реальності з можливістю бачити майбутній об’єкт на місцевості з відповідним 

розташуванням [13]. 

Невід’ємною складовою інформаційної моделі будівлі або споруди є 

тривимірна параметрична модель об’єкта, яка відображає з певними рівнями 

деталізації його архітектурно-конструктивну частину, інженерні системи в 

його складі, а також елементи інфраструктури. BIM-модель має такі 

характеристики: 
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 LOD (Level of Development) – рівень розробки компонентів BIM-

моделі. Поняття «Level of Development» охоплює поняття «Level of Detail» і 

«Level оf Information»; 

 Lod (Level of Detail) – рівень графічної деталізації компонентів 

інформаційної моделі; 

 Loi (Level of Information) – рівень опрацювання описової частини 

компонентів інформаційної моделі. 

Переваги BIM: 

1. Об’єкти в BIM – це не просто 3D-модель, а інформація, здатна 

автоматично створювати креслення, виконувати аналіз проєкту, надаючи 

необмежені можливості для прийняття найкращого рішення з урахуванням 

усіх даних. 

2. BIM підтримує спільні групи, тому різні фахівці можуть разом 

використовувати інформацію протягом усіх етапів будівництва, що мінімізує 

помилки та втрати інформації при передачі. 

3. Зниження витрат і зменшення кількості проєктних помилок (колізій). 

4. Скорочення часу, що витрачається на розроблення проєкту, оскільки 

з’являється можливість реалізовувати різні розділи проєкту одночасно. 

5. BIM-технології дають змогу виконати будівництво інженерних систем 

з меншою кількістю помилок. 

6. Швидкий і простий процес створення специфікацій та відомостей 

елементів і обладнання скорочує час на визначення обсягів робіт. 

7. Точна специфікація і відомість за рахунок автоматизації. 

8. Основні економічні та екологічні характеристики будівлі 

визначаються на ранній стадії проєктування, що дає змогу заздалегідь внести 

зміни в проєкт, якщо потрібно. 

9. Можливість прогнозування кошторисів. 

10. Оптимізація процесу будівництва, управління, контролю за графіком 

виконання робіт та витратою матеріалів [1, 11]. 
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Впровадження BIM-технології сприяє прийняттю ефективних 

проєктних рішень. Це спрощує створення робочої документації, значно 

підвищує продуктивність завдяки оптимальному плануванню робіт із 

використанням кошторисів та будівельних планів. Замовлення на доставку 

матеріалів і обладнання виконується в межах потреби – мінімізуються 

помилки, що призводять до нестач або надлишків. 

Недоліки BIM: 

1. BIM-технології не пристосовані до випуску проєктної документації в 

Україні, в результаті чого необхідно налаштовувати кожен параметр вручну. 

2. Досить висока вартість програмного забезпечення. 

3. Висока вартість навчання комплексу програм. 

4. Певний ступінь складності в навчанні. 

5. Необхідність змінювати організацію процесу проєктування. 

6. Доведеться змінювати не тільки процес і програмне забезпечення, а й 

психологію проєктування [12]. 

7. BIM добре підходить для вирішення проблем формоутворення, 

використання простору й подання проєкту, але для розрахунку необхідні інші 

програми. 

8. Прив’язка процесу до єдиного постачальника програмного 

забезпечення. 

9. Втрата наявних напрацювань (шаблонів та прикладів) при переході на 

BIM. 

 

 

1.2  Використання методів інформаційного моделювання у світі 

 

Нині в технологічно розвинутих країнах (США, Великій Британії, 

країнах Північної Європи, Франції, Німеччині) в практику проєктування й 

будівництва будівель та споруд різного призначення інтенсивно 

впроваджуються технології інформаційного моделювання. 
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З огляду на значні переваги від використання цих технологій для 

держави як перший крок у деяких країнах встановлено вимоги щодо 

обов’язкового застосування зазначених технологій при проєктуванні й 

будівництві об’єктів за рахунок коштів державного бюджету. Такі вимоги 

послідовно вводилися окремими державними замовниками: в США – з 2003 

року, в низці країн Європи та Азії – з 2007 року. Ці кроки з боку держави 

забезпечили значне прискорення впровадження BIM-технологій. У 2012 році 

в США більше 70% учасників будівельного ринку заявили про використання 

технологій інформаційного моделювання у своїх проєктах, у Великій Британії 

в 2013 році – 54% (за даними NBS [12]). 

За даними Сінгапурського державного агентства з будівництва (BCA, 

Building & Construction Authority), в 2015 році більше 80% всіх будівельних 

проєктів виконано згідно з BIM-технологіями. У Сінгапурі сформовано фонд 

підтримки переходу галузі на інноваційні технології, що надає допомогу 

підприємствам з переходу на інформаційне моделювання. Створено систему 

експертизи проєктної документації на новому сучасному рівні. 

У січні 2014 року було запропоновано поправки в європейську 

директиву про державні закупівлі, за якими всім країнам – учасницям 

Євросоюзу для підвищення прозорості та ефективності витрачання коштів 

бюджету рекомендується застосовувати електронні форми, що охоплюють 

інформаційне моделювання в будівництві. 

2006 рік, США. Обов’язкове використання BIM на ранніх етапах усіх 

будівельних проєктів за участю держави. 

2007 рік, Фінляндія. BIM у стандарті IFC обов’язкове для будівництва за 

держзамовленням. 

2008 рік, Сінгапур. Реалізовано першу у світі електронну систему 

будівельної експертизи на основі BIM. На експертизу слід подавати проєкти 

тільки в BIM-вигляді. 

2010 рік, Норвегія. Всі будівельні об’єкти за участю держави 

виконуються в BIM у форматах IFC/IFD. 
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2011 рік, Велика Британія. Обов’язкове використання BIM для 

громадських будівель, а з 2016 року – для всіх будівельних об’єктів за 

держзамовленням. 

2012 рік, Данія. Багато урядових агентств вимагають використання BIM 

у будівельних проєктах. 

2014 рік, Гонконг. BIM обов’язкове до застосування для всіх нових 

будівельних проєктів. 

2015 рік, Франція. BIM застосовується для держзамовлень. 

2016 рік, Південна Корея. BIM обов’язкове для всіх будівельних 

проєктів вартістю понад 50 млн доларів США і для всіх без винятку проєктів 

за урядовими замовленнями. 

2017 рік, Італія. Прийнято закон, за яким у 2019 році BIM обов’язкове 

для всіх об’єктів держзамовлення вартістю від 100 млн євро. 

За оцінками зарубіжних фахівців, впровадження технології 

інформаційного моделювання забезпечує скорочення витрат на будівництво 

об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на 25%. 

Скорочення витрат на експлуатацію становить понад 35%. Завдяки 

формуванню інформаційної моделі – єдиного інформаційного ресурсу про 

об’єкт капітального будівництва – забезпечується більш ефективне порівняно 

з традиційними підходами управління проєктом. При цьому відбувається 

кардинальне підвищення прозорості, з’являється можливість більш точної 

оцінки ефективності та цільового використання бюджетних коштів [16]. 
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Рис. 1.1. Країни з обов’язковим застосуванням BIM-технологій  

при проєктуванні й будівництві об’єктів за рахунок коштів  

державного бюджету на 2018 рік [15] 

 

В Україні державне регулювання та впровадження технологій 

будівельного інформаційного моделювання почалося з 2020 року, а саме з 

обговорення «Концепції впровадження технологій будівельного 

інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні».  

Концепція спрямована на впровадження технологій будівельного 

інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) як одного з ключових 

компонентів цифрової трансформації будівельної галузі та відповідає таким 

принципам [17]: 

 запобігання створенню законодавчих і технічних бар’єрів на користь 

будь-якої однієї заінтересованої сторони; 

 використання відкритих форматів подання даних та можливості для 

будівельних компаній вільно обирати будь-яке програмне забезпечення без 

обмежень; 
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 мінімізації корупційних ризиків та прозорості;  

 гармонізації з європейським законодавством та стандартами;  

 субсидіарності (вирішення питань на відповідному рівні державної 

влади, який має достатньо повноважень для цього); 

 поступовості та прогнозованості законодавства; 

 міжсекторальної консолідації зусиль (між державою, бізнесом та 

громадськістю для ефективного впровадження); 

 консенсусу (вивчення та врахування позицій усіх зацікавлених сторін 

у впровадженні BIM-технологій); 

 рівності (забезпечення однакових умов для всіх суб’єктів ринку щодо 

застосування BIM-технологій); 

 стимулювання та заохочення державою використання BIM-

технологій в Україні; 

 ухвалення необхідних рішень на основі найкращих практик;  

 врахування цілей сталого розвитку;  

 створення умов та механізмів для переходу до управління життєвим 

циклом. 

Концепцію [17] передбачається реалізувати чотирма фазами (етапами): 

1. Фаза І (2020–2022). Початок системного використання ВІМ-

технологій та переходу до ВІМ – рівня 1 по завершенню фази, створення умов 

законодавчого, нормативно-правового регулювання та відповідного 

нормативно-технічного забезпечення з метою започаткування системного 

впровадження ВІМ-технологій в Україні [17].  

Передбачається створення умов для використання ВІМ-технологій на 

об’єктах будівництва приватного та державного замовлення. Навчання 

замовників, проєктувальників та експертів використанню ВІМ-технологій, 

початок впровадження пілотних проєктів у частині проєктування та 

будівництва об’єктів різного призначення [17]. 
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2. Фаза ІІ (2023–2024). Розвиток ВІМ-технологій в Україні до ВІМ – 

рівня 2. Планується запровадження обов’язковості використання ВІМ-

технологій при будівництві окремих об’єктів, які мають певні параметри 

(вартість, складність, клас наслідків (відповідальності)), в тому числі при 

реалізації проєктів будівництва, що здійснюється з використанням державної 

підтримки [17]. 

Поширення досвіду впровадження фази І на більш широке коло 

державних замовників, експертних та проєктних організацій. Продовження 

реалізації пілотних проєктів у частині проєктування та будівництва, 

проведення аналізу їх реалізації [17].  

3. Фаза ІІІ (2025–2030). Розвиток впровадження ВІМ-технологій в 

Україні до ВІМ – рівня 3. Охоплює розширення критеріїв обов’язкового 

використання ВІМ-технологій при реалізації проєктів будівництва, що 

здійснюється з використанням державної підтримки.  

Запровадження експлуатації об’єктів з використанням ВІМ-технологій. 

Моніторинг результатів реалізації пілотних проєктів у частині проєктування, 

будівництва об’єктів, початок реалізації пілотних проєктів на стадії 

експлуатації об’єктів [17]. 

4. Фаза IV (2030–2035). Повноцінне використання ВІМ-технологій при 

реалізації будівельних проєктів. Передбачається запровадження обов’язкового 

використання ВІМ-технології для всіх проєктів будівництва, що здійснюється 

за державної підтримки, з урахуванням життєвого циклу об’єктів та 

застосуванням баз даних об’єктів-аналогів. Розширення критеріїв 

обов’язковості використання ВІМ-технології для об’єктів, спорудження яких 

здійснюється за рахунок приватних коштів [17]. 

Концепція передбачає внесення напряму «Впровадження будівельного 

інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) у будівництві» до переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок. Внесення планується на IV квартал 2021 року, тобто з 2022 року 
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може розпочатися державне фінансування наукових досліджень з цього 

напряму. 

 

 

1.3  Фізична нелінійність ґрунтової основи 

 

Розвиток комп’ютерних технологій привів до всебічного використання 

методу скінченних елементів як основного при визначенні напружено-

деформованого стану споруд. Цей метод використовують в інженерній 

практиці вже більше 50 років [18], хоча його засади було сформульовано ще в 

1940-ві роки. За цей час зазнали значних змін методи тріангуляції, види 

апроксимуючих функцій, методи розв’язку та спрощення систем алгебраїчних 

рівнянь, вид та склад матриці жорсткості та матриці мас, моделі деформування 

матеріалів конструкцій та ґрунтів основ. Нині адекватність використання 

методу скінченних елементів визначається достовірністю й точністю моделей 

навантаження, моделей роботи матеріалів і ґрунтів, моделей руйнування. 

Споруда разом із ґрунтом основи формує складний напружено-деформований 

стан протягом усього свого життєвого циклу. Саме визначення деформацій на 

різних етапах є важливою складовою забезпечення надійності споруди та 

безаварійної експлуатації, що неможливо без використання відповідних 

моделей деформування ґрунтів та сучасних методів розрахунку. Сучасні 

програмні комплекси, що використовуються для розв’язання задач інженерної 

геотехніки, такі як «Plaxis» та «Midas GTS NX», нараховують більше 20 

моделей матеріалів, наприклад: модель Мора – Кулона (Mohr – Coulomb) [19]; 

модель ґрунту, що зміцнюється (Hardening Soil) [20, 21]; модель ґрунту, що 

зміцнюється, з урахуванням малих деформацій Hardening Soil (small strain 

stiffness) [22, 23]. Кожна з них має свої переваги та недоліки.  

Питання вибору й застосування ґрунтових моделей, що 

використовуються при комп’ютерному моделюванні основ будівель та 

споруд, а також теоретичне обґрунтування та методики визначення їх 
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параметрів, є актуальним. Окремі рекомендації щодо використання цих 

моделей та визначення відповідних параметрів було розроблено та 

запропоновано в роботах таких вітчизняних та закордонних вчених: 

В. О. Гришин, А. В. Гришин, І. І. Солодей [24], А. Ю. Мірний, А. З. Тер-

Мартиросян [25], Brinkgreve та ін. [26], T. Benz [22, 23], J. Atkinson та 

G. Sallfors [27], R. F. Obrzud [21], М. Л. Зоценко [31], Ю. Л. Винников [32, 33], 

С. Ф. Клованич [33, 34] та ін. Зазначені праці є значним внеском у поширення 

та використання сучасних ґрунтових моделей при комп’ютерному 

моделюванні споруд різного призначення.  

Критерій міцності Мора – Кулона (Mohr – Coulomb). Теорію названо на 

честь Шарля Огюстена де Кулона й Отто Крістіана Мора. Її основу становлять 

гіпотеза Мора про залежність граничних дотичних напружень від середнього 

нормального напруження і гіпотеза Кулона про те, що ця залежність 

обумовлена внутрішнім тертям у твердому тілі. 

Руйнування матеріалу настає, якщо на деякій ділянці тіла з нормаллю n, 

на якій діють нормальні n та дотичні n напруження, виникає граничний стан 

у вигляді пружного зсуву (ковзання). При цьому проміжна компонента тензора 

напружень не враховується в описі напруженого стану. Виходячи з цих 

припущень, будь-який напружений стан можна уявити колом Мора, 

побудованим на головних напруженнях 1 і 3. Теорія Мора не тільки 

характеризує граничний напружений стан, за якого відбувається руйнування, 

а й передбачає орієнтацію граничної ділянки, на якій реалізується граничний 

стан. 

Для оцінки напруженого стану, що виникає в породі, за критерієм Мора 

– Кулона використовується вираз через головні й дотичні напруження: 

 

 = f(n);                                                        (1.1) 

 = C + n tgφ,                                                     (1.2) 
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де  – дотичне напруження; n – нормальне напруження;  – кут внутрішнього 

тертя; С – зчеплення. Критерієм початку руйнування за моделлю Мора – 

Кулона буде така комбінація напружень, за якої значення функції F менше або 

дорівнює нулю: 

 

F = C × cosφ + 
 

 sinφ-ϭ
 

.                                 (1.3) 

 

На рис. 1.2 показано граничну поверхню лінійного критерію Мора – 

Кулона в меридіональній площині, в просторі головних напружень і в 

девіаторній площині: Т0 – межа міцності при одноосьовому розтягу; С0 – межа 

міцності при одноосьовому стиску; S0 – когезія;  – кут внутрішнього тертя. 

Точка дотику кола Мора і граничної поверхні характеризує руйнування. 

 

Рис. 1.2. Лінійний критерій міцності Мора – Кулона: 

а – в просторі головних напружень; б – в девіаторній площині 
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Найпростіша пружно-пластична ґрунтова модель Кулона-Мора [19, 24]  

заснована на законі Гука (рис.1.3) і умови міцності Кулона. Ця модель вимагає 

визначення всього чотирьох розрахункових параметрів: модуля загальної 

деформації Е, коефіцієнта Пуассона ν, зчеплення з і кута внутрішнього тертя 

φ. Дана модель є білінійною і деформаційні характеристики ґрунту (модуль 

деформації ґрунту і коефіцієнт Пуассона) приймаються постійними 

величинами протягом роботи ґрунту до моменту, коли напруження досягають 

зони пластичних деформацій. У роботі [29] зазаначено, що ґрунти завжди 

поводяться нелінійно, а деформаційні характеристики ґрунтів не є постійними 

величинами і змінюються в залежності від напруги в масиві ґрунту та способу 

прикладання навантажень. 

 

 

Рис. 1.3. Пружно-пластична модель Кулона-Мора [29] 

 

Ще одним серйозним недоліком даної моделі є те, що в ній модуль 

деформації ґрунту при розвантаженні і повторному навантаженні Eur дорівнює 

модулю деформації ґрунту по гілці первинного навантаження E50, тобто Eur = 

E50, як проілюстровано на малюнку 3b [24, 29]. Насправді, в умовах 

розвантаження і повторного навантаження, модуль деформації ґрунтів має 

істотно більше значення. Різниця між значеннями цих величин може досягати 

декількох разів, тобто Eur ≈ 2 ... 5 E50. Це означає, що при розрахунку підпірних 
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стін та котлованів, модель Кулона-Мора може дати завищені нереалістичні 

величини підняття дна котловану. У подібних випадках, при використанні 

моделі Кулона-Мора, може рекомендовано використання модуля деформації 

по вторинної гілки завантаження Eur замість модуля деформації по первинній 

гілки завантаження E50 (але робити це потрібно дуже обережно). 

Закон Друкера – Прагера (Drucker – Prager). У 1952 році Друкер і Прагер 

[30] в продовження робіт Мізеса і Кулона запропонували критерій руйнування 

гірської породи, який враховує вплив проміжних головних напружень: 

 

𝐽  = A + BJ1,                                               (1.4) 

 

де коефіцієнти А і В залежать від параметрів міцності гірської породи; 

𝐽 1+2+3) – перший інваріант девіатора тензора напружень; 

𝐽        – другий інваріант девіатора 

тензора напружень; 1, 2, 3 – головні компоненти тензора напружень. 

За критерієм Друкера – Прагера, руйнування матеріалу настає, коли 

октаедричні дотичні напруження  𝐽  досягають критичного значення. 

Проекцією граничної поверхні Друкера – Прагера (Рис. 1.4) на девіаторну 

площину є окружність, що може бути як описаною, так і вписаною для призми 

Мора – Кулона. Залежно від цього визначаються коефіцієнти А і В. Ці 

коефіцієнти можуть бути виражені через кут внутрішнього тертя та когезію. 

Для вписаного кола коефіцієнти визначаються як: 

 

𝐴
√

                         𝐵
√

 

𝐴
√

                       𝐵
√

, 

 

де С – когезія; φ – кут внутрішнього тертя. 
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Рис. 1.4. Гранична поверхня Друкера – Прагера [30] 

 

Критерієм початку руйнування за моделлю Друкера – Прагера буде така 

комбінація напружень, за якої значення функції F менше або дорівнює нулю. 

Рівняння (1.5) характеризує вписану окружність, а рівняння (1.6) – описану. 

 

𝐹
6𝐶cosφ

√3 3 sinφ

2sinφ

√3 3 sinφ
σ σ σ

1
6

       

(1.5) 

 

𝐹
6𝐶cosφ

√3 3 sinφ

2sinφ

√3 3 sinφ
σ σ σ

1
6

       

 

(1.6) 
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Модифікований критерій Ладе (Modified Lade). У 1999 році 

запропоновано спрощений критерій Ладе, який дає змогу описати граничний 

стан для гірських порід: 

 

𝐼
𝐼

27 ƞ  (1.7) 

 

Введено параметр Sa, який виражається через когезію і кут внутрішнього 

тертя за аналогією до критерію Мора – Кулона, коефіцієнт m не враховується. 

 

𝐼 σ 𝑆 𝑃  (1.8) 

 

𝐼 σ 𝑆 𝑃  (1.9) 

 

𝑆
𝐶

tgφ
 (1.10) 

 

ƞ 4tg φ
9 7sinφ
1 sinφ

 (1.11) 

Критерієм початку руйнування за моделлю Мора – Кулона буде така 

комбінація напружень, за якої значення функції F менше або дорівнює нулю: 

 

𝐹 4tg φ
9 7sinφ
1 sinφ

∑ σ 𝑃

∏ σ 𝑃
27 (1.12) 
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Рис. 1.5. Вид граничної поверхні за модифікованим критерієм Ладе 

 

 

Порівняння різних моделей ґрунту. Завдяки простоті й прийнятній 

точності при описі гранично-напруженого стану ґрунту широко 

застосовується критерій Мора – Кулона (Рис. 1.6). Однак виключення з 

розрахунку σ2 (його впливу на міцність ґрунтів) суперечить результатам 

експериментів, а наявність кутів на поверхні текучості ускладнює числове 

вирішення просторових задач. 

Ці недоліки усунуті при розрахунку за критерієм міцності Друкера – 

Прагера (Рис. 1.6) [30]. Форма поверхні задається рівнянням: 

 

𝐽
√ ∓

𝐼
∓

0, (1.13) 

 

де J2 – другий інваріант девіаторної частини тензора напружень; I1 – перший 

інваріант тензора напружень; c – питоме зчеплення; φ – кут внутрішнього 

тертя.  
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Рис. 1.6. Графічне зображення поверхонь плинності в осях головних 

напружень [31]: а – порівняння поверхонь плинності в девіаторній площині; 

б – критерій Мора – Кулона; в – критерій Друкера – Прагера 

 

Цей критерій ігнорує вплив інваріанта J3 (вводиться кутом Лоде θ) на 

форму перетину. Він може розглядатися як перша спроба апроксимувати 

критерій Мора – Кулона гладкою функцією на основі інваріантів I1 і J2 у 

поєднанні з двома постійними матеріалу. 

Умови міцності, які запропонували Лоде – Дункан і Мацуока – Накаї 

(Рис. 1.6, а) [28], отримані шляхом модернізації умови міцності Мор – Кулона 

і на відміну від нього мають гладку поверхню, тобто без кутів. Такий 

каплеподібний обрис поверхні текучості в девіаторній площині підтверджено 

лабораторними випробуваннями в стабілометрі. 

Використання числових методів дає змогу без особливих зусиль 

отримувати рішення пружно-пластичних моделей за будь-яких складних 

граничних умов. 

Серед різних числових методів механіки суцільного середовища 

найбільш досконалим є метод скінченних елементів (МСЕ). МСЕ надає 

можливість враховувати в розрахунках різноманітні складні властивості 

ґрунтів, а не тільки два показники (E і ν або c і φ), як попередні методи 
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механіки ґрунтів. Цим самим МСЕ стимулює розвиток методів випробувань 

ґрунтів і нових теорій їх міцності й деформування. 

 

 

1.4  Види пошкоджень причальних споруд  під час сильних землетрусів 

 

Порт Сан-Фернандо, Філіппіни. 16 липня 1990 року внаслідок 

землетрусу магнітудою M = 7,8 було пошкоджено причал № 1 у порту Сан-

Фернандо. Причал було виконано як естакаду на залізобетонних палях 

квадратного перетину довжиною 200 м і шириною 19 м. Як несучі елементи 

використовувалися спарені вертикальні та похилі палі (рис. 1.6). 

 

 
Рис. 1.7. Порт Сан-Фернандо, Філіппіни [36, 37] 

 

Причал у вигляді пірса зазнав повздовжніх переміщень у бік моря [36, 

337] внаслідок зрушень та деформацій несучого ґрунту. Багато розривів 

з’явилося в поздовжньому напрямку верхньої будови. Найбільший розрив 

сягав 1,5 м. Також спостерігались тріщини та руйнування оголовків паль. 

Порт Ейлат, Ізраїль. Землетрус 22 листопада 1995 року в Ізраїлі мав 

магнітуду M = 7,2. Порт Ейлат розташований на відстані 100 км від епіцентру 

землетрусу. Причал мав загальну висоту 13 м і глибину води 10,5 м (рис. 1.7). 

Цей причал естакадного типу складався зі збірних плит та ростверку на 

восьмикутних попередньо-напружених залізобетонних палях діаметром 46 см. 
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Після землетрусу палі не було пошкоджено, але переміщення в діапазоні від 5 

до 15 мм призвели до розкриття стиків плит верхньої будови [38, 39]. 

 

 
Рис. 1.8. Порт Ейлат, Ізраїль [39] 

 

Порт Окленд, США. Землетрус Лома Прієта 1989 року з магнітудою 6,9 в 

Каліфорнії заподіяв серйозної шкоди спорудам терміналу в порту Окленд [36, 

40], розташованому в 90 км на північ від епіцентру. Прискорення в порту було 

в межах 0,25–0,3 g.  

Найбільш серйозних пошкоджень було завдано причалу в районі Сьомої 

вулиці (рис. 1.8). Розрідження засипки призвело до просідань, бокового 

розширення і розтріскування покриття на великій площі. 

Було завдано істотної шкоди кільком кранам, що в тиловій зоні опиралися 

на шпальну основу. Кордонний крановий рейок було влаштовано по 

підкрановій залізобетонній балці на пальових опорах, завдяки чому він уцілів. 

У тиловій зоні крановий рейок, який опирався на шпальну основу уздовж, був 

зламаний у результаті нерівномірних просідань насипу і пошкодження 

покриття. Через це кілька кранів не змогли працювати після землетрусу. 
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Рис. 1.9. Причал Сьомої вулиці, порт Окленд [36, 40] 

 

Бокові переміщення в результаті розрідження насипу та глини під дамбою 

спричинили руйнування паль. Пошкодження утворилися у верхній частині 

тилових похилих паль і переважно являли собою руйнування при розтязі. 

Кордонні вертикальні палі залишились неушкодженими. Такий вид 

руйнування характерний при використанні похилих паль для сприйняття 

поперечних деформацій у відносно слабких ґрунтах основи. Ці палі − 

«жорстке» включення в структурну систему, що призводить до великих 

концентрацій напруг під час сейсмічного впливу. Однак ушкодження були 

здебільшого пов’язані з руйнуванням при розтязі в результаті зовнішнього 

тиску насипу, що свідчить про те, що розрідження та поперечні деформації 

стали вирішальним фактором. 

Порт Куширо, Японія. Руйнування причалу стало наслідком землетрусу 

15 січня 1993 року в Куширо-Окі з магнітудою M = 7,8. Характеристики 

землетрусу, записані інструментально, такі: поверхневе пікове прискорення – 

0,47 g; поверхнева пікова швидкість коливань ґрунту – 0,63 м/с. Будівництво 

порту було завершено в 1980 році, а його проєктування базувалося на 

коефіцієнті сейсмічності k = 0,2 [41, 42]. 
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Південна шпунтова набережна в рибній частині порту Куширо зазнала 

розрідження засипки (рис. 1.9). Це призвело до утворення отворів у стінці на 

4 м нижче поверхні води, горизонтальних переміщень у верхній частині на 

0,4 м та вертикальних від 0,1 до 0,3 м. Висота стінки – 10,2 м, глибина води 

становила 7,5 м. Як анкерна система використовувалися спарені палі. 

 

 

Рис. 1.10. Шпунтова набережна, порт Куширо, Японія [41, 42] 

 

Причал № 1 Південної набережної в районі Західного порту не зазнав 

пошкоджень (рис. 1.10). Шпунтова стінка мала загальну висоту 15 м, із яких 

12 м – під водою. Не відбулося розрідження ґрунту, переміщень споруди теж 

не зафіксовано. Гравійна подушка, дренаж, ущільнення ґрунту ґрунтовими 

палями використовувались як засоби для запобігання розрідженню ґрунту. З 

цього випадку бачимо, що такі заходи спрацювали на відмінно. 
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Рис. 1.11. Причал № 1, порт Куширо, Японія [41, 42] 

 

Порт Акіта, Японія. 26 травня 1983 року внаслідок землетрусу в 

Ніхонакай-Чубу в Японії було пошкоджено декілька причалів. Цей землетрус 

мав магнітуду M = 7,7. Зафіксоване поверхневе прискорення ґрунту склало 

0,24 g, а пікова швидкість − 0,32 м/с [8]. Коефіцієнт сейсмічності при 

проєктуванні k = 0,10. Під час землетрусу шпунтовий причал Охама № 2 

(рис. 1.11) зазнав горизонтальних переміщень до 2 м, а у вертикальній площині 

деформації склали від 0,3 до 1,3 м. Спостерігалось розкриття тріщин у 

лицьовій стінці [40, 43]. Основною причиною таких пошкоджень є 

розрідження ґрунту засипки. 
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Рис. 1.12. Причал № 2, порт Акіта, Японія [43] 

 

З іншого боку, шпунтовий причал Охама № 1 (рис. 1.12) не зазнавав 

значних пошкоджень. Він мав аналогічні до причалу № 2 геометричні розміри. 

Причал № 2 було завершено в 1976 році, а причал № 1 – в 1970-му. Проте були 

різні ґрунтові умови. 

 

 

Рис. 1.13. Охама № 1, порт Акіта, Японія [43] 
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Кран на шпунтовій набережній Накадзіма № 2 в порту Акіта (рис. 1.13) 

було зруйновано внаслідок коливань. Руйнування ноги крана під час 

землетрусу призвело до його нахилу на 20 градусів. 

 

 

Рис. 1.14. Причал Накадзіма, порт Акіта, Японія [42] 

 

Порт Хакодате, Японія. 12 липня 1993 року відбувся землетрус 

Хоккайдо-Нансі-Окі магнітудою M = 0,78. Максимальне прискорення склало 

лише 0,12 g, а максимальна швидкість коливань ґрунту − 0,33 м/с. Незважаючи 

на низьке значення прискорення, причальна стінка № 6 у районі Бентон 

(рис. 1.14) зазнала значної деформації через розрідження ґрунту. Максимальне 

горизонтальне переміщення 5,2 м, вертикальне 1,6 м із результуючим нахилом 

15 градусів. Шпунтова стіна висотою 10,3 м, глибина 8 м. Причал було 

сконструйовано з коефіцієнтом сейсмічності k = 0,15, його будівництво було 

завершено в 1973 році [44]. 
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Рис. 1.15. Порт Хакодате, Японія [43] 

 

Порт Гуам, США. Причали від F3 до F6 в порту Гуам у США зазнали 

горизонтального переміщення 0,6 м [45]. Це сталося 8 травня 1993 року 

внаслідок землетрусу в Гуамі. Прискорення ґрунту було в межах від 0,15 до 

0,25 g. Цей причал було побудовано за допомогою триступеневого 

поглиблення (рис. 1.15). Висота стінки 13,2 м, позначка дна 10,5 м. 

 

Рис. 1.16. Порт Гуам, США [45] 
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Порт-о-Пренс, Гаїті. У 2010 році на Гаїті стався землетрус магнітудою 

7,0. Унаслідок нього було пошкоджено споруди в порту Порт-о-Пренс. На 

рис. 1.16 наведено аерознімок порту, на якому показані наслідки землетрусу з 

коментарями. 

 

 

Рис. 1.17. Аерознімок з «Google Earth» порту Порт-о-Пренс,  

на якому показані наслідки землетрусу 2010 року на Гаїті [36, 45].  

Кола з «Т» позначають місця тріщин 

 

Північний причал – це причал-естакада на палях довжиною 450 м і 

шириною 20 м, споруджений на штучно створеному насипу. Глибина води 8–

10 м. Безпосередньо поруч із причалом розміщувалися два склади, побудовані 

з металевих конструкцій, кожен 150 на 40 м. За складами був майданчик, де 

зберігалися переважно порожні контейнери, які на момент землетрусу стояли 

в два-чотири яруси. Північний причал було обладнано трьома кранами, у тому 

числі одним 15-метровим контейнерним і двома автокранами. 
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Північний причал був зруйнований через поперечні деформації, 

викликані розрідженням ґрунту (див. рис. 1.16).  

 

 

Рис. 1.18. Тріщини, спричинені розрідженням ґрунту в порту Порт-о-Пренс  

у результаті землетрусу 2010 року на Гаїті [36, 45] 

 

Два з трьох кранів на Північному причалі були частково занурені у воду 

в результаті землетрусу та афтершоків. На рис. 1.18 видно на передньому плані 

контейнерний кран, на задньому – занурений у воду автокран. Другий 

автокран, встановлений між двох складів, виявився неушкодженим. 

Занурення кранів у воду не було викликано головним поштовхом. 

Відразу після землетрусу наземні опори крана перебували над водою. Однак 

на фото, зроблених службою берегової охорони США під час польоту над 

портом вдень 13 січня 2010 року, чітко видно, що кран перебуває в тому 

самому положенні, як на рис. 1.18. З великою ймовірністю це свідчить, що 

частина зсувів була викликана розрідженням унаслідок численних афтершоків 

землетрусу. 
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Рис. 1.19. Занурений у воду 15-метровий контейнерний кран  

(на передньому плані) та автокран (зліва в центрі, на задньому плані) [36, 45] 

 

Південний пірс був спорудою естакадного типу довжиною 380 м і 

шириною 18 м. Великий міст і маленький пішохідний місток, які були 

приблизно перпендикулярні поздовжній осі пірса, з’єднували його з островом, 

де розміщено офіс служби безпеки порту. Західний край пірса був також 

пов’язаний з трьома причальними тумбами за допомогою пішохідних містків. 

Усі мости були побудовані на палях. Під час землетрусу західна 120-метрова 

ділянка Південного пірса і частини пішохідних містків від причалу до 

причальних тумб обрушилися та пішли під воду. 

Дайвери збройних сил США, які оглядали палі після землетрусу, щоб 

визначити, чи зможе пірс витримати вантажівки з гуманітарними вантажами, 

виявили, що приблизно 40% паль були зламані, 45% мали середній ступінь 

пошкодження і 15% були злегка пошкоджені. Похилі палі були загалом 

пошкоджені сильніше, ніж вертикальні (рис. 1.19).  
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Рис. 1.20. Значне ушкодження низки паль [36, 45] 

 

Термінал Варро, Гаїті. На морському терміналі Варро стався обвал пірса, 

що стояв на палях. Це призвело до загибелі приблизно 30 осіб, які працювали 

на пірсі. Фото вцілілої частини пірса подано на рис. 1.20. 

 

 

Рис. 1.21. Вціліла частина пірса на палях у терміналі Варро  

в порту Порт-о-Пренса після землетрусу на Гаїті в 2010 році [36, 45] 

 

Вище було наведено приклади руйнувань, яких зазнали портові споруди 

під час сильних землетрусів по всьому світу в період з 1983 по 2010 роки [36–

48]. Можна відзначити, що причиною більшості руйнувань конструкцій 

(розтріскування паль, відкриття отворів у стінах, просідання ґрунту, зміщення 
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або деформація конструктивних елементів) були не стільки самі коливання під 

час землетрусу, скільки відмова роботи елементів споруд унаслідок 

розрідження ґрунту.  

Спираючись на аналіз руйнувань причальних споруд естакадного типу 

під час землетрусів, можна назвати три основні причини руйнування: 

 сили інерції від верхньої будови передаються повністю на палі 

(рис. 1.22, а); 

 у разі значних зрушень засипки відбувається переміщення тилової 

зони в бік моря (рис. 1.22, б); 

 для причалів, побудованих на слабких ґрунтах, характерне 

виникнення переміщення паль у бік моря, як показано на рис. 1.22, в. 

 

 
Рис. 1.22. Можливі види руйнувань причальних споруд естакадного типу  

під час землетрусу [18]: а – при впливі сил інерції від верхньої будови;  

б – при виникненні значних зрушень засипки; в – при слабких ґрунтах основи 
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На основі аналізу руйнувань шпунтових стінок під час землетрусів було 

систематизовано та згруповано види відмов для складання ймовірнісної 

моделі руйнування причалів, що наведена в п. 5.1.3.  

Різноманітність інженерно-геологічних умов призводить до різних видів 

руйнувань. Найчастіше трапляється руйнування внаслідок розрідження ґрунту 

засипки. Це, з одного боку, спричинює переміщення анкерної конструкції в бік 

акваторії, зменшення зусиль в анкерному тяжі та збільшення згинальних 

моментів у лицьовій стінці (рис. 1.23, а). З іншого боку, розрідження засипки 

може призвести до збільшення тиску на лицьову стінку, що негативно впливає 

на роботу всієї конструкції (рис. 1.23, в). Окремо слід розглянути можливість 

виходу з ладу анкерного тяжа (рис. 1.23,г) або анкерної конструкції (плити, 

стінки або похилих паль) (рис. 1.23, б).  

 

 

Рис. 1.23. Види руйнувань заанкерованих шпунтових стінок  
унаслідок землетрусів 
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У разі деформацій ґрунту основи, що сприймає навантаження від 

лицьової стіни, як показано на рис. 1.23, д, існує велика ймовірність втрати 

стійкості конструкції з випором ґрунту перед стінкою. Однак такий режим 

руйнування конструкції може мати місце тільки тоді, коли анкер дуже добре 

закріплений та обидві стінки й анкерні тяжі дуже міцні. У сучасній практиці 

проєктування лицьова стінка має значне анкерування в ґрунті, отже, першим 

виходить із ладу анкер або анкерні тяжі. Саме тому історія не знає випадків, 

які відповідають виду руйнувань, наведеному на рис. 1.23, д. 

 

 

1.5  Аналіз нормативних документів щодо проєктування портів  

у сейсмічних районах 

 

1.5.1 Аналіз «PIANC 2002», «Seismic Design Guidelines  for Port 

Structures» 

Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC, 

Всесвітня асоціація з управління інфраструктурою водного транспорту) у 2001 

році розробила «Правила проєктування сейсмостійких конструкцій у портах» 

[40], що містять вимоги до проєктних рішень на основі економічної 

доцільності, враховують можливі матеріальні втрати під час землетрусу 

залежно від властивостей і характеристик відповідної конструкції та 

ймовірності виникнення землетрусу в певному регіоні. Рекомендації надають 

значну свободу при виборі методів аналізу, вони є загальними та можуть 

використовуватись по всьому світу (рис. 1.23). На жаль, Україна не є членом 

цієї асоціації та не імплементувала цей стандарт, тому не має спеціального 

стандарту щодо сейсмічного проєктування портів. Натомість 

використовуються ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України» [49], в яких наведено загальні принципи проєктування споруд у 

сейсмічно небезпечних районах, але не враховано специфіку морської 

індустрії, та нормативи, що регламентують експлуатацію [50] та технологічне 
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проєктування портів [51] (діють з 1986 та 1978 року відповідно) і взагалі не 

враховують ймовірність виникнення землетрусу. 

У нормах PIANC [40] регламентується використання двох рівнів 

сейсмічного впливу: 

1. Робочий рівень землетрусу – це землетрус, що може виникнути за 

термін експлуатації споруди. Його прийнято з 50-відсотковою ймовірністю 

перевищення за 50 років (що відповідає середньому періоду повторення 

приблизно 72 роки). Відповідно до цього рівня споруда проєктується таким 

чином, що внаслідок землетрусу технологічні операції на причалі не 

перериваються, а будь-яке пошкодження, яке виникає, може бути 

відремонтоване протягом короткого часу. 

2. Сейсмічні навантаження встановлюються такими, що відповідають 

10-відсотковій імовірності перевищення за 50 років (відповідно до більшості 

будівельних норм і правил із середнім терміном повторюваності приблизно 

475 років). Відповідно до цього рівня споруда може зазнати локальних 

руйнувань, які перебувають під контролем, підлягає ремонту і не становить 

загрози безпеці життя. 

У документі розглядаються сейсмічні дії, у тому числі зона дії 

розрідження ґрунту, вплив цунамі, методи визначення ймовірності 

руйнування та ремонтопридатності. Він містить відомості про критерії 

пошкоджень шпунтових стінок, естокад, кранів та хвилеломів.  

На рис. 1.24 наведено схему сейсмічної небезпеки з періодом 

повторюваності 1 раз на 475 років для другого розрахункового рівня. 
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Рис. 1.24. Світова мапа сейсмічної небезпеки з періодом повторюваності  

1 раз на 475 років [39] 

 

Аналізуючи «PIANC 2002» [39], слід зазначити, що цей документ 

охоплює значну кількість питань, пов’язаних із проєктуванням та 

експлуатацією споруд у портах в сейсмічно небезпечних зонах, зокрема: 

 подано історичні відомості про сильні землетруси та види 

пошкоджень; 

 визначено розрахункові параметри землетрусів; 

 враховано геофізичні властивості ґрунтів; 

 наведено конструктивні вимоги до проєктування причалів типу тонкої 

стінки та естакад; 
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 зібрано рекомендації щодо покращення властивостей ґрунтів; 

 використано поєднання декількох методів розрахунку. 

Слід відзначити, що врахування розрідження ґрунту обмежується 

рекомендаціями щодо методів ущільнення та мінімізації негативних наслідків. 

Взагалі не наведено методик розрахунку споруд з урахуванням розрідження.  

 

1.5.2 Аналіз нормативного документа «Wharf Design Criteria. Port of 

Long Beach, 2009» 

Цей нормативний документ [52] містить конструктивні та геотехнічні 

критерії сейсмостійкого проєктування причалів.  

Для розрахунку та проєктування причалів передбачають три рівні 

землетрусу: землетрус експлуатаційного рівня (OLE), землетрус на рівні 

надзвичайної ситуації (CLE) та землетрус на рівні нормативного документа 

(DE). Розрахункові землетруси відповідають таким вимогам: 

 землетрус експлуатаційного рівня визначають як сейсмічну подію, яка 

виникає з 72-річним періодом повторення та має 50-відсоткову ймовірність 

перевищення за 50 років. Такий землетрус трапляється частіше, ніж землетрус 

на рівні надзвичайних ситуацій та землетрус на рівні нормативного значення, 

та має меншу інтенсивність; 

 землетрус на рівні надзвичайної ситуації вважають сейсмічною 

подією, яка виникає з періодом повторення 475 років і має 10-відсоткову 

ймовірність перевищення протягом 50 років. Землетрус на рівні надзвичайної 

ситуації має більш високу інтенсивність, ніж землетрус експлуатаційного 

рівня, але нижчий ступінь інтенсивності, ніж землетрус на рівні нормативного 

документа; 

 землетрус на рівні нормативного документа має відповідати вимогам 

до проєктного землетрусу Каліфорнійського будівельного стандарту 2010 

року [53, 54]. Ця подія відбувається рідше, ніж землетрус експлуатаційного 
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рівня та землетрус на рівні надзвичайної ситуації, їй властива вища 

інтенсивність, ніж землетрусам інших рівнів. 

У нормативному документі використано підхід, що ґрунтується на 

економічній доцільності проєктування причалів. Цей підхід враховує граничні 

значення деформацій та економічної ефективності, що пов’язана з трьома 

рівнями пошкоджень при землетрусах. Допустимі рівні пошкоджень 

визначають так: 

 у разі події, пов’язаної із землетрусом експлуатаційного рівня, у 

причалу не має бути простоїв. Ремонт не може заважати його роботі; 

 при землетрусі на рівні надзвичайної ситуації може бути тимчасова 

зупинка в експлуатації, яку слід усунути протягом декількох місяців;  

 при землетрусі на рівні нормативного документа [54] деформації, у 

тому числі постійні, не мають призвести до руйнування причалу, а в причалу 

має бути несуча спроможність, достатня для забезпечення міцності та 

стійкості під дією навантаження від власної ваги та крана.   

Наведено загальні критерії сейсмічного проєктування, комбінації 

навантажень, аналітичні та конструктивні вимоги, вимоги до геотехнічних 

умов та структури ґрунту.  

Слід зазначити, що в нормативному документі «Wharf Design Criteria. 

Port of Long Beach, 2009» немає рекомендацій щодо використання методу 

скінченних елементів та відповідних моделей ґрунту. 

До нормативів, що регулюють правила проєктування, будівництва та 

експлуатації причалів у сейсмічно небезпечних зонах, також слід зарахувати 

[55–58]. 
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1.5.3 Аналіз нормативного документа Єврокод  

 

Будівельні Єврокоди об’єднані за призначенням в функціональні групи 

(10 груп). Кожна група складається з декількох частин. Проектування в 

сейсмічних районах повинно виконуватися у відповідність до вимог ЕN 1998 

Єврокод 8: «Проектування сейсмостійких конструкцій» [Design of structures 

for earthquake] [59-64]. 

В даному стандарті розглядаються питання проектування, розрахунку та 

конструювання будівель і споруд, що будуються в сейсмічних районах. Мета 

документа полягає в оцінці параметрів і наслідків землетрусу, відповідно до 

яких: 

- відсутня загроза людського життя; 

- досягається мінімальний матеріальний збиток; 

- споруди та служби, призначені для захисту населення та надання 

медичної допомоги, перебувають у повній функціональної готовності. 

Через стихійний характер землетрусів і зважаючи на обмеженість коштів 

боротьби з наслідками землетрусів, поставлені цілі можуть бути здійснені в 

повному обсязі. Реалізація розроблених в єврокоді 8 заходів щодо захисту від 

землетрусів для різних категорій будівель і споруд відрізняються в залежності 

від матеріального забезпечення держави та ймовірності виникнення 

землетрусів. 

Під дію даного стандарту не підпадають споруди спеціального 

призначення, такі як атомні електростанції, греблі. 

Будь який розділ Єврокод, що використовується має необхідні 

посилання на інші Єврокоди як між своїми частинами, так і / або між 

Стандартами інших груп. Така взаємодія показано на Рис. 1.25. 

Національний стандарт містить повний текст єврокодів (Включаючи 

додатки) у вигляді, відповідному офіційної публікації Європейського 

Комітету по Стандартизації (CEN). Національному стандарту може 
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передувати національна титульна сторінка і національна передмова, а також 

може бути наведено Національний додаток, що має інформативний статус. 

 

 

Рис. 1.25. Основна група Єврокодів і схема взаємодії між ними під час 

проектування будівельних об’єктів 

 

 

Практика розрахунку будівель та споруд на сейсмічні впливи 

призводить до необхідності використовувати різних методів  розрахунку.  

Європейський стандарт EN 1998 (Єврокод 8, Частина 1) орієнтує 

проектувальників на застосування саме такого підходу при оцінці 

сейсмостійкості будівель і споруд, в якому можуть розглядатися кілька 

методів: 

• лінійний статичний аналіз (зазвичай називається статичним методом 

поперечних сил); 
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• модальний аналіз спектра реакції (метод рекомендується 

використовувати в якості референтного методу лінійно-динамічного аналізу, 

в якому застосовується лінійно-пружна модель конструкції і проектний спектр 

реакції). У нормативних документах України [49] та країн СНД цей метод 

прийнято називати «спектральним методом»; 

• нелінійний статичний аналіз (відомий як «розрахунок на граничну 

міцність» [Pushover Analysis ]). Метод заснований на аналізі послідовності 

руйнування елементів конструкцій при дії зовнішнього навантаження на 

конструкцію; 

• нелінійний динамічний аналіз (покроковий аналіз акселерограми 

землетрусів в часі з урахуванням розгляду всіх відомих нелінійностей [Non-

linear Time History (dynamic) Analysis]. 

Загальна схема рекомендованих єврокодів 8 методів визначення 

навантажень наведена на Рис. 1.26. 

 

 

Рис. 1.26. Методи визначення сейсмічних впливів на конструкції 

 

Методологія «Єврокод 8. Положення з проєктування сейсмостійких 

конструкцій» [65] загалом описує дворівневий підхід. Наведені в ньому рівні 

впливів такі: 

1) «без руйнувань» – необхідні умови: збереження цілісності й 

залишкової несучої здатності; 
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2) «обмежені пошкодження» – необхідні умови: жодних пошкоджень і 

пов’язаних з ними обмежень експлуатації, вартість яких непропорційно висока 

порівняно з вартістю самої споруди. 

Для паль рекомендується шарнірне з’єднання. Для визначення 

напружено-деформованого стану розрахункове прискорення ґрунту 𝑎  

має дорівнювати фактичному значенню максимального прискорення на 

поверхні з урахуванням реальних ґрунтових умов майданчика та відповідати 

періоду 475 років. Або ж його встановлює національний орган сейсмостійкого 

проєктування додатково для кожного регіону. 

Коефіцієнт сейсмічної безпеки приймається як: 

 

𝑘 𝑎 /𝑟 𝑔 i 𝑘 0,5𝑘 , 

 

де 𝑟 2 – для гравітаційних споруд із допустимими переміщеннями (мм)  

300𝑎 /𝑔; 𝑟 1,5, як зазначено вище, з допустимими переміщеннями 

(мм) 200𝑎 /𝑔; 𝑟 1 – для інших видів конструкцій. 

Для спектрального аналізу споруд естакадного типу спектри визначають 

таким чином: 

 

0 𝑇 𝑇 :         𝑆 𝑇 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ 1   

𝑇 𝑇 𝑇 :    𝑆 𝑇 𝛼 ∙ 𝑆 ∙
β
𝑞

 

𝑇 𝑇 𝑇 :    𝑆 𝑇
𝛼 ∙ 𝑆 ∙ ∙

0.20 ∙ 𝛼
                              

𝑇 𝑇:     𝑆 𝑇
𝛼 ∙ 𝑆 ∙ ∙

0.20 ∙ 𝛼
 , 

 
де α – розрахункове прискорення ґрунту; β  – спектральний коефіцієнт 

прискорення для 5-відсоткового демпфірування; q – коефіцієнт 

демпфірування корекції з еталонним значенням q = 1 для 5-відсоткового 
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в’язкого затухання. Значення параметрів S, 𝑘  і 𝑘  наведено залежно від 

класу ґрунту та швидкості. 

 

1.6  Найбільш поширені помилки при моделюванні шпунтових стінок 

 

Розвиток комп’ютерних технологій зробив використання програмних 

комплексів на базі методу скінченних елементів (МСЕ) досить поширеним в 

інженерній практиці [29]. Безліч фахівців використовують скінчено-елементні 

програми для вирішення геотехнічних задач в своїх проектах. Однак, 

відсутність досвіду і достатньої підготовки може призвести до неприємних 

наслідків та навидь аварій. В ході років  використання геотехнічного та не 

тільки програмного забезпечення довелося й самому припускатися багатьох 

помилок. Даний розділ присвячено аналізу найбільш поширених, що 

виникають при моделюванні підпірних конструкцій таких, як причали типу 

«тонка стінка» або огородження котловану.  Методи розрахунку та ймовірні 

помилки наведено в роботах [66-71]. 

Най частіше взаємодія грунту і конструктивного елемента (шпунту або 

паль) моделюється за допомогою інтерфейсів (Interface). Даний елемент 

моделі використовується для зниження міцності ґрунту на стику між 

конструктивним елементів і ґрунтом. Зниження міцності проводиться на 

величину Rinter, який може приймати значення в діапазоні від 0.01 до 1.0. 

Нижня межа 0.01 означає, що грант і конструктивний елемент практично не 

пов’язані один з одним. Верхня межа 1.0 означає, що зниження міцності ґрунту 

на кордоні з конструктивним елементом не відбувається. В такому випадку, 

контакт розглядається як жорсткий  проміжні значення величини Rinter 

означають, що характеристики міцності ґрунту на кордоні з конструктивним 

елементом знижено пропроційно Rinter.  Досліди [26, 69] показують наступну 

закономірність – чим менше Rinter прийнято в розрахунку, тим більше величина 

згинального моменту виникає в лицьовій стінці. Отже, досить важливо 

використовувати обґрунтоване «правильне» значення коефіцієнта Rinter [26] 
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при контакті: пісок – метал Rinter ≈ 0.6 – 0.7; глинистий грунт – метал  Rinter ≈ 

0.5; пісок – бетон (залізобетон) Rinter ≈ 1.0 – 0.8; глинистий грунт – бетон 

(залізобетон) Rinter ≈ 1.0 – 0.7;  ґрунт – георешітка (закладення 

буроін’екціонного анкера) (інтерфейс не потрібно) Rinter ≈ 1.0. 

Досить типовою помилкою при застосуванні інтерфейсів (Interface) є їх 

призначення по боковій поверхні буроін’єкційних анкерів. Вільна ділянка 

буроін’єкційного анкеру, як правило, моделюються елементом двовузлового 

анкера. Даний елемент на обох кінцях стикується з конструктивними 

елементами моделі, таким чином, тут немає контакту між тілом анкера і 

навколишнім ґрунтом. Отже, призначати інтерфейс (Interface) уздовж 

довжини двовузлового анкера не потрібно. Закладення буроін’єкційні анкера 

моделюється, як правило, елементом георешітки (geogrid), які працюють на 

розтяг та знаходиться в повному контакті з навколишнім ґрунтом Rinter ≈ 1.0. 

У роботі [29] зазначено, що одна з найпошириних помилок при 

розрахунку огородження котлованів є не врахування етапів їх влаштування, 

через зміни в напружено-деформованому стані ґрунту. При цьому важливо 

використовувати відповідні моделі ґрунту, що дозволяють враховувати 

розвантаження та повторне навантаження. Визначенню коректних моделей 

ґрунту присвячено окремий розділ, що наведено далі.  

Ще одним з недоліків в розрахункових моделях тонких стінок є 

помилкове використання параметрів дренованого та недренованого типу 

ґрунту, що залежить від виду розрахунку. Також слід враховувати тиск 

ґрунтових вод, відповідні види помилок та методи їх усунення наведені в [72].  

Окремо слід відзначити помилки пов’язані з ідеалізацією шпунту 

стержневим елемента або ортотропною плитою, обидва ці підходи розглянуто 

в розділі 5.  

Автори робіт [66-71] в ході довгих років вивчення та використання 

геотехнічного програмного забезпечення аналізували та визначали характерні 

помилки. Деякі з помилок зустрічаються найбільш часто і шляхи їх вирішення 

наведені у [29]. У будь-якому випадку, успішне застосування МСЕ комплексів 
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при вирішенні геотехнічних задач залежить в першу чергу від хорошого 

знання механіки ґрунтів, поведінки ґрунтів, роботи конструкції і лише в 

останню чергу від програмного забезпечення.  

 

 

1.7 Висновки до розділу 1 

Окремі результати аналізу літературних джерел було використано в 

публікаціях [74, 75, 76, 77, 78]. 

На основі аналізу літературних джерел сформульовано завдання 

дослідження: 

 розробити методику визначення оптимальної та мінімальної кількості 

інформаційних параметрів елементів моделі споруд для забезпечення 

надійності під час експлуатації; 

 сформувати рекомендації щодо застосування моделей ґрунту для 

використання в розрахунках будівель та споруд методом скінченних елементів 

у сейсмічно небезпечних районах України та виконати аналіз напружено-

деформованого стану причалів під час дії екстремальних значень навантажень; 

  створити відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування 

території України; 

  розробити метод контролю відповідності несучої здатності причалу 

та його пропускної спроможності ймовірнісними методами; 

 визначити загальні принципи побудови системи моніторингу 

технічного стану причальної споруди з використанням технології 

інформаційного моделювання. 
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2 МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

СПОРУД ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДАНИХ 

 

2.1 Життєвий цикл об’єкта  

 

BIM (Building Information Modeling (Інформаційне моделювання 

будівель – далі BIM) – це підхід до проектування, зведення, експлуатації та 

ремонту будівель (Рис. 2.1). Інформаційне моделювання керує життєвим 

циклом об’єкта на всіх етапах його існування: від концептуальної моделі до 

демонтажу та оцінки обсягів будівельного сміття. 

Основною відмінністю BIM від інших видів проектування – збір і 

комплексна обробка всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, 

економічної, експлуатаційної та іншої інформації про будівлю в єдиному 

інформаційному середовищі (BIM-моделі). При цьому всі елементи моделі є 

взаємопов’язаними і взаємозалежними, що, по суті, наділяє модель фактором 

реалістичності (наближеності до реальної будівлі і реальної ситуації). 

Технології інформаційного моделювання мають велику кількість 

якісних переваг перед звичайним проектуванням. Так, зміна просторового 

мислення проектувальника врешті-решт істотно знижує ризики виникнення 

помилок, фізичних та інтелектуальних колізій. Проектувальник має 

можливість і пряму необхідність мислити про будівлю як про цілісний 

тривимірний об’єкт (що існує в часі), а не як про набір креслень для 

проходження експертизи. 
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Рис. 2.1. Життєвий цикл будівлі [1] 

 

BIM можна порівняти із закритим цифровим середовищем навколо 

будівельного об’єкта, що створює єдине інформаційне поле, в якому 

акумулюється вся інформація про будівництво об’єкта, починаючи з ідеї і до 

повного виведення будівлі з експлуатації, зносу. Даними можуть 

користуватися всі зацікавлені сторони – забудовник, керуюча компанія, 

підрядники, суспільство. 

Сьогодні найбільш широко поширені тривимірні просторові моделі 

об’єктів (3D-BIM). Однак, за прогнозами експертів, найближчим часом 

очікується зростання інтересу до 4D, 5D, 6D і навіть 7D-моделей. 

3D-BIM – інженерно-геологічні умови, безпека та надійність, 

матеріально-технічне забезпечення будівництва. 

4D-BIM – час, календарне планування будівництва. 

5D-BIM – фінансові витрати. 

6D-BIM – споживання енергоресурсів і вплив на довкілля. 

7D-BIM – експлуатаційно-технічне обслуговування та спостереження 

(Рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Системи вимірів в інформаційному моделюванні будівель [2]. 

 

 

2.2 Рівні деталізації BIM-моделі та стадії проектування 

 

Відповідно до діючих нормативних документів проектування об’єктів 

будівництва загалом ведеться в три стадії (Рис. 2.3): для об’єктів 

невиробничого призначення – стадія ЕП (ескізний проект), а для об’єктів 

виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури – стадія ТЕО (техніко-економічне обгрунтування); стадія П 

(проект); стадія Р (робоча документація). 

Склад та зміст проектної документації об’єктів будівництва на всіх 

стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами ДБН 

А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництві і мають 

бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації. Даний 

нормативний документ встановлює вимоги до виду та об’єму інформації в 

проекті. Проект (проектна документація) – це затверджені текстові та графічні 
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матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, 

архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також 

кошториси об’єктів будівництва. Саме текстове та графічне представлення 

інформації сповільнює розвиток інформаційного моделювання в будівництві, 

оскільки після створення повноцінної віртуальної копії споруди необхідно 

виконати вимоги, щодо форми надання інформації у графічному та текстовому 

вигляді із застарілого площинного методу проектування.  

 

 

 

Рис. 2.3. Стадії проектування 

 

Одним з найбільш важливих компонентів технології інформаційного 

проектування є рівні деталізації елементів інформаційної моделі (LOD). У 

багатьох країнах різні спеціалісти використовують різні терміни, що пов’язані 
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з рівнем деталізації: «Level of Detail», «Level of Development», «Level of model 

Definition», «Depth of Detail» та ін.  

У цілому рівень деталізації LOD (2.1) визначає повноту опрацювання 

елемента інформаційної моделі. Він визначає, яку кількість графічної і 

неграфічної (атрибутивної) інформації потрібно для конкретного елемента 

інформаційної моделі на певному етапі її розвитку, 

 

LOD=LOD G+LOI                                                (2.1) 

 

де  

LOD G (Level of Model Detail  Geometry) –рівень деталізації BIM-моделі, 

графічного контенту, геометричні дані;  

LOI (Level of Model Information) – рівень деталізації інформації.  

Для розуміння концепції LOD також важливо враховувати, що елементи 

моделі в рамках процесу інформаційного моделювання прогресують з різною 

швидкістю. Це передусім пов’язано з тим, що всі розділи проекту не можуть 

почати розроблятися одночасно. Звідси випливає, що поняття LOD може бути 

застосоване лише до окремих елементів моделі, але не до моделі в цілому і, 

відповідно, LOD не може строго відповідати певній стадії проекту. 

Для організації процесу планування BIM проекту (Рис. 2.4), здійснення 

3D координації та передачі необхідної інформації для вирішення основних 

проектних завдань було визначено п’ять базових рівнів деталізації елементів 

інформаційних моделей: LOD100, LOD200, LOD300, LOD400 і LOD500. 
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Рис. 2.4. Рівень деталізації BIM моделі та стадії проектування [3]. 

 

Загальноприйнятий орієнтовний рівень деталізації BIM моделі [3], що 

використовується на різних стадіях проекту:  

 LOD 100 (Концепт) – – модель представлена у вигляді об’ємних 

елементів з приблизними розмірами, формою та орієнтацією. 

 LOD 200 (Перед проектні рішення) – модель представлена у 

вигляді об’єкта або збірки, з приблизними розмірами, формою, 

положенням у просторі, орієнтацією і  комплексу необхідної неграфічної 

інформації. 

 LOD 300 (Стадія П) – модель представлена у вигляді об’єкта або 

збірки, що належить конкретній системі будівлі з точними розмірами, 

формою, положенням у просторі, орієнтацією, зв’язками і комплексу 

необхідної неграфічної інформації. 
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 LOD 400 (Стадія РД) – модель представлена у вигляді точної 

збірки з детальними розмірами, формою, положенням у просторі, 

орієнтацією, чіткими зв’язками, даними по виготовленню і монтажу, а 

також іншою необхідною неграфічною інформацією. 

 LOD 500 (Експлуатація) – модель представлена у вигляді точної 

збірки з фактичними розмірами, формою, положенням у просторі, 

орієнтацією і неграфічною інформацією, яка достатня для передачі моделі 

в експлуатацію.  

Для кожного LOD були також рекомендовані основні напрями 

використання інформаційних моделей LOI, для яких необхідно визначити 

рівень важливості, повноти та адекватності інформації.   

 

 

2.3 Методика визначення оптимальної та  мінімальної кількості 

інформаційних параметрів елементів моделі конструкцій для 

забезпечення надійності під час експлуатації 

 

2.3.1  Шляхи визначення важливості параметру 

 

Під час проектування будь-якої конструкції з використання технологій 

інформаційного моделювання інженеру необхідно вирішувати питання, що 

пов’язані з визначенням кількості параметрів, їх виду та часу використання. 

Використання великої кількості параметрів окремих елементів призводить до 

збільшення строків проектування та об’ємів машинної пам’яті для зберігання 

й обробки таких файлів [6; 7]. Але зменшення об’єму інформації може 

призвести до неякісного виконання проекту та нівелювання всіх переваг 

інформаційного моделювання.  

Далі наведено методику визначення мінімальної кількості інформації 

щодо елементів конструкції причалу типу тонкої стінки. Для побудови 
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методики будемо використовувати загальні підходи до визначення якості 

інформації при її комп’ютерній обробці [4].   

Для визначення оптимальної кількості інформації (параметрів 

елементів) слід приділити увагу наступним показникам: важливість, повнота 

та адекватність інформації.  

 Важливість інформації (параметру) – узагальнений показник, що 

характеризує, важливість  інформації з точки зору тих завдань, для вирішення 

яких використовується, а з іншого – з точки зору організації обробки 

(зберігання та використання). Іншими словами, важливість інформації будемо 

оцінювати, за двома групами критеріїв: за  призначенням інформації та за 

умовами її обробки. При цьому слід зазначити, що параметри пов’язані з 

забезпеченням надійності споруд слід відносити до надзвичайно важливих та 

значної важливості для вирішення завдань. Структуру цих параметрів 

наведено на Рис. 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5. Структура критеріїв оцінки важливості інформації 
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У першій групі, слід виділити наступні складові: важливість завдань 

пов’язаних з використанням інформації (наприклад завдання пов’язані з 

проектуванням, будівництвом та експлуатацією) і ступінь важливості 

інформації для ефективного вирішення відповідного завдання. 

У другій групі також враховуємо дві складові: рівень втрат у разі 

небажаних змін параметру в процесі обробки під впливом дестабілізуючих 

факторів і рівень втрат на відновлення втраченої інформації. 

Позначимо: 

Квп – коефіцієнт важливості параметру; 

Квз – коефіцієнт важливості задачі забезпечення надійності, де 

використовується відповідний параметр; 

Кпі – коефіцієнт важливості параметру з точки зору втрат при його 

відсутності; 

Квв – коефіцієнт важливості інформації (параметру) з точки зору вартості 

відновлення. 

Тоді, очевидно: 

 

                                   Квп  𝑓 Квз,Кз,Кпі,Квв                                     (2.2) 

 

Іншими словами, для оцінки важливості інформації необхідно визначати 

значення перерахованих вище коефіцієнтів та знати вид залежності (2.2).   

Як вихід з такої ситуації використовуємо наступний підхід, що 

заснований на неформально-евристичних методах. Для визначення критеріїв, 

що входять в залежність (2.2) будемо використовувати лінгвістичні змінні. 

Можливі значення цих змінних див. рис 2.4. Потім сформуємо можливі 

комбінації критеріїв в межах кожної групи. Результати наведено в табл. 2.1 і 

2.2. Зведемо тепер воєдино отримані результати, що і дасть підсумкову 

класифікацію інформації за важливістю. Ця класифікація наведена в табл. 2.3. 

При цьому зроблено припущення, що діагональні (зліва вгору направо), 

елементи класифікаційної структури є однаково важливими. 
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Таблиця  2.1 

Класифікація важливості  інформації за призначенням 

Значення критерію «Важливість 
завдання» 

Важливість інформації для 
завдання 

Незначна Середня Велика 
Звичайна 1п 2п 3п 
Важлива 4п 5п 6п 
Надзвичайно важлива 7п 8п 9п 
 

Таблиця  2.2 

Класифікація важливості  інформації щодо обробки 

Значення критерію 
«Рівень втрат» 

Вартість відновлення 
Незначна Середня Велика 

Незначний 1о 2о 3о 
Середній 4о 5о 6о 
Великий 7о 8о 9о 

 

Таким чином, виявилося, що при обраних значеннях складових критеріїв 

всі параметри діляться на сімнадцять класів важливості. Однак номер класу 

важливості (Nнкв) сам собою не характеризує важливість на змістовному рівні, 

та й оперувати сімнадцятьма різними класами важко. З метою подолання 

зазначених труднощів, розділимо всі елементи класифікаційної структури так, 

як показано в табл. 2.3.  

Таблиця  2.3 

Загальна класифікація інформації за важливістю 

Важливість 
інформації 

за обробкою 
1о 2о 3о 4о 5о 6о 7о 8о 9о 

за
 п
ри
зн
ач
ен
ня
м

 

1п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2п 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3п 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4п 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5п 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6п 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7п 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8п 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
9п 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Для проведення аналітичних розрахунків необхідно мати кількісне 

значення показників важливості. Для забезпечення цих можливостей зробимо 

наступним чином. Припустимо, що між класом важливості інформації та 

коефіцієнтом важливості існує залежність, що має S-подібний вигляд 

(сигмоїдальної функції Рис. 2.6). Важливість інформації від класу 3 до класу 

1, змінюється від 0.01 до 0, а від класу 15 до класу 17, наближується від 0.99 

до 1. Для 9 класу важливість дорівнює 0.5. Для опису залежності виконаємо 

регресійний аналіз та будемо шукати функцію у вигляді арктангенса (2.3), що 

добре описує зроблені припущення та дані наведені в Табл. 2.4. 

 

Квп 𝑁нкв   𝐴  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 Кнкв  𝐵   𝐶                                 (2.3) 

 

Коефіцієнти рівняння виконують наступні функції, що характеризують 

форму лінії регресії: A – коефіцієнт, що збільшує (зменшує) масштаб S- подібної 

кривої; B – коефіцієнт, що характеризує точку перегину кривої, береться зі 

знаком «-»; C – коефіцієнт переміщує  криву вгору (вниз) залежно від знаку перед 

ним (в нашому випадку це знак «+»). 

Таблиця  2.4 

Дані для регресійного аналізу 

Клас 
важливості 

Коефіцієнт 
важливості 

1 0 
3 0.01 
6 0.1 
9 0.5 
12 0.9 
15 0.99 
17 1 

 

Встановлено, що найкращим чином для побудови сигмоїду між класом 

важливості інформації та коефіцієнтом важливості підходять такі емпіричні 

коефіцієнти: A = 0.34, B = -9,  C = 0.5. Залежність (2.3) приймає вигляд (2.4) 
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\Квп 𝑁нкв 0.34 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑁нкв 9 0.5                          (2.4) 

 

Для визначення адекватності запропонованої функції (2.4) та 

відповідних коефіцієнтів визначимо розрахункове та табличне значення  

критерію Фішера. Розрахунковий критерій Фішера Fроз = 4.75, табличне 

значення критерію при рівні значимості  α = 0,05 дорівнює Fтаб = 2.44. 

Порівнюючи розрахункове та табличне значення критерію Фішера можна 

зробити висновок щодо можливості використання виразу (2.3) з коефіцієнтами 

A = 0.34, B = – 9,  C = 0.5 для опису взаємозв’язку між класом важливості 

інформації та коефіцієнтом важливості – задовольняють поставленим 

вимогам.  

Не важко бачити, що тепер ми маємо все необхідне для аналітичного 

визначення показника важливості інформації, причому як в якісному, так і в 

кількісному значеннях.  

Таким чином, алгоритм визначення показника важливості інформації 

наступний: 

1. Експертне визначення критеріїв Квз,Кз,Кпі,Квв  лінгвістичних 

змінних; 

2.  Градація критеріїв за табл. 2.1 і 2.2; 

3.  Побудова підсумкової таблиці важливості Табл. 2.3; 

4.  Визначення значень Квп  за рівнянням (2.4). 
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Рис. 2.6 Графік коефіцієнта важливості інформації 

 

На рис.2.6 наведено графік важливості інформації в залежності від класу 

важливості.  

 

2.3.2 Методи визначення повноти інформації 

 

Повнота –  показник, що характеризує міру достатності інформації для 

вирішення відповідних завдань. Звідси випливає, що даний показник, так само 

як і попередній є відносним: повнота інформації оцінюється щодо цілком 

певного завдання або групи завдань у нашому випадку це забезпечення 

надійності протягом життєвого циклу об’єкта. Тому, щоб мати можливість 

визначати показник повноти інформації, необхідно завчасно скласти перелік 

параметрів, які необхідні для їх вирішення. Для подання таких відомостей 

зручно скористатися так званими об’єктно-характеристичними таблицями 

(далі – ОХТ), кожна з яких –  двомірна матриця, по рядках якої наведено 

перелік найменувань параметрів, які входять в коло інтересів відповідного 

завдання, а по стовпцях – найменування їх характеристик (параметрів), 

значення яких необхідні для вирішення завдань. Самі значення характеристик 

будуть розташовуватися на перетині відповідних рядків і стовпців. Сукупність 

0
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усіх ОХТ, необхідних для забезпечення вирішення всіх завдань на життєвому 

циклі об’єкта, може бути названа інформаційним кадастром об’єкта. Таким 

чином, неодмінною умовою оцінки повноти інформації є наявність 

інформаційного кадастру. 

Методика оцінки повноти може бути наступною. 

Позначимо через  dμv елемент, що знаходиться в μ – рядку і ν – стовпці 

розглянутого компонента відповідної ОХТ, причому: 

 

dμv=
1, якщо по даному елемента інформація є;

0, в іншому випадку.  

                                                             

Тоді в якості зваженого коефіцієнту повноти інформації в даній ОХТ 

можна прийняти величину 

                                           Кп
∑ ∑

                                    (2.5) 

де  μ – число рядків, ν – число стовпців в розглянутій ОХТ. 

Однак при цьому не враховується важливість, різних параметрів, 

причому важливість в тому сенсі, як це розглядалося вище. Нехай К вп  є 

коефіцієнт важливості елемента μ  рядка і v  стовпчика. 

Тоді, очевидно, в якості зваженої повноти інформації в даній ОХТ 

можна прийняти величину 

 

                      Кп
в ∑ ∑ вп

∑ ∑ в                                       (2.6) 

 

Слід зазначити, що рівняння (2.6) визначає коефіцієнт повноти 

інформації з урахуванням важливості кожного параметру. 
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2.3.3 Визначення параметрів адекватності та старіння інформації 

 

Під адекватністю інформації будемо розуміти ступінь її відповідності 

дійсному стану тих реалій, які відображає інформація. Загалом адекватність 

визначається двома параметрами: об’єктивність генерування інформації та 

тривалість інтервалу часу між моментом генерування інформації і поточним 

моментом, тобто до моменту оцінювання її адекватності. 

Об’єктивність генерування інформації, очевидно, залежить від способу 

отримання значень параметру. 

Класифікація характеристик щодо можливих способів отримання їх 

значень наведена на рис. 2.7. Тоді всі можливі значення адекватності 

інформації за об’єктивністю її генерування можна структурувати так, як 

наведено в табл. 2.5. 

 

 

Рис. 2.7. Класифікація характеристик за шляхом отримання значень 
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Таблиця  2.5. 

Структуризація значень адекватності інформації за об’єктивністю 

генерування (отримання), клас адекватності Кк.ад 

 
Тип вимірювань та характеристика 

Якість визначення  
параметру 

Хороша Середня Погана 

 
 

Прямі 

інструментальні 
Кількісно 1 2 3 
Якісно 2 3 4 

відносні 
Аналітично 3 4 5 
логічно 4 5 6 

 
Не прямі 

що мають 
аналоги 

в даному 
середовищі 

5 6 7 

у спорідненому 
середовищі 

6 7 8 

що не мають 
аналогів 

Схожого 7 8 9 
навіть 

віддаленого 
8 9 10 

 

Як і при розробці методики оцінки важливості інформації зробили 

припущення, що при достовірних шляхах визначення та кількісному 

вимірюванні характеристики адекватність відповідної інформації буде 

близька до 1, а при поганому, не прямому визначенні значення 

характеристики, що не має навіть віддаленого аналога, адекватність 

інформації близька до нуля. Природньо також припустити, що всередині 

даного інтервалу зміна адекватності відбувається за логістичною кривою у 

вигляді функції арктангенсу, як це показано на рис. 2.7. Відповідну функцію 

будемо шукати у вигляді (2.7), але слід пам’ятати, що коефіцієнт А 

приймається від’ємним, оскільки функція є не східною. 

К а Кк.ад   𝐴  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 Кк.ад  𝐵   𝐶                                 (2.7) 

 

Коефіцієнти рівняння виконують наступні функції, що характеризують 

форму лінії регресії: A – коефіцієнт, що збільшує (зменшує) масштаб S- подібної 

кривої, зі знаком «-» ; B коефіцієнт, що характеризує точку перегину кривої, 
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береться зі знаком «-»; C – коефіцієнт переміщує  криву вгору (вниз) залежно від 

знаку перед ним (в нашому випадку це знак «+»). 

Таблиця  2.6. 

 Дані для регресійного аналізу 

Клас 
важливості 

Коефіцієнт 
адекватності 

за 
об’єктивністю 
генерування 

К а 
 

1 0.999999 
3 0.99 
6 0.5 
9 0.01 
10 0.00001 

 

Встановлено, що найкращим чином для побудови сигмоїду між класом 

адекватності інформації за об’єктивністю генерування та коефіцієнтом 

адекватності підходять наступні емпіричні коефіцієнти: A = – 0.34, B = -6,  C 

= 0.5.  Тоді вираз (2.8) приймає наступний вигляд 

К а Кк.ад   0.34  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 Кк.ад 6   0.5                      (2.8) 

Графік функції (2.8) наведено на Рис. 2.7. 

 

Рис. 2.8 Графік залежності показника адекватності інформації за 

способом генерування 
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Для визначення придатності до використання запропонованої функції 

(2.8) та відповідних коефіцієнтів визначимо розрахункове та табличне 

значення критерію Фішера. Розрахунковий критерій Фішера Fроз = 4.75, 

табличне значення критерію при рівні значимості  α = 0,05 дорівнює Fтаб = 2.44. 

Порівнюючи розрахункове та табличне значення критерію Фішера можна 

зробити висновок щодо можливості використання виразу (2.8) з коефіцієнтами 

A = 0.34, B = 9,  C = 0.5 для опису взаємозв’язку між класом важливості 

інформації та коефіцієнтом важливості. 

Розглянемо тепер адекватність інформації щодо тривалості інтервалу 

часу між моментом генерування інформації і моментом використання К а . 

Для оцінки адекватності цілком слушним є відомий в теорії інформації закон 

старіння інформації. Його вигляд показаний на рис. 2.8.  При цьому під t0 

розуміється момент часу генерування інформації. Як випливає з малюнку, 

закон старіння інформації характеризується чотирма характерними 

інтервалами: 

Δt1-тривалість інтервалу часу, протягом якого інформація повністю 

зберігає свою адекватність; 

Δt2-тривалість інтервалу часу, протягом якого адекватність інформації 

падає, але не більше, ніж на 25 %; 

Δt3-тривалість інтервалу часу, протягом якого адекватність інформації 

50%; 

Δt4-тривалість інтервалу часу, протягом якого адекватність інформації 

падає на 75%. 

З огляду на ту обставину, що обидві складові адекватності інформації 

К а і К а залежать від великої кількості факторів, багато з яких носять 

випадковий характер, є підстави стверджувати, що вони в своїй основі також 

мають випадковий характер і тому можуть інтерпретуватися як ймовірності. 

Оскільки для практичного використання важливо, щоб інформація була 

адекватна за обома параметрами, то відповідно до теореми множення 
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ймовірностей загальний показник адекватності інформації К(а) може бути 

визначений як: 

К 𝒂 К а  К а                                                (2.9) 

 

 

Рис. 2.9 Загальний вид закону старіння інформації 

2.4 Висновки до розділу 2 

Основні положення розділу 2 було опубліковано в [10; 11; 12]. 

Відповідно до прийнятих гіпотез та припущень можна зробити наступні 

висновки: 

Розділ присвячено визначенню оптимальної кількості інформаційних 

параметрів моделі. До даного питання необхідно підходити з великою 

обережністю, для того щоб не втратити важливу інформацію при зменшенні її 

загального об’єму. Визначення кількості та якості інформації в інформаційній 

моделі споруди можливо з використанням загальних принципів обробки та 

зберігання інформації. Запропоновано алгоритми та методи визначення 

числових значень наступних критеріїв: 

- критерій важливості інформації; 

- критерій повноти інформації з урахуванням критерію важливості 

інформації; 

- показник адекватності інформації з урахуванням старіння інформації. 

Використання запропонованих алгоритмів та методів дозволить скласти 

інформаційний кадастр об’єкта та визначити оптимальний об’єм кількості 

параметрів для забезпечення надійності та споріднених завданнях. 
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3 МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА МОДЕЛІ ГРУНТУ ДЛЯ 

РОЗРАХУНКІВ НА СЕЙСМІЧНІ ВПЛИВИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

СТІЙКОСТІ СХИЛУ 

 

У даному розділі наведені принципи та алгоритми методу скінченних 

елементів щодо розв’язку задач геотехніки з урахуванням сейсмічних впливів 

для визначення напружено-деформованого стану споруд та стійкості схилу, 

що реалізовані в програмному комплексі Midas GTS NX [1]. GTS NX  дозволяє 

виконувати розрахунки різних типів геотехнічних задач і вирішувати 

комплексні геотехнічні завдання в єдиному програмному середовищі. GTS NX 

охоплює весь спектр інженерно-геотехнічних проектів, включаючи 

розрахунки: системи "основа-споруда", глибоких котлованів з різними 

варіантами кріплення, тунелів складної форми, розрахунки консолідації та 

фільтрації, а також розрахунки на динамічні дії і розрахунки стійкості. При 

цьому, всі типи розрахунків в GTS NX можливо виконувати як в 2D, так і в 3D 

постановці. Автор не претендує на авторство методу скінченних елементів, але 

не може обійтися без наведення основних рівнянь, оскільки це впливає на 

визначення меж використання, формулюванння алгоритмів побудови 

розрахункових схем та на аналіз результатів розрахунку.  

У дисертаційній роботі використовується ліцензійна версія програми 

GTS NX, що надана Одеському національному морському університету для 

використання в навчальній та науковій діяльності. 

 

3.1 Математичні засади розрахунків на дію сейсмічних впливів 

 

3.1.1 Визначення власних значень 

Алгоритм визначення власних значень є фундаментальним алгоритмом 

аналізу нормальних коливань 

 

𝐾𝜙 𝜆 𝐵𝜙 0    (без додавання)                    (3.1)  
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де K – матриця жорсткості; В – матриця мас (М) при визначенні нормальних 

коливань.  

В GTS NX [1] ввідповідно до [2; 3; 4] метод визначення власних значень 

залежить від методу розв’язання системи рівнянь. Для мультифронтального 

методу розв’язання системи рівнянь  (який є базовим) використовується пере 

дискретизація Ланцоша, а для розв’язку щільної матриці використовується 

алгоритм визначення власних значень або прямий метод розв’язання системи 

рівнянь  з використанням щільної матриці.  

Вектор власних значень, який є результатом розв’язання задачі по 

визначенню власних форм, задовольняє рівнянню (3.2)  

 

𝛼 𝐾𝜙 𝜆 𝐵𝜙 𝐾𝜙 𝜆 𝐵𝜙 0                      (3.2)  

𝜑 𝛼𝜙  

 

В GTS NX [1] використовується процес нормалізації вектора власних 

значень 

 

𝜙 𝑀𝜙 1                                                    (3.3) 

 

Алгоритм розрахунку власних форм забезпечує лише наближений 

розв’язок навіть при використанні прямого методу розв’язання системи 

рівнянь зі щільною матрицею, і його точність не може бути гарантована. Тому 

для перевірки точності обчислених власних форм і власного вектора 

використовуються наступні показники: узагальнена маса та жорсткість, втрата 

ортогональності та розмір похибки.  

Узагальнена маса 

 

𝑚 𝜙 В𝜙                                                     (3.4) 
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Узагальнена жорсткість 

 

𝑘  𝜙 𝐾𝜙                                                     (3.5) 

 

Втрата ортогональності 

 

𝛿 𝑚𝑎𝑥 ,                                       (3.6) 

 

Розмір похибки 

 

𝑒
‖ ‖

                                               (3.7) 

 

3.1.2      Ефективна маса 

Після визначення власних частот, періодів і форм власних коливань, що 

наведено в п. 3.1.1, ці величини можуть бути використані для обчислення 

додаткових параметрів, таких як ефективна модальна маса або модальний 

коефіцієнт участі. i-й модальний коефіцієнт участі виражається величиною 

 

           Г 𝜙 𝑀𝑇    ,                                      (3.8)   

 

де mi – узагальнена маса, 𝛼 1,2,3,4,5,6    – індекс ступеню свободи, 𝑇  – 

матриця, яка представляє розмір інерційної жорсткості і визначається для 

кожного вузла 
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де х0, у0, z0 визначають центр обертання,  визначаються для довільного вузла 

або для центру мас всієї моделі. 

Модальна маса визначається для кожного напрямку і може бути без 

труднощів обчислена з використанням модального коефіцієнта участі 

 

   m Г m                                                (3.9)   

 

Сума ефективних мас для всієї моделі дорівнює масі всієї моделі за 

винятком вузлів, на які накладено граничні умови. 

 

3.1.3 Суперпозиція форм (Mode Superposition) 

 

Метод суперпозиції форм може бути використаний в лінійно-

спектральних розрахунках [4; 5]. Метод суперпозиції форм використовує 

власні форми, що отримані в результаті розрахунку власного вектора (замість 

прямого рішення лінійного рівняння динамічної рівноваги) 

 

                               Mü t Ců t Ku t f t                                 (3.10) 

 

Переміщення в просторовій системі координат u(t) можуть бути 

виражені у вигляді поєднання модальних переміщень ξ (t) з використанням 

форм власних коливань 

                                u t Фξ t ,   Ф ϕ ,ϕ …ϕ                         (3.11) 

 

З урахуванням сказаного, рівняння динамічної рівноваги (3.10) може 

бути записано в модальній системі координат наступним чином: 
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ФТМФ ξ t ФТCФ ξ t ФТКФ ξ t ФТf t               (3.12) 

 

У загальному випадку, при використанні суперпозиції форм, форми 

вищого порядку виключаються, і використовується тільки частина форм 

нижчого порядку для формування форми Ф, і тому рівняння (3.12) є 

наближенням рівняння (3.10). Таким чином, якщо в розрахунках за 

визначенням дійсних фізичних переміщень врахована недостатня кількість 

власних форм, точність результатів таких розрахунків може бути істотно 

знижена. 

Рівняння рівноваги форм формується незалежно для кожної форми 

коливань, коли модальна матриця демпфірування ФТ𝑪Ф дорівнює нулю 

 

m ξ t k ξ t p t                                   (3.13) 

 

де 𝒎𝒊  – i-та модальна маса, 𝒌𝒊  – i-та модальна жорсткість, 𝒑𝒊  – i-те модальне 

навантаження, 𝝃𝒊  – модальне переміщення. 

При використанні суперпозиції форм рівняння рівноваги може бути 

скорочено до числа змінних відповідних числу використовуваних власних 

форм, і розрахунок може бути виконаний ефективно тоді, коли рівняння 

рівноваги форм повністю розділено за формами. 

Якщо модальна матриця мас приведена до діагонального вигляду, а з 

рівняння модальної рівноваги (3.13), яке скорочено за допомогою власної 

форми, виключено сполучення, вона може бути виражена в окремій формі для 

кожної моди за типом рівняння (3.14) 

 

                                          m ξ t b ξ t k ξ t p t                       (3.14) 
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де 𝑏   – i-те модальне демпфування. 

Або записано у наступному вигляді 

 

ξ t 2ζ ω ξ t ω ξ t p t                       (3.15) 

 

𝜻𝒊
𝒃𝒊

𝟐𝒎𝒊𝝎𝒊
       – коефіцієнт модального демпфування, 

𝝎𝒊
𝟐 𝒌𝒊

𝒎𝒊
       – модальна частота. 

Величина модального демпфування може бути задана безпосередньо 

відповідно до частоти. В такому разі величина модального демпфування 

додається до модальної матриці демпфування ФТ𝑪Ф. Таким чином, поділ 

форм коливань для рівняння рівноваги форм можливе, коли модальна матриця 

демпфування  ФТ𝑪Ф є діагональною матрицею, що справедливо, коли 

коефіцієнт пропорційного демпфування і конструктивне демпфування є 

постійними для кожного елемента, і коли демпфуючі елементи (пружина, 

демпфер) в моделі відсутні.  

Якщо в розрахунку методом суперпозиції форм задані вимушені 

коливання, вони можуть бути безпосередньо враховані в рівнянні модальної 

рівноваги. Рівняння рівноваги (3.10) розділяється за ступенями свободи з 

урахуванням і без урахування вимушених коливань 

 

     
М𝟏𝟏 М𝟏𝟐
М𝟐𝟏 М𝟐𝟐

𝐮𝟏
𝐮𝟐

С𝟏𝟏 С𝟏𝟐
С𝟐𝟏 С𝟐𝟐

𝐮𝟏
𝐮𝟐

К𝟏𝟏 К𝟏𝟐
К𝟐𝟏 К𝟐𝟐

𝐮𝟏
𝐮𝟐

𝐟𝟏
𝐟𝟐

    (3.16) 

𝐮𝟏   – переміщення по напряму без обмеження свободи, 

𝐮𝟐   – переміщення за ступенем свободи по напряму вимушених 

коливань,  

𝒇𝟏    – навантаження, яке діє у напрямку без обмеження свободи, 

𝒇𝟐    – навантаження відповідає вимушеному коливанню. 
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3.2 Критерії руйнування та інваріанти  

   
Зручний метод представлення функції текучості з використанням 

інваріантів головних напружень. Напруження в довільній точці матеріалу 

можуть бути виявлені з використанням наступного рівняння, додатково 

використавши вектор напрямку 𝑛 , який визначає напрямок головних 

напружень 

 

𝜎 𝜎 𝛿 𝑛 0                              (3.17) 

 

де  𝛿  -дельта Кронекера [8]. 

 
В наведеному вище рівнянні 𝑛 0, тоді необхідною та достатньою 

умовою для рівняння (3.1) є наступне: 
 

                  𝜎 𝜎 𝛿 0                                            (3.18) 

 

Матричне рівняння (3.18) може бути записано для головних 
напружень  

 

         𝜎 𝐼 𝜎 𝐼 𝜎 𝐼 0                               (3.19) 

 

Інваріанти напружень (перший, другий та третій), що  входять в 
рівняння (3.19), визначаються  наступним чином: 

 

𝐼 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎               

𝐼 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜏 𝜏 𝜏 𝐼 𝜎 𝜎   (3.20) 

      𝐼
𝜎 𝜏 𝜏
𝜏 𝜎 𝜏
𝜏 𝜏 𝜎

1
3
𝜎 𝜎 𝜎

1
2
𝐼 𝜎 𝜎

1
6
𝐼                               
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Величини   𝐼 , 𝐼 , 𝐼   можуть бути виражені через величини головних 
напружень  𝜎 ,𝜎 ,𝜎 ,   

 

𝐼 𝜎 𝜎 𝜎               

  𝐼 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎                                     (3.21) 

𝐼 𝜎 𝜎 𝜎   .                                   

 
 
Тензор напружень  𝜎   може бути поділена на гідростатичний тиск 

(кульовий тензор) та інваріантні компоненти напружень, як показано нижче 
 

 𝜎 𝑆 𝜎 𝛿                                     (3.22) 

 

𝜎    – середнє напруження. Також  𝑆 𝜎 𝜎 𝛿    - 

девіаторне напруження, яке уявляє чистий зсув. 
Інваріант девіатора напружень може бути визначено з  
 

     𝑆 𝑠𝛿 0                                            (3.23) 

 
  Рівняння (3.23) може бути записано у вигляді: 
 

    𝑠 𝐽 𝑠 𝐽 𝑠 𝐽 0                               (3.24) 
 

Величини, які входять в рівняння (3.24), визначаються наступним 
чином:  

𝐽 𝑆 𝑆 𝑆 𝑆 0               

𝐽
1
2
𝑆 𝑆

1
6

𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜏 𝜏

𝜏      2.9  
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𝐽
1
3
𝑆 𝑆 𝑆

𝑆 𝜏 𝜏
𝜏 𝑆 𝜏
𝜏 𝜏 𝑆

      

                                                                              

Величини 𝐼 , 𝐼 , 𝐼 , 𝐽 , 𝐽 , 𝐽  є скалярними інваріантами, 
властивості яких не залежать від напрямку координатних осей. Для 
зручності геометричного представлення функції текучості часто 
використовуються інваріанти   𝐼 , 𝐽 , 𝐽  . 

 

 

Рис. 3.1 Визначення напруженого стану в просторі головних 
напружень [1]. 

 

Вектор  ОР може бути визначено, якщо точка 𝑃 𝜎 ,𝜎 ,𝜎   задана як 

довільний напружений стан в просторі головних напружень, як зображено 

на Рис. 3.1. Вектор ОР може бути поділено на вектор ON, який прямує по осі 

гідростатичного тиску, і вектор NP, який розташовано в девіаторній площині, 

нормальної до осі гідростатичного тиску. Величини цих векторів наступні: 
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         |𝑂𝑁| 𝜉
√
𝐼                                                (3.25) 

                                                                                                                     

     |𝑁𝑃| 𝑟 2𝐽                

                

Вектор NP повинен бути повернуто на кут 𝜃  відносно осі 𝜎   для 
визначення положення точки P на девіаторній площині. В даному випадку 
кут 𝜃  називається кутом подоби, і визначається з рівняння: 

 

        𝜃 𝑐𝑜𝑠 √
/                                   (3.26) 

 

Кут 𝜃  має наступні межі: 

    0 𝜃                                       (3.27) 

 

В розрахунках зручніше використовувати замість кута 𝜃 , кут Лоде 
𝜃 , який може бути визначено за допомогою виразу: 

 

        𝜃
1
3
𝑠𝑖𝑛

3√3
2

𝐽

𝐽 /         

 

В даному випадку кут  𝜃 𝜃   і знаходиться в наступних межах  

 

    
𝜋
6

 𝜃
𝜋
6

            

 

Звичайно при заданій функції текучості матеріалу зручніше виразити 

через головні напруження та інваріант напружень, з використанням кута Лоде 

може бути запропанований наступний вираз для головних напружень:  

 



113 
 

    
𝜎
𝜎
𝜎 √

⎩
⎨

⎧sin 𝜃 𝜋

sin 𝜃              

sin 𝜃 𝜋 ⎭
⎬

⎫ 1
1
1

                     (3.28) 

 

3.3 Пластичність матеріалів 

Пластичні матеріали, на відміну від пружніх матеріалів, демонструють 

остаточні деформації навіть після зняття зовнішнього навантаження [9; 11]. 

Щоб чисельно виразити дану властивість матеріалу, деформації виражають у 

вигляді суми додатків, які уявляють собою пружні и пластичні компоненти 

 

      𝜀 𝜀 𝜀                                       (3.29) 
 

де 𝜀    –  повна деформація;  𝜀   – пружна деформація; 𝜀  : пластична 
деформація. 

Так як закон Гука визначає залежність між деформаціями і 
напруженнями в пружній стадії роботи матеріалу, застосування його до 
рівняння (3.29) після відповідних перетворень дає наступний вираз для 
напружень: 

𝜎 𝐷𝜀 𝐷 𝜀 𝜀                                     (3.30) 

 

де 𝜎   –  вектор напружень; 𝐷   –  матриця жорсткості. 

 
Критерії руйнування визначає критерій пластичності та може бути 

визначено по-різному залежно від властивостей матеріалів, таких як сталь 
або бетон. Критерій руйнування матеріалу може бути у вигляді функції, 
що побудована на підставі експериментальних даних. Загалом, у таку 
функцію входять змінні, які уявляють напруження та зміцнення: 

 

   𝑓 𝜎 , 𝜅 0                                         (3.31) 

𝑓    – функція текучості; 
𝜅    –  параметр зміцнення.  
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Якщо функція текучості 𝑓 дорівнює нулю або менше нуля, 
пластична течія не виникає, а якщо 𝑓 більше нуля – пластична течія 
виникає. 

 
3.4 Закон пластичної течії  

Руйнування матеріалу викликає його пластичну течію, яке зі свого 
боку призводить до перерозподілу напружень, що необхідно для 
збереження стану рівноваги [9; 10; 11]. Розрахунок пластичної течії 
виконується в нелілейній формі, а формулювання закону пластичної течії 
звичайно виконується у вигляді приросту функції. Напрямок напружень 
формується наступним чином: 

 

    𝑛                                               (3.32) 

 

де 𝑛  – вектор градієнту приросту функції, перпендикуляр до поверхні 
руйнування; 𝑖  – число функцій текучості. 

Збільшення пластичних деформацій може бути розділено на 
компоненти величини та напрямок з використанням закону Коттера: 

 

  𝜀 ∑ 𝜆 ∑ 𝜆 𝑚                               (3.33) 

 
де 𝑔  – функція пластичного потенціалу, яка може бути записана 𝑔 𝜎|𝜅  з 
використанням напружень та змінної зміцнення κ, загалом може бути 

визначена з результатів випробувань матеріалу; 𝜆  – пластичний множник, для 
якого повинна виконуватися умова Куна-Таккера: 
 

             𝑓 0, 𝜆 0, 𝜆 𝑓 0                                 (3.34) 

 

З наведеної вище умови виходить, що пластична течія не виникає, 

коли функція 𝑓 текучості менше нуля, а множник 𝜆   завжди дорівняє 

нулю. Коли пластична течія виникає (множник  𝜆   більше нуля), функція 
текучості завжди дорівняє нулю. m – вектор, що визначає збільшення 
пластичних деформацій в рівнянні (3.33). В даному випадку метод 

визначення збільшення пластичних деформацій через відношення  , 
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яке використовує функцію текучості  𝑓, а не функцію пластичного 
потенціалу 𝑔, називається асоціативним законом течії. А метод, який 
використовує функцію пластичного потенціалу для визначення 

збільшення пластичних деформацій через відношення , називається 

не-асоціативним законом течії. Використання не-асоціативного закону 
течії для моделі матеріалу може призвести до подавлення явища 
надмірного об’ємного розширення внаслідок відмінності напрямку дії 
напруги і деформацій. Однак, об’єм обчислень при цьому зростає через  
асиметричні матриці жорсткості та необхідності використання 
асиметричного розв’язку. 

Змінна зміцнення κ , використовується для опису деформаційного 
зміцнення, може бути визначена з використанням безрозмірних 
еквівалентних пластичних деформацій, як зображено нижче: 

 

         𝜅 𝜀 𝑄𝜀                                       (3.35) 

 

В даному рівнянні величина  𝜀  визначається наступним чином: 

 

                        𝜀

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧
𝜀
𝜀

𝜀
𝛾

𝛾

𝛾 ⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

,        𝑄

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
1
0
0
0
0
0

    

0
1
0
0
0
0

   

0
0
1
0
0
0

   

0
0
0

1/2
0
0

   

0
0
0
0

1/2
0

   

0
0
0
0
0

1/2⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

         (3.36) 

 
 
Рівняння стану для пластичної стадії роботи матеріалу може бути 

отримано наступним чином. Приріст напружень визначається пружною 

складовою вектору збільшення деформацій. 

 

       𝜎 𝐷 𝜀 𝜀 𝐷𝜀 𝜆𝐷𝑚                           (3.37) 
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Так як поточні напруження завжди повинні належати поверхні 

руйнування, повинна виконуватися умова спільності 𝜆𝑓 0 . 
Перетворення рівняння (3.37) для малого приросту деформацій дозволить 
отримати: 

 

𝜎 𝐷 𝜀 𝐷 𝜀                        (3.38) 

 

Величина  𝐷   в рівнянні (3.38) називається тангенціальною 
матрицею жорсткості. 

При використанні узгодженої тангенціальної матриці жорсткості 
рекурентна формула Ньютона-Рафсона сходиться скоріше, ніж при 
використанні рівняння (3.38), через властивості збіжності другого 
порядку. Така властивість збіжності другого порядку може бути отримана 
наступним чином. По-перше, диференціюючи рівняння (3.37), отримаємо:  

 

        𝜎 𝐷𝜀 𝜆𝐷𝑚 𝛥𝜆𝐷 𝜎 𝛥𝜆𝐷  𝜆                   (3.39) 

 

де 𝜆  – похідна величини  𝛥𝜆. 
 
Тоді рівняння (3.38) може бути переписано у вигляді: 
 

                𝐴𝜎 𝐷𝜀 𝜆𝐷𝑚                                   (3.40) 

 

Рівняння (3.40) забезпечує кращу сходимість розрахунку.   

 

3.5 Розрахунки на динамічні впливи. Інтегрування в часі 

 

Для визначення нестаціонарного відгуку використовується пряме 

інтегрування в часі та суперпозиція форм [2], щодо лінійного рівняння рух 

(3.10).  

Для неявного прямого інтегрування використовується метод 

запропонований Гілбером, Хьюзом і Тейлором (Hilber, Hughes, Taylor) [2]. 
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Метод ННТ-α являє собою загальну форму методу Ньюмарка і враховує 

числовий коефіцієнт демпфування. Даний підхід має точність другого порядку 

для кроків за часом, як і метод Ньюмарка, і з його допомогою можна 

контролювати високочастотний шум. Метод ННТ-α використовує наступне 

модифіковане рівняння рівноваги: 

 

Ma 1 α Cv f , f ,  

α Cv f , f .   0                                   (3.41)    

 

 де   𝒂𝒏 𝟏 та  𝐯𝒏 𝟏 – є вектором прискорення та швидкості на   n+1 кроці, а 

  𝜶𝑯 𝝐 
𝟏

𝟑
,𝟎  – коефіцієнт, що враховує демпфування системи, гасіння 

коливань внаслідок розсіювання енергії. Якщо в системі виникають 

немеханічні деформації, такі як внутрішні сили, пов’язані з початковими 

напруженнями та поровим тиском, зовнішні сили можна виразити за 

допомогою наступного рівняння, добутку матриці жорсткості на ступінь 

свободи: 

 

                                    f , Ku f , f ,          (3.42)    

   

Швидкість та переміщення на відповідному кроці n, n+1 можуть бути 

описані за допомогою використання нестаціонарного рівняння методу 

Ньюмарка [3] у наступному вигляді:  

 

                                  v v Δt γa 1 γ a                     (3.43)      

          

u u Δtv Δt 2βa 1 2β a             (3.44)      
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Переписавши рівняння рівноваги (3.17) з урахуванням рівнянь (3.18), 

(3.19) та (3.20),  отримаємо наступну систему рівнянь у момент часу n+1, де 

переміщення виступають у якості змінної:  

 

K u f                                            (3.45)      

K
1

βΔt
M

1 α γ
βΔt

C 1 α K 

f f , 1 α f . f . α f , f .  

M
1

βΔt
u

1
βΔt

v
1

2β
1 a  

C
1 α γ
βΔt

u
1 α γ

β
1 v Δt 1 α

γ
2β

1 a α Ku  

 

Права частина 𝒇𝒆𝒇𝒇   в системі рівнянь (3.21) визначається для 

внутрішніх сил та переміщень на кроці по часу n. Коли права частина виразу 

визначена, вектор переміщень  𝒖𝒏 𝟏  в момент часу n+1 визначається за 

допомогою розв’язання системи рівнянь. Швидкість та прискорення в момент 

часу  n+1 визначаються за допомогою нестаціонарних рівнянь  Ньюмарка 

(3.19) та (3.20).  Нестаціонарний відгук споруди отримуємо шляхом 

інтегрування в часі, що складається в повторі розрахунків.  

Ефективна матриця жорсткості 𝑲𝒆𝒇𝒇  в лівій частині рівняння (3.21) 

повторно використовує кожного разу розкладену матрицю при розрахунку з 

постійним кроком по часу, забезпечуючи ефективність розрахунку за 

допомогою одного тільки процесу прямої та  зворотної підстановки. 

При 𝒚
𝟏 𝟐𝜶𝑯

𝟐
 , 𝜷

𝟏 𝜶𝑯 𝟐

𝟒
 , та при  𝜶𝑯 𝟎  метод показує абсолютну 

стабільність.  
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Даний метод є модифікацією методу Ньюмарка з використанням 

середнього прискорення. Використовується значення за замовчуванням 𝜶𝑯

𝟎.𝟎𝟓 .   

В GTS NX реалізований облік двох видів демпфування: за масою та 

жорсткістю демпфування. Реалізовано також врахування демпфування за 

формами коливань, яке застосовується тільки при суперпозиції форм, як 

описано в п. 3.1.3. Ефект демпфування в лінійному нестаціонарному 

розрахунку враховуються за допомогою матриці жорсткості С в наступній 

формі: 

C α M β K B                                      (3.46)     

  

де 𝜶𝒋
𝒆   – коефіцієнт демпфування для j-го елемента за масою; 𝜷𝒋

𝒆   – коефіцієнт 

демпфування для j-го елемента за жорсткістю; 𝑴𝒋
𝒆   – матриця мас j-го 

елемента; 𝑲𝒋
𝒆   – матриця жорсткості j-го елемента; B     – матриця демпфування 

демпфуючого елемента (демпфера). 

Для виконання інтегрування за часом з використанням суперпозиції 

форм коливань, маса в рівнянні рівноваги форм (3.12) задається рівною 

одиниці, і рівняння приймає наступний вигляд: 

 ξ t C ξ t ω ξ t p t p t Δt t                        (3.47)      

C C ФТСФ  

 

Коли задані початкові переміщення і швидкості, початкове переміщення 

 𝝃𝒊
𝟎 і початкова швидкість  𝝃𝒊

𝟎   в модальної системі координат визначається 

наступним чином. При цьому використання всіх форм коливань дозволяє 

отримати точне рівняння, а використання частини форм дає наближену 

залежність: 
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ξ
1

m
ϕ Mu  

  (3.48)      

𝝃𝒊
𝟎 1

m
ϕ Mv  

 

де 𝝓𝒊   – i-та форма коливань; 𝐮𝟎   – початкове переміщення; 𝐯𝟎   – початкова 

швидкість. 

 

 

3.6 Нелінійний розв’язок методу скінченних елементів  

 

Нелінійний розв’язок для методу скінченних елементів являє собою 

метод приведення до коректного вирішення накопичених покрокових рішень, 

отриманих шляхом ітераційних обчислень – рис. 3.2. 

На Рис.3.2 величини 𝐟𝒆𝒙𝒕
𝒕  и 𝐟𝒆𝒙𝒕

𝒕 𝜟𝒕    представляють собою зовнішні 

сили в моменти часу відповідно t та  𝒕 𝜟𝒕, при цьому розв’язок і покрокове 

рішення між моментами часу t та  𝒕 𝜟𝒕 може бути описано наступним 

виразом: 

 

u u Δu                                            (3.49)      

де 𝚫𝐮    – розв’язок для приросту часу  𝜟𝒕. 
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Рис. 3.2 Покроковий метод та нелінійне скінченно-елементне 
зближення 

 

Якщо виконуються ітераційні обчислення для нелінійного розрахунку 

при приросту часу Δt, то накопичений покроковий розв’язок  визначається 

наступним чином: 

 

Δu ∑ δu         або        𝛥𝑢 𝛥𝑢 δu                    (3.50) 

 

де 𝜟𝒖𝒊    – накопичений покроковий розв’язок  на i-му кроці; 𝛅𝐮𝐢 𝟏     – крокові 

рішення на  i + 1  кроці; 𝛅𝐮𝐢 𝟏   – визначається шляхом розв’язку лінійної 

системи рівнянь з використанням тангенціальної матриці жорсткості K_ (i + 

1). 

     δu K  g                                              (3.51) 

 

де 𝐠𝒊     – показник нев’язки, незбалансована сила.  
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Незбалансована сила 𝐠𝒊  визначається як різниця між зовнішньою силою 

𝐟𝒆𝒙𝒕
𝒕 𝜟𝒕   і внутрішнім зусиллям 𝐟𝒊𝒏𝒕,𝒊. 

 

g f f ,                                         (3.52) 

 

Рівняння (3.52) – (3.52) ітераційно вирішуються доти, поки не 

задовольняється заданий користувачем критерій збіжності, який визначається 

в термінах зусилля в елементі, переміщення або енергії. 

Також реалізована функція лінійного пошуку для поліпшення збігу 

основних ітераційних обчислень, описаних вище. Фундаментальна концепція 

лінійного пошуку полягає в використанні скалярної величини η в процесі 

складання обчисленого крокового рішення 𝛅𝐮𝐢 𝟏 з накопиченим ітераційним 

рішенням з метою підвищення точності. При цьому накопичене ітераційне 

рішення обчислюється, як:  

 

  Δu Δu ηδu                                     (3.53) 

 

Вважаючи, що обчислена таким чином величина 𝚫𝐮𝐢 𝟏  задовольняє 

умові рівноваги і використовує принцип незмінності повної потенційної 

енергії, завдання лінійного пошуку зводиться до знаходження такого значення 

η, при якому похідна повної потенційної енергії для η дорівнює нулю: 

                                        s η δu g η 0                                   (3.54) 
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Рис. 3.3 Концептуальна діаграма алгоритму лінійного пошуку 

 

Вважаючи, що похідна енергії лінійно залежить від η, значення η, яке 

задовольняє рівняння (3.54) обчислюється наступним чином: 

 

 𝜂                                    (3.55) 

 

Де нахил дотичної в точках, в яких значення η дорівнює нулю або 

одиниці, визначиться наступним чином: 

 

𝑠 𝜂 0 δu g  

                                       𝑠 𝜂 1 δu g                                   (3.56) 

 

Так як припущення, що використовуються в алгоритмі лінійного 

пошуку, не є точним для реальних завдань, то значення s (η), обчислене з 

використанням рівняння (1.31), зазвичай не дорівнює нулю. Описані вище 

процеси повторюються до тих пір, поки значення 
𝐬 𝛈𝒋
𝒔 𝜼 𝟎

  не опиниться менше 

певної користувачем константи. 
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До ітераційних методів нелінійного аналізу відносяться методи 

початкової жорсткості Ньютона-Рафсона, і модифікований метод Ньютона-

Рафсона, які відрізняються точкою обчислення тангенціальної жорсткості. У 

методі початкової жорсткості використовується постійне значення 

тангенціальної жорсткості, обчислене в початковій точці розрахунку. У методі 

Ньютона-Рафсона тангенціальна жорсткість перераховується для кожного 

ітераційного обчислення. У модифікованому методі Ньютона-Рафсона 

тангенціальна жорсткість перераховується в разі зміни зовнішньої сили. Так 

як обчислення тангенціальної жорсткості, розрахунок матриці і розкладання 

матриці вимагає значного часу, то метод постійної жорсткості і 

модифікований метод Ньютона-Рафсона при відсутності проблем збіжності 

рішення дозволяють вирішувати завдання швидше, ніж з використанням 

методу Ньютона-Рафсона. 

Збіжність ітераційного розв’язку може визначатися з використанням: 

силового критерію, критерію по переміщенням і енергетичного критерію. 

      Критерій збіжності силовий
, ,

     
                           (3.57) 

 

Критерій збіжності за переміщенями 
 

 
                     (3.58) 

 

Критерій збіжності за амплітудою енергії  
 

    ,
             (3.59)  

 

 

Для звичайних нелінійних систем всі критерії збіжності знижуються 

одночасно при збіжності системи. Зокрема, силовий критерій являє собою 

значення незбалансованої сили і знаходиться в тісному взаємозв’язку зі 
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ступенем нелінійного рівняння. З іншого боку, критерій по переміщенням 

представляє розмір покрокового розв’язку і не підходить на роль єдиного 

критерію збіжності для задач з дуже великою локальної жорсткістю. 

Для визначення збіжності виконується порівняння одного критерію або 

групи використовуваних критеріїв із заданими користувачами значеннями 

межами. 

Діагностика розбіжності є важливим критерієм, що використовується 

при автоматичному перерахунку тангенціальної жорсткості, при цьому 

ступінь розбіжності визначається наступним чином: 

 

  E
  

    
                                                   (3.60) 

 

Коли абсолютне значення величини ступеня розбіжності більше одиниці 

|𝑬𝒊| 𝟏 , вважається, що можлива розбіжність розв’язку нелінійної задачі, 

що веде до необхідних корегувань алгоритму, а саме перерахунок матриці 

жорсткості або бісекція навантаження. Метод бісекції або метод поділу 

відрізка навпіл – найпростіший чисельний метод для вирішення нелінійних 

рівнянь виду f(x)=0. Передбачається тільки безперервність функції f(x). Пошук 

ґрунтується на теоремі про проміжні значення. 

Бісекція навантаження застосовується в тому випадку, коли поточний 

крок збільшення навантаження занадто великий для збіжності рішення, тобто 

коли рішення розходиться, або коли необхідне число ітеративних обчислень 

більш ніж задане. Відповідна величина приросту навантаження може бути 

підібрана шляхом перезапуску ітеративного обчислення з бісекції поточного 

збільшення навантаження.  

Наближений метод Ньютона являє собою тип нелінійного розв’язку, 

який є узагальненою формою методу січної. Даному методу властиві переваги 

модифікованого метода Ньютона-Рафсона, відповідно до якого перерахунок 

матриці жорсткості виконується тільки при наявності збільшення 
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навантаження. Іншими словами, не витрачається час на перерахунок матриці 

жорсткості під час ітерацій, що підвищує ефективність розв’язку. Таким 

чином, даний метод дозволяє підвищити загальну ефективність розрахунку. 

Використовується метод BFGS (Бройде-Флетчера-Голдфарба-Шенно) 

як різновид наближеного методу Ньютона. Обернена матриця, визначена на 

основі матриці жорсткості при ітераційних обчисленнях в рамках нелінійного 

розрахунку коригується відповідно до наступної послідовності операцій 

методу BFGS. 

 

𝐾  Г 𝐾    Г 𝑧 𝛿 𝛿                                     (3.61) 

 

Де j являє собою номер корекції методом BFGS, а матриця Г𝒋  та скаляр 

𝒛𝒋   можуть бути описані наступними виразами: 

 

                                                 Г𝒋 Ι 𝑧 𝛾 𝛿                                       (3.62) 

𝑧
1

𝛿  𝛾
 

 

Також вектори 𝜹𝒋  та   𝜸𝒋  в наближеному методі Ньютона визначаються 

за допомогою покрокового розв’язку  𝛅𝐮𝐢,  яке використовує коефіцієнт 

лінійного пошуку η з i-го ітераційного обчислення, та різницю між 

незбалансованими силами при ітераційному обчисленні: 

 

                                   δ Δu Δu ηδu                                  (3.63) 

γ g g  

Розв’язок на i-ій ітерації визначається з використанням j-й скоригованої 

матриці жорсткості і незбалансованих сил методу BFGS 
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                 δu К g Г  К     Г g z δ δ g                  (3.64) 

 

Обернена матриця, обчислена на основі матриці жорсткості, насправді 

не коригується процедурою методу BFGS; крокові рішення обчислюються при 

ітерації з використанням рекурсивного методу. Іншими словами, зберігається 

розкладена форма початкової матриці жорсткості без корекції з боку методу 

BFGS. Розв’язок на кожному кроці може бути знайдено з використанням 

простих рекурсивних векторних операцій. Для таких операцій зберігається 

квазіньютоновський вектор. Квазіньютоновський вектор видаляється, коли 

покроковий розрахунок сходиться і виконується складання матриці 

жорсткості. 

 

3.7 Розрахунок стійкості схила  

 

Схил завжди має потенційну енергією власної ваги внаслідок дії сили 

тяжіння; і якщо схил піддається діям зовнішніх впливів, таких як поровий 

тиск, зовнішні навантаження, сейсмічні впливи, вплив хвиль і т.д., це значно 

знижує стійкість схилу. Обвалення схилу може статися, якщо активна сила, що 

діє на схил, більше сили опору ґрунту. У розрахунку стійкості схилу 

оцінюється стійкість схилу проти обвалення з використанням співвідношення 

між активною силою і силою опору [4, 5, 6, 7]. 

Широко відомий метод граничної рівноваги підходить тільки для оцінки 

стійкості в базових умовах. Реальні зсуви схилу супроводжуються великими 

локальними переміщеннями, на межі яких відбувається зсув. Тому для 

розрахунків стійкості споруд важливо використовувати метод розрахунку, 

який в змозі безперервно відстежувати деформовану схему споруди, 

починаючи від появи початкових переміщень і аж до зсуву. Останнім часом 

ведуться активні дослідження в сферіі застосування методу скінченних 
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елементів як методу оцінки стійкості (обвалення схилу) з використанням 

величини міцності скінченних елементів, що дозволяє легко відстежувати 

деформовану схему споруди при різних граничних умовах і схемах 

навантаження. 

 Алгоритм визначання коефіцієнту 

надійності схила: 

- Крок 1. Схил у стані покою, до 

прикладення навантажень та 

впливів. 

 

- Крок 2. Прикладання зовнішніх 

впливів (поровий тиск води, 

навантаження на схил, сейсмічні 

навантаження, навантаження від 

хвиль) 

 

- Крок 3. Визначення дотичних 

напружень в схилі  

 

- Крок 4. Визначення коефіцієнту надійності, як відношення сил опору до 

сил, що зрушують.  

 

 

Коефіцієнт надійності
Сила опору

Сили,що зрушують
 

 

В інженерній практиці використовуються наступні методи оцінки 

стійкості схилів: 

- Методи граничної рівноваги; 
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- Метод скінченних елементів, що заснований на пружно-пластичній 

теорії (метод редукції і метод аналізу напружень). 

 

3.7.1 Метод редукції 

 

Розрахунок стійкості схилу з використанням методу скінченних 

елементів є детальним наближеним рішенням, що задовольняє всім умовам 

рівноваги сил, умови спільності, рівняння стану та граничні умови в кожній 

точці схилу. Даний метод чисельного аналізу дозволяє моделювати близьку до 

реальної форми зсуву, краще з огляду на реальні умови роботи споруди. При 

цьому досить точно може бути оцінений механізм обвалення і мінімальний 

коефіцієнт безпеки схилу. Зокрема, процес руйнування моделюється 

автоматично, без необхідності попереднього завдання можливої поверхні 

руйнування [6; 7]. 

Метод редукції (метод розрахунку стійкості схилу, заснований на методі 

скінченних елементів) складається в поступовому зниженні міцності і 

виконанні розрахунку напружено-деформованого стану доки розв’язок не 

перестане сходитися. Така ситуація відповідає обваленню схилу, а 

максимальний коефіцієнт зниження зсувної міцності вважається мінімальним 

коефіцієнтом стійкості схилу. Даний метод розрахунку є досить витратним, 

так як вимагає багаторазового виконання нелінійного розрахунку, але при 

цьому він дозволяє отримати більш точні результати за прийнятний час, якщо 

користувач володіє провідними обчислювальними ресурсами. Крім того, 

метод редукції дозволяє розглянути процес деформування укосу від його 

початкового стану до моменту обвалення без необхідності вказівки можливих 

положень поверхні обвалення. 

Для моделювання руйнування схилу використовується метод редукції, 

при цьому коефіцієнт безпеки обчислюється в довільній точці, в якій коло 

Мора стикається з поверхнею руйнування, як показано на Рис. 3.4. 

Напружений стан в даній точці може бути визначено як стан руйнування, і 
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коли така точка руйнування поширюється, відбувається обвалення укосу. 

Скінченно елементний розв’язок при цьому розходиться, і коефіцієнт безпеки 

при цьому вважається мінімальним коефіцієнтом запасу. 

 

Рис. 3.4. Метод редукції 

 

У розрахунках методом редукції використовуються наступні моделі 

матеріалів: модель Мора-Кулона, Друкера-Прагера і модифікована модель 

Мора-Кулона. Всі параметри в цих моделях вважаються постійними 

величинами, крім зчеплення, кута внутрішнього тертя і кута дилатансії, які 

визначають руйнування при зсуві. Значення зчеплення, кута внутрішнього 

тертя і кута дилатансії, що описують елементи ґрунту (елементи плоскої 

деформації, осе симетричні, твердо тільні), поступово знижуються, таким 

чином, обчислюється коефіцієнт надійності при руйнуванні схилу: 

 

F                                                (3.65) 

Де τ – міцність при зсуві матеріалу схилу, яка може бути визначена наступним 

чином з використанням теорії Мора-Кулона: 

 

𝜏 𝑐 𝜎 tan𝜙                                            (3.66) 
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𝝉𝒇   – дотичні напруження в активній площині, що визначаються наступним 

чином: 

τ c σ tanϕ                                           (3.67)                 

 

𝐜𝐟
𝒄

𝑺𝑹𝑭
       –  питоме зчеплення у точці на  активній площині; 

𝛟𝐟 𝐭𝐚𝐧 𝟏 𝐭𝐚𝐧𝛟

𝐒𝐑𝐅
   – кут внутрішнего тертя у точці на активній 

площині; 

𝐒𝐑𝐅          – коефіцієнт редукції.  

У методі редукції величина коефіцієнта редукції SRF в момент, що 

передує розбіжності розв’язку відповідає коефіцієнту безпеки. Тому 

коефіцієнт безпеки може дещо відрізнятися залежно від заданих користувачем 

параметрів і критеріїв збіжності. 

 

3.7.2 Метод аналізу напружень 

 

Метод граничної рівноваги є одним з найбільш поширених методів 

аналізу стійкості існуючих схилів. Однак в рамках даного методу неможливо 

визначити історію напружено-деформованого стану існуючого схилу або 

врахувати зміни в поведінці грунту. З іншого боку, в розрахунках стійкості 

схилів з використанням методу скінченних елементів є можливість врахувати 

процес формування схилу і різні характеристики ґрунту, але це вимагає 

більшого часу на розрахунки в зв’язку з необхідністю виконання декількох 

нелінійних розрахунків. В рамках даного методу коефіцієнт безпеки 

обчислюється для декількох заданих поверхонь зсуву з використанням 

результатів розрахунку напружено-деформованого стану методом скінченних 

елементів. За результатами розрахунків визначається критична крива зсуву і 

мінімальний коефіцієнт надійності. При цьому може використовуватись 
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модель матеріалу Мора-Кулона, Друкера-Прагера і модифікована модель 

Мора-Кулона, як і в розрахунках методом редукції. 

Коефіцієнт надійності:  

 

F
Г

Г
                                        (3.68) 

 

де 𝛕𝐦 – визначені в результаті розрахунку дотичні напруження; 𝛕𝐟 – міцність 

при зсуві, яка для моделі матеріалу Мора-Кулона обчислюється за  

 

𝜏 𝜎 𝜎 sin 2𝜃 𝜏 cos 2𝜃                (3.69) 

 

Де нормальні до поверхні зсуву напруження 𝝈𝒏  визначаються 

наступним чином:   

                 

𝜎 𝜎 sin 𝜃 𝜎 cos 𝜃 𝜏 sin 2𝜃                   (3.70) 

 

де θ     – кут нахилу поверхні здвигу до горизонту; 𝝈𝒙,𝝈𝒚  – нормальні 

напруження за напрямами x та y відповідно;  𝝉𝒙𝒚     – дотичні напруження.  

 

Рис. 3.5. Метод аналізу напружень 
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Для визначення коефіцієнта надійності необхідно обчислити лінійний 

інтеграл напружень уздовж віртуальної поверхні зсуву. Для цього необхідно 

знати величини напружень в будь-якій точці. Напруження обчислюються як 

сума добутків вузлових напружень на функцію форми в даній точці: 

 

𝜎 ∑ 𝑁 𝜎                                        (3.71) 

 

де 𝑵𝒊    – функція форми в i-му вузлі; 𝝈𝒊
𝒏𝒐𝒅𝒆      – напруження в i-му вузлі; 𝝈             

– напруження в довільній точці всередині елемента. 

Інтеграл напружень уздовж віртуальної поверхні зсуву для плоскої 

задачі в глобальній системі координат перетворюється в інтеграл в 

одновимірній локальній системі координат і обчислюється за допомогою 

наступного рівняння: 

 

τ x, y dГ Т τ ξ dξ T∑ W τ ξ                    (3.72) 

 

де 𝛏   – змінна координати в локальній системі координат; 𝐖𝐢   – константа 

інтегрування в i-й точці інтегрування; Т – матриця трансформації, яка 

перетворює напруження з локальної системи координат в глобальну; 𝐋  – 

довжина елемента; Τ – дотичні напруження  𝝉𝒎 або 𝝉𝒇  міцність при зсуві по 

віртуальній поверхні зсуву. 

Коефіцієнт надійності для заданої віртуальної поверхні зсуву 

визначиться наступним чином: 

 

𝐹
∑ Г

∑ Г
                                            (3.73) 
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де 𝒏𝒆𝒍     – число елементів на віртуальній поверхні зсуву; 𝐧𝟏   – початкова 

точка в межах елемента на віртуальній поверхні зсуву; 𝐧𝟐  – кінцева точка в 

межах елемента на віртуальній поверхні зсуву. 

Метод аналізу напружень, заснований на методі граничної рівноваги, 

використовує поле напружень, визначене методом скінченних елементів, і 

віртуальну поверхню зсуву методу граничної рівноваги. Порівняно з методом 

редукції, даний метод вимагає значно меншого часу обчислень, при цьому в 

розрахунку можуть бути враховані різні елементи армування схилу без 

додаткових наближень. 

 

3.8 Нелінійні моделі для моделювання пісчаних, пилуватих та глинистих 

ґрунтів 

3.8.1  Модифікована модель Кем-Клей  

 

Для формулювання модифікованої моделі Кем-Клей використовуються 

усі компоненти ефективних напружень, а також метод нелінійної-пружності й 

неявний зворотній метод Ейлера [1; 13]. Нелінійна поведінка враховується 

зміною об’ємного модуля пружності при заданому напружено-

деформованому стані. Також використовується асоціативний закон течії, а 

поверхня руйнування може збільшуватися або зменшуватися залежно від 

зміцнення або  розущільнення. 

На рис. 3.6 (а) зображено співвідношення між змінами об’єму та 

величиною гідростатичного тиску з використанням лінії нормальної 

консолідації та переущільнення, або лінії спучування (набухання). Якщо 

напруження зростає та перевершує гідростатичний тиск, зміна тиску прямує 

лінії переущільнення. Якщо гідростатичний тиск зростає достатньою мірою, 

зміна тиску проходить точку перетину лінії нормальної консолідації й 

переущільнення та далі прямує по лінії нормальної консолідації. 
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При розвороті рисунку 3.6 (а) проти часової стрілки на 90⁰ стане 

очевидним його подоба до кривої «напруження – деформації» пружньо-

пластичного матеріалу зі зміцненням, що зображено на рис. 3.6 (б). Іншими 

словами, лінія переущільнення відповідає початковій ділянці кривої, який 

представляє лінійно-пружню поведінку, а лінія нормальної консолідації 

відповідає дільниці пластичного зміцнення на графіку «напруження – 

деформації». 

 

 

Рис. 3.6. Поведінка глинистих ґрунтів 

а) залежність «об’єм – гідростатичний тиск», б) залежність 

«напруження – деформації» 

 

 

На рис. 3.7 зображено лінії співвідношення тиску, об’єму та лінія 

критичного стану. Величина М являє собою нахил лінії критичного стану 

спроектований на площину  �́� 𝑞 , як зображено на рисунку 3.7 (б). 

 



136 
 

 

Рис. 3.7. Лінія критичного стану та параметри моделі Кем-Клей 

а) графік залежності об’єму від тиску, б) лінія критичного стану. 

k – нахил лінії переущільнення,   λ – нахил лінії нормальної консолідації,  M  

– нахил лінії критичного стану. 

 

Властивості ґрунтових матеріалів визначаються за допомогою 

випробувань на консолідацію. Коефіцієнт стиску 𝐶   та коефіцієнт 

декомпресії  𝐶   визначається з використанням величини коефіцієнта 

пористості е і графіку log 𝑝 . Коефіцієнти стиску та декомпресії 

використовуються для визначення нахилу лінії нормальної консолідації λ та 

нахилу лінії переущільнення  k  

 

𝜆
.

 ,       𝑘 
.

                             (3.74) 

 

Нахил лінії критичного стану М може бути визначено з використанням 

величини кута внутрішнього тертя:  

 

                                                    𝑀                                             (3.75) 

 

де 𝜙  –  кут внутрішнього тертя, який визначається за результатом трьовісних 

випробувань на стиск. 
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Величина Г може бути обчислена з використанням рівняння, що 

приведено нижче, після того як буде визначено  питомий об’єм N при значені 

𝑝 1.0  для лінії нормальної консолідації  рис. 3.6 (а). 

 

     Г 𝑁 𝜆 𝜅 ln 2                                  (3.76) 

 

Функція текучості для модифікованої моделі Кем-Клей має 

еліптичну форму та записується у вигляді: 

 

𝑓 𝜎 �́� �́� �́� 0                                        (3.77) 

       �́� �́� 𝛿  ;   𝑞  𝑠    ; 𝑆 𝜎  ̀  �́� 𝛿   . 

 

де �́�     – тиск попереднього ущільнення (преконсолідації); M    –  нахил 

лінії критичного стану;     �́�    – ефективні напруження. 

 

 

Рис. 3.8. Функція текучості для модифікованої моделі Кем-Клей 

 

Коли ґрунт набуває критичного стану, задовольняється наступне 

співвідношення: 
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     𝑞 𝑀𝑝′                                                (3.78) 

 

Розмір поверхні руйнування для модифікованої моделі Кем-Клей 

визначається величиною �́�   . Іншими словами, при 

збільшенні  �́�   збільшується поверхня руйнування, моделювання зміцнення, 

а шляхом зниження відповідно може моделюватися розущільнення. Рівнянні 

зміцнення/розущільнення для модифікованої моделі Кем-Клей може бути 

отримано наступним чином: 

 

       𝑝 ′ 𝑝 ́ exp 𝛥𝜀                                     (3.79) 

 

Також, модифікована модель Кем-Клей характеризується наступними 

властивостями нелінійно-пружнього матеріалу: 

 

        𝐾 𝑝 ́ ,   𝐺 𝐾                                 (3.80) 

 

де 𝐾    –  об’ємний модуль пружності; 𝐺 – модуль зсуву; 𝑒  – коефіцієнт 

пористості. 

Однак, величина ефективного тиску невідома при обчисленні 

початкового напруженого стану та саме цьому в розрахунках задається 

модуль пружності, який відповідає лінійно-пружній моделі. 

Для використання модифікованої моделі Кем-Клей потрібно значення 

початкового коефіцієнта пористості, природніх напружень, а також тиск 

попереднього ущільнення (преконсолідації) 𝑝́ . GTS NX використовує 

прямий ввід величин, або величини, що автоматично обчислюються на 

основі значень природніх напружень та коефіцієнт переущільнення (OCR) 

для тиску попереднього ущільнення (преконсолідації)  𝑝́ . При цьому 

користувачу необхідно задати початкове значення коефіцієнту пористості. 
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Коефіцієнт переущільнення (OCR) визначається з використанням 

рівняння (4.8). Величина  𝑝 ́   – максимальний гідростатичний тиск, а 

𝑝  ́ початковий гідростатичний тиск. Загалом, максимальне ефективне 

нормальне напруження, що сприймається ґрунтом, визначається 

випробуванням в одометрі: 

 

      𝑂𝐶𝑅
́

́
                                           (3.81) 

 
 

3.8.2 Модифікована модель Мора-Кулона  

 

Модифікована модель Мора-Кулона є розширеною версією моделі 

Мора-Кулона та призначена для врахування властивостей пісків та пилуватих 

ґрунтів – поєднує в собі нелінійно-пружню та пластичну поведінку [1]. 

В модифікованій моделі Мора-Кулона пружня стадія роботи матеріалу 

представляється як нелінійно-пружня, при цьому використовується 

степеневий закон для формулювання взаємозв’язку об’ємних напружень та 

деформацій в пружній стадії. Іншими словами, дотичний модуль стиску 

визначається у формі:  

            𝐾 𝐾                                     (3.82) 

 

де 𝐾  –  початкове значення коефіцієнта стиску,  𝑝  – початковий тиск,  m- 

коефіцієнт типу ґрунту   0 𝑚 1 , для пісків приймається 0,5. 

Дотичний модуль при розтязі 𝑝 : 

 

      𝐾 𝐾                                 (3.83) 
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В даному випадку розтягуючи тиск – це математичний прийом, який 

використовують для обліку розтягуючих напружень, коли природній тиск 

приймається рівним нулю. Однак, в реальних розрахунках ґрунтових споруд 

майже завжди враховується не нулеві початкові напруження. 

Рівняння (4.10) записано з урахуванням взаємозв’язку для об’ємних 
напружень та деформацій: 

 

           𝑑 𝐾 𝑑𝜀                             (3.84) 

 

Інтегрування та перетворення рівняння (4.10) дозволить отримати 
рівняння:  

 

𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑚𝑝 𝐾 𝛥𝜀 𝐹 𝛥𝜀           (3.85) 

 

Поверхня руйнування для модифікованої моделі Мора-Кулона уявляє 

собою подвійну модель, коли руйнування при зсуві та при стиску відбувається 

незалежно. Така здвоєна поверхня руйнування описується наступним 

рівнянням в просторі  𝑝 𝑞 : 

 

𝑓
𝑞

𝑅 𝜃
6 sin𝜙

3 sin𝜙
𝑝 𝛥𝑝 0 

                 𝑓 𝑝 𝛥𝑝 𝛼 𝑝 0                      (3.86) 

 

де  𝑓    –  функція текучості при зсуві, 𝑓   – функція текучості при стиску. 
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Рис. 3.9.  Вигляд функції текучості в площині «p-q» 

 

 

Рис. 3.10. Форма функції текучості в девіаторній площині 

 

Функція   𝑅 𝜃  ,𝑅 𝜃   з рівняння (4.13) моделює відмінність в  міцності 

між трьохосним стиском та трьохосним розтягом у вигляді функції  𝜃   

 

      𝑅 𝜃                                            (3.87) 

де  n=-0.229. 

Величина  𝛽    залежить від кута внутрішнього тертя 

 

        𝛽                                       (3.88) 
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𝛽 0.7925  

 

Максимальне значення  𝛽  величини відповідає значенню кута 
внутрішнього тертя  𝜙 . Також форма шатра стиснення (compression cap) 
може бути визначена зa допомогою величини 𝑅 𝜃 . Величина 𝑅 𝜃   
визначається:  

 

    𝑅 𝜃                               (3.89) 

де  n=-0.229. 

Для модифікованої моделі Мора-Кулона функція пластичного 

потенціалу в площині 𝑝 𝑞   формулюється для двох випадків, відповідно зсув 

та стиск: 

 

         𝑞 𝑞 𝑝 𝛥𝑝                                   (3.90) 

𝑞 𝑝 𝛥𝑝 𝛼𝑞 𝑝    

 

Тут кут дилатансії може бути визначено через кут внутрішнього тертя ϕ. 
Зміцнення при зсуві визначається величиною кута внутрішнього тертя 

та  кут дилатансії перераховується відповідно з правилом [14]: 

 

       sin𝜙 sin𝜙 𝜅                                           (3.91) 

               𝜅 𝛾 ∙ 𝛾                                                  (3.92) 

 

де 𝜅    –  еквівалентні девіаторні пластичні деформації,  𝛾    – девіаторні 

пластичні деформації. 
Зміцнення при стисненні описується за допомогою напруженого 

попереднього зміцнення (преконсолідації): 
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    𝑃 𝑝
Г
∆𝜀                                  (3.93) 

 

де 𝑃      – напруження початкового зміцнення (преконсолідації),    𝑃   – 

напруження попереднього зміцнення, Г  – параметр зміцнення для шатра 

стиску. 

 

3.8.3 Модифікована модель UBCSAND  

 

Модифікована модель UBCSAND розроблена для врахування явища 

розжиження з використанням теорії пластичності і заснована на використанні 

величин ефективних напружень. Дана модель дає можливість визначати 

напружено-деформований стан у тривимірній постановці [15; 16]. Модель 

описує нелінійно-пружну поведінку переважно в початковій стадії, при цьому 

модуль пружності залежить від значень тиску. Пластична поведінка 

визначається трьома функціями текучості – при зсуві, стиску та знятті впливу. 

Зокрема, функція текучості при зсуві враховує ефект ущільнення матеріалу 

при циклічному навантаженні. 

Модифікована модель UBCSAND реалізована із застосуванням явного 

зворотного методу Ейлера для максимізації збіжності та ефективності 

розв’язку, при цьому використовується узгоджена тангенціальна матриця 

жорсткості. 

В пружній стадії роботи модель демонструє нелінійні пружні 

властивості з модулем деформації, що залежить від ефективного тиску �́�  

 

                  𝐺 𝐾 𝑝
̀

                                         (3.94) 
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де 𝐾     –  модуль зсуву,  𝑝    – початковий тиск, 𝑛𝑒 – експоненційний 

показник степені для модулю зсуву. 

В даному випадку допустимий тиск розтягу вираховується автоматично 

з використанням значення зчеплення і максимального кута тертя. Вважаючи, 

що коефіцієнт Пуассона не залежить від величини тиску, об’ємний модуль 

пружності визначається:  

                                  𝐾 𝐺                                          (3.95) 

 

Модифікована модель UBCSAND демонструє пластичну поведінку при 

зсуві з використанням функції текучості Мора-Кулона: 

 

𝑓 𝑅 3𝐽 𝐼 tan𝜑 𝑐 0                       (3.96) 

 

де 𝜑    – кут внутрішнього тертя, що змінюється. 

В даному випадку 𝑅 , виражає форму функції в площині та 

визначається наступним чином:  

 

             𝑅 sin ⊝ cos ⊝ tan𝜑             (3.97) 

⊝ √
/  . 

 

Закон течії використовує пластичний потенціал та базується на 

неасоційованому законі пластичної течії [17]. Таким чином, при використанні 

модифікованої моделі UBCSAND виконується неасоційована матрична 

операція: 

 

     𝑔 𝜀𝑐 tan𝛹 3𝑅  𝐽 tan𝛹                 (3.98) 
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𝑅
4 1 𝑒 𝑐𝑜𝑠 ⊝ 2𝑒 1

2 1 𝑒 cos⊝ 2𝑒 1 4 1 𝑒 𝑐𝑜𝑠 ⊝ 5𝑒 4𝑒
𝑅

𝜋
3

,𝜑  

 

де 𝛹    – кут дилатансії, що змінюється.  

Значення кута дилатансії, що змінюється за законом, що описано в 
[18]:   

         sin𝛹 sin𝜑 sin𝜑                                  (3.99) 

 

де 𝜑         –  кут тертя при постійному об’ємі. 

Іншими словами, пластичне деформування супроводжується 

усадкою (ущільненням), якщо кут тертя менший, ніж кут тертя при 

постійному об’ємі. Пластичне деформування супроводжується спученням 

(збільшенням об’єму), коли кут тертя, що змінюється перевищує кут тертя 

при постійному об’ємі. 

 

 

Рис. 3.11. Ущільнення/збільшення об’єму, визначається напрямком 

пластичних деформацій 
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Закон зміцнення для варіації максимальних пластичних деформацій 

зсуву: 

 

        𝜂 sin𝜑                                                         (3.100) 

𝑓 𝜑 ,𝜎 0         

 

Явище зміцнення визначається для двох функцій текучості при зсуві. 

Головна поверхня текучості використовується в випадку, коли поточне 

значення напружень є максимальним. З іншої сторони, вторинна поверхня 

текучості активується за умови, що поточне відношення напружень менше 

максимального значення для даного матеріалу. Якщо відношення напружень 

перевищує попереднє максимальне значення, знов активується головна 

поверхня текучості. 

Вторинна поверхня текучості використовується для моделювання 

збільшення пластичної жорсткості при циклічному завантаженні. Таким 

чином, пластичні деформації, які відповідають вторинній поверхні текучості 

менше тих, що відповідають головній. Дане явище називається ущільненням 

ґрунту. З іншої сторони, якщо відбувається розвантаження, матеріал працює в 

пружній стадії, а  відношення напружень зменшується. 

Закон зміцнення для головної поверхні текучості описується наступним 

рівнянням: 

 

∆ sin𝜑
̀
∆𝜅 𝐾

̀
1 𝑅 ∆𝜅                  (3.101) 

 

де 𝐾     – пластичний модуль зсуву;     𝑝     – початковий тиск; 𝑛𝑝    – 

експоненціальний показник;  𝜑       –  пікове значення кута внутрішнього тертя;  

∆𝜀 , ∆𝜀    – мінімальні / максимальні пластичні деформації. 
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Рис. 3.12.  Зміцнення при пластичному зсуві 

 

З урахуванням ущільнення ґрунту внаслідок циклічного завантаження, 

закон зміцнення для вторинної поверхні текучості:  

 

       sin𝜑 𝐾 ,
̀

1 𝑅 ∆𝐾                  (3.102) 

𝐾 , 𝐾 4
𝑛 1

2
𝐹  

 

де 𝐾 ,     –  циклічний пластичний модуль зсуву, 𝑛     –  число напівциклів, 𝐹  

– коефіцієнт підгонки при ущільненні ґрунту. 

У міру наближення кута внутрішнього тертя, що змінюється при 

циклічному навантаженні до свого максимального значення, пластичний 

модуль зсуву зменшується, та, врешті-решт, матеріал наближається до 

ідеально-пластичного стану. В цьому випадку відбувається розрідження 

ґрунту.  
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3.8.4 Модель ґрунту, що зміцнюється, з урахуванням малих деформацій 

Hardening Soil (small strain stiffness) 

 

Модель ґрунту зі зміцненням при малих деформаціях реалізована на 

основі модифікованої моделі Мора-Кулона і моделі накладення малих 

деформацій (Small strain overlay model). Для врахування описаних вище 

особливостей, модель зміцнення ґрунту при малих деформаціях використовує 

модифіковане співвідношення Хардина-Дерневіча: 

 

                  
.

     , a=0.385                                    (3.103) 

 

де, Gs  – модуль зсуву,  G0 – початковий модуль зсуву, γ – деформації зсуву, 

γ0.7   – деформації зсуву, при яких модуль зсуву становить 70% від початкового 

модулю зсуву. 

Модель  ґрунту, що зміцнюється  (HS) була розроблена [25; 26] з метою 

відтворення процесів, що проявляються в ґрунтах: 

- ущільнення, тобто зменшення обсягу пустот у ґрунті внаслідок 

пластичних деформацій; 

- жорсткість, що залежить від напруженого стану, тобто часто 

спостерігаються явища підвищення жорсткості зі збільшенням бокового тиску  

(також пов’язаного зі збільшенням глибини); 

- історія навантаження, тобто врахування наслідків попередньої 

консолідації; 

- плинність, тобто розвиток незворотних деформацій при 

досягненні критерія плинності; 

- дилатантність – властивість ґрунту збільшувати свій об’єм при 

пластичному деформуванні, наприклад під час зсуву. 

Величину деформацій ґрунту можна моделювати більш точно шляхом 

включення трьох різних параметрів вхідної жорсткості Рис. 3.13: 
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 E50 – жорсткості за результатами стандартних дренованих тривісних 

випробувань;  

Eur – жорсткість при навантаженні / розвантаженні; 

Eoed – дотична жорсткість при основному навантаженні в одометрі. 

 

 

Рис. 3.13. Визначення різних модулів жорсткості на кривій «деформації-

напруження»  для ґрунту 

 

Модель матеріалу, що зміцнюється з урахуванням малих деформацій 

(HSS) була сформульована Бенцем [20] для того, щоб впоратися з такими 

явищами як: 

• значна зміна жорсткості зі збільшенням деформацій зсуву в області 

малих деформації (крива S-форми, представлена на Рис. 3.13); 

• нелінійний зв’язок напружень і деформацій, починаючи з етапу дуже 

малих деформацій. 

Ці особливості означають, що модель HSS здатна більш точно та надійно 

апроксимувати деформації, що може бути корисно для розрахунків на 

динамічні впливи або моделювання розвантаження. 
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3.9 Висновки та рекомендації, щодо використання моделей деформування 

ґрунту основи 

 

Розвиток комп’ютерних технологій призвів до всебічного використання 

методу скінченних елементів, як основного методу визначення напружено-

деформованого стану споруд. Метод скінченних елементів використовується 

в інженерній практиці вже більше ніж 50 років [29], хоча його засади було 

сформульовано ще в 40-х роках минулого століття. За цей час зазнали значних 

змін: методи тріангуляції, види апроксимуючих функцій, методи розв’язку та 

спрощення систем алгебраїчних рівнянь, вид та склад матриці жорсткості та 

матриці мас, моделі деформування матеріалів конструкцій та ґрунтів основ та 

інші параметри. На даний час адекватність використання методу скінченних 

елементів визначається достовірністю і точністю моделей навантаження, 

моделей роботи матеріалів і ґрунтів, моделей руйнування. Саме визначення 

деформацій споруд на різних етапах експлуатації є важливою складовою 

забезпечення надійності споруди та безаварійної експлуатації, що не можливо 

без використання відповідних моделей деформування ґрунтів та сучасних 

методів розрахунку. Сучасні програмні комплекси, що використовуються для 

розв’язання задач інженерної геотехніки, такі як Plaxis та Midas GTS NX 

нараховують більше ніж 20 моделей матеріалів. Кожна з них має свої переваги 

та недоліки. Розібратися в тонкощах використання іноді досить складно.  

Питання вибору і застосування ґрунтових моделей, що 

використовуються при комп’ютерному моделюванні основ будівель та 

споруд, а також теоретичне обґрунтування і методики визначення їх 

параметрів, є досить гострим. У роботі в якості моделі деформування ґрунту 

використовується: модель Мора-Кулона (Mohr-Coulomb) [30]; модель ґрунту, 

що зміцнюється (Hardening Soil) [19; 26]; модель ґрунту, що зміцнюється, з 

урахуванням малих деформацій Hardening Soil (small strain stiffness) [20; 27]. 

Окремі рекомендації щодо використання цих моделей та визначення 

відповідних параметрів було розроблено та запропоновано в роботах 
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вітчизняних та закордонних вчених І. І. Солодей [27], А. Ю. Мірний, А. З. Тер-

Мартиросян [5], Brinkgreve та ін. в [21], T. Benz [20], J. Atkinson та G. Sallfors 

[22], R. F. Obrzud [23]. Вищезазначені праці вносять значний внесок в 

поширення та використання сучасних ґрунтових моделей при комп’ютерному  

моделюванні споруд різного призначення.  

Слід мати на увазі, що застосовуючи лінійно-пружні та ідеально 

пластичні моделі деформування ґрунту у розрахунках методом скінченних 

елементів деформації можуть бути занижені, що, в подальшому, впливає на 

визначення зусиль, що розраховані для опорних елементів конструкції. 

Моделі, що враховують зміну жорсткості при малих деформаціях, 

концентрують розвиток деформації навколо осередку (прикладення 

навантаження або на контакті з несучими елементами споруди), аналогічно до 

того, що спостерігається в дійсності [20; 30; 31]. 

 

Рис. 3.14. Зміни жорсткості залежно від значень  деформації зсуву; 

порівняння з діапазонами для геотехнічних задачь, груп граничних станів та 

методів визначення механічних характеристик ґрунту на основі [4; 10];  

1 – тест на пенетрацію сейсмічним конусом; 2 –тест  дилатометром (тест Маркеті); 3 

–звичайне  навантаження; 4- тест на пенетрацію. 
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Якщо врахувати, що розрахунок конструкцій ведеться за двома групами 

граничних станів використовуючи залежність між модулем зсуву та дотичних 

деформацій у відносних показниках з нанесенням відповідних точок, що 

відповідають методам досліджень механічних показників ґрунту спираючись 

на [32-37] отримаємо Рис. 3.14 на якому видно характерні точки, що доводять 

необхідність врахування змін жорсткості навіть при малих деформаціях 

ґрунту.  

Таблиця  3.1 

Використання моделей матеріалу для розрахунку споруд методом 

скінченних елементів 

Модель ґрунту 
Група 

граничних
станів 

Пісок 

Супіщані грунти, 
суглинки 

Глини 

дилантансія 
Dilatant 

контракція 
Non-dilatant 

тверді пластичні

Mohr-Coulomb 
І + +/- - +/- - 
ІІ - - - - - 

дин. - +/- - - - 

Modified Mohr-
Coulomb 

І + + + + + 
ІІ +/- +/- +/- +/- + 

дин. - + + + + 
Modified Cam-

Clay 
І - - + - + 
ІІ - - +/- - + 

HS-Small 
Strain 

І + + + + + 
ІІ + + + + + 

дин. + + + + + 

UBCSAND 
І + + +   
ІІ + + + - - 

дин. + + + - - 
- не рекомендовано застосовувати, +/- може використовуватися, але не 

рекомендується з точки зору якості результатів, + рекомендовано до застосування. 
 

Загалом, доки визначається перша група граничних станів аналіз може 

виконуватись з використанням базової лінійної моделі Мора-Кулона. З іншого 

боку, точний аналіз напружено-деформованого стану вимагає застосування 

вдосконалених моделей, які точніше апроксимують співвідношення 



153 
 

напружень і деформацій та враховують зміцнення та розжиження ґрунту. 

Рекомендації щодо використання моделей матеріалу для розрахунку методом 

скінченних елементів з урахуванням виду ґрунту та типу розрахунку наведено 

в рекомендаціях до програмних комплексів [30; 31], що можна представити у 

вигляді Табл. 3.1. 

Наведені рекомендації щодо використання моделей ґрунтів для 

розрахунку методом скінченних елементів з урахуванням виду ґрунту та типу 

розрахунку дозволяють зменшити вірогідність помилок у розрахунках та 

можуть бути використані при проектуванні різних типів гітротехнічних 

споруд. Основні засади разділу 3 було опубліковано в [38; 39; 40; 41].  
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