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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

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-інформаційного моделювання 
для забезпечення експлуатаційної надійності споруд у сейсмічно небезпечних 
районах спирається 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;  
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− 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 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 
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скінченних елементів, технології інформаційного моделювання й моніторингу 
технічного стану споруд у сейсмічно небезпечних районах України для 
підвищення надійності споруд під час експлуатації та 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; 

− 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; 
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– 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: 
– 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 
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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 
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 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 [4]; 

– переклад з англійської мови «Сучасного каталогу цунамі 
Чорноморського регіону», опублікованого у 2011 р. в роботі G. A. Papadopoulos, 
G. Diakogianni, A. Fokaefs 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]; 

– основні види руйнувань причальних споруд, відповідні блок-схеми та 
матриці для визначення ймовірності безвідмовної роботи відповідної споруди 
[10; 14; 15]; 

– 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]; 
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– 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.); 

− 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 30 

наукових праць: 11 статей – у наукових виданнях, внесених до Переліку 
наукових фахових видань України; 9 статей – у наукових періодичних виданнях 
інших держав із напряму, з якого підготовлено дисертацію; 1 стаття – у виданні, 
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проіндексованому в базі даних «Scopus» у другому квартилі (Q2) відповідно до 
класифікації «SCImago Journal and Country Rank / Journal Citation Reports»; 
2 монографії – у співавторстві; стаття в науковому періодичному виданні, що 
індексується у закордонних базах цитування; 5 тез доповідей; 3 звіти про 
науково-дослідну роботу, що пройшли рецензування та депоновані в державній 
системі НТІ. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 
загальних висновків 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. 

 
  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  
  

У вступі висвітлено актуальність теми дисертації, визначено мету роботи 
й основні напрями її досягнення, показано наукову новизну й практичне 
значення отриманих результатів. Наведено відомості про публікації й апробацію 
роботи.  

У першому розділі виконано аналіз літературних джерел за трьома 
основними напрямами дослідження.  

Перший напрям аналізу літературних джерел – це історія розвитку 
інформаційного моделювання будівельних об’єктів та використання методів 
інформаційного моделювання споруд у світі та Україні. Створенню засад методу 
інформаційного моделювання та його впровадження присвячені роботи таких 
авторів: М. С. Барабаш, Я. В. Башинський, В. Джефф (W. Geoff), К. Істмен 
(C. Eastman), В. В. Мигунов, С. Портер (S. Porter), Дж. Родрігес (J. Rodriguez), 
Р. Сакс (R. Sacks), А. В. Скворцов, В. В. Талапов, П. Тейхольц (P. Teicholz), 
Т. Тан (T. Tan). Розвиток та впровадження нової технології неможливий без 
розвитку необхідних інструментів – програмних комплексів для проєктування.  

У технологічно розвинутих країнах (США, Великій Британії, країнах 
Північної Європи, Франції, Німеччині) встановлено умови щодо обов’язкового 
застосування технологій інформаційного моделювання при проєктуванні й 
будівництві об’єктів за рахунок коштів державного бюджету. 

В Україні державне регулювання та впровадження технологій 
будівельного інформаційного моделювання почалось із 2020 р., а саме – з 
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обговорення та затвердження «Концепції впровадження технологій будівельного 
інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні». 

Концепцію передбачається реалізувати чотирма фазами (етапами): 
1. Фаза І (2020–2022). Початок системного використання ВІМ-технологій 

та переходу до ВІМ – рівня 1 після завершення фази, створення умов 
нормативно-правового регулювання та відповідного нормативно-технічного 
забезпечення з метою започаткування системного впровадження ВІМ-технологій 
в Україні.  

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)), зокрема при реалізації проєктів будівництва, 
що здійснюється з використанням державної підтримки. 

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.  

4. Фаза IV (2030–2035). Повноцінне використання ВІМ-технологій при 
реалізації будівельних проєктів. Передбачається запровадження обов’язкового 
використання ВІМ-технологій для всіх проєктів будівництва, що здійснюється за 
державної підтримки, з урахуванням життєвого циклу об’єктів та застосуванням 
баз даних об’єктів-аналогів.  

Другий напрям аналізу літературних джерел пов’язаний із розвитком 
нелінійних моделей ґрунтів. 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, хоча його засади було сформульовано 
ще в 1940-ві рр. За цей час зазнали значних змін методи тріангуляції, види 
апроксимуючих функцій, методи вирішення та спрощення систем алгебраїчних 
рівнянь, вид та склад матриці жорсткості та матриці мас, моделі деформування 
матеріалів конструкцій і ґрунтів основ та інші параметри. Нині адекватність 
використання методу скінченних елементів визначається достовірністю й 
точністю моделей навантаження, моделей роботи матеріалів і ґрунтів, моделей 
руйнування. Моделі навантажень на будівлі та споруди у своїх роботах 
розглядали В. В. Болотін, В. А. Пашинський, С. Ф. Пічугін, А. В. Перельмутер, 
О. Р. Ржаніцин, С. І. Рогачко та інші. Споруда разом із ґрунтом основи формує 
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складний напружено-деформований стан протягом усього свого життєвого 
циклу. Питання вибору й застосування моделей ґрунту, що використовуються 
при комп’ютерному моделюванні основ будівель та споруд, а також 
теоретичного обґрунтування й методики визначення їх параметрів є досить 
гострим. Окремі рекомендації щодо використання моделей та визначення 
фізико-механічних властивостей ґрунтів наведено в роботах вітчизняних та 
закордонних учених, таких як Дж. Аткінсон (J. Atkinson), Т. Бенз (T. Benz), 
Р. Брінкер (R. Brinkgreve), Ю. Л. Винников, А. В. Гришин, В. О. Гришин, 
М. Л. Зоценко, С. Ф. Клованич, А. Ю. Мірний, Р. Ф. Обрзуд (R. F. Obrzud), 
М. В. Савицький, Дж. Селфорс (G. Sallfors), І. І. Солодей, А. З. Тер-Мартиросян. 
Зазначені вчені зробили значний вклад у поширення та використання сучасних 
ґрунтових моделей при комп’ютерному моделюванні споруд різного 
призначення. 

Моніторингу технічного стану та методам підсилення конструкцій 
присвячені роботи А. Я. Барашикова, З. Я. Бліхарського, С. В. Бондаренка, 
В. М. Карпюка, П. І. Кривошеєва, Є. Ф. Лисенка, В. С. Шмуклера й багатьох 
інших. 

Третій напрям аналізу літературних джерел – це сейсмічні впливи. 
Актуальні питання теорії сейсмостійкості розглянуто вченими української 
школи: А. М. Бамбурою, О. С. Городецьким, В. О. Гришиним, А. В. Гришиним, 
В. С. Дорофєєвим, В. К. Єгуповим, К. В. Єгуповим, В. С. Кукунаєвим, 
М. Г. Мар’єнковим, Ю. І. Немчиновим, М. Б. Пойзнером, А. К. Хавкіним, 
В. С. Шмуклером.  

Види пошкоджень причальних конструкцій унаслідок значних землетрусів 
у своїх роботах описали Й. Андо (Y. Ando), Р. К. Борг (R. C. Borg), V. M. Buslov 
(В. М. Буслов), Вай-Фах Чен (Wai-Fah Chen), Дж. М. Ейдінгер (J. M. Eidinger), 
Дж. А. Іган (J. A. Egan), С. Іаі (S. Iai), Й. Мацунага (Y. Matsunaga), Т. Моріта 
(T. Morita), М. Мійята (М. Miyata), Х. Ойші (H. Oishi), Х. Огура (H. Ogura), 
К. Скоутон (С. Scawthorn), Х. Сакурай (H. Sakurai), Й. Танака (Y. Tanaka) та інші. 
Аналіз видів пошкоджень причальних споруд під час значних землетрусів дав 
змогу виявити характерні сценарії руйнування причалів типу тонкої стінки та 
причалів-естакад.  

Різноманітність інженерно-геологічних умов призводить до різних видів 
руйнувань. Причали типу тонкої стінки найчастіше руйнуються внаслідок 
розрідження ґрунту. Це, з одного боку, спричинює переміщення анкерної 
конструкції в бік акваторії, зменшення зусиль в анкерному тяжі та збільшення 
згинальних моментів у лицьовій стінці. З іншого боку, розрідження засипки може 



10 
 
викликати збільшення тиску на лицьову стінку, що негативно впливає на роботу 
всієї конструкції.  

Спираючись на аналіз руйнувань причальних споруд естакадного типу під 
час землетрусів, можна назвати три основні причини руйнування: 

1) сили інерції від верхньої будови передаються повністю на палі; 
2) у разі значних зрушень засипки відбувається переміщення тилової зони 

в бік моря; 
3) для причалів, побудованих на слабких ґрунтах, характерне 

переміщення паль у бік моря. 
Також виконано огляд документів щодо портового сейсмічного 

проєктування, а саме: PIANC – «Seismic Design Guidelines for Port Structures», 
«Port of Long Beach – Wharf Design Criteria», OCDI – «Technical Standards and 
Commentaries for Port And Harbor Facilities in Japan», «Єврокод 8. Положення з 
проєктування сейсмостійких конструкцій».  

Другий розділ присвячено визначенню оптимальної кількості 
інформаційних параметрів моделі. 

Відповідно до чинних нормативних документів проєктування об’єктів 
будівництва загалом ведеться в три стадії: для об’єктів невиробничого 
призначення – стадія ЕП (ескізний проєкт), а для об’єктів виробничого 
призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – 
стадія ТЕО (техніко-економічне обґрунтування); стадія П (проєкт); стадія Р 
(робоча документація). 

Склад та зміст проєктної документації об’єктів будівництва на всіх стадіях 
проєктування визначаються згідно з ДБН А.2.2-3-2014 і мають бути достатніми 
для оцінювання проєктних рішень та їх реалізації. Цей нормативний документ 
встановлює вимоги до виду та обсягу інформації в проєкті. Саме текстове та 
графічне представлення інформації сповільнює розвиток інформаційного 
моделювання в будівництві, оскільки після створення повноцінної віртуальної 
копії споруди необхідно дотримуватися вимог щодо форми подання інформації 
у графічному та текстовому вигляді. 

Одним із найбільш важливих компонентів технології інформаційного 
моделювання є рівні деталізації елементів інформаційної моделі (LOD).  

Загалом рівень деталізації LOD (1) визначає повноту опрацювання 
елемента інформаційної моделі. Він вказує, яка кількість графічної і неграфічної 
(атрибутивної) інформації потрібна для конкретного елемента інформаційної 
моделі на певному етапі її розвитку: 
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LOD = LOD G + LOI,                                                (1) 
 

де LOD G (Level of Model Detail Geometry) – рівень деталізації графічного 
контенту BIM-моделі, геометричні дані; LOI (Level of Model Information) – рівень 
деталізації інформації. 

Під час проєктування будь-якої конструкції з використанням технологій 
інформаційного моделювання інженеру доводиться вирішувати питання, 
пов’язані з визначенням кількості неграфічної (атрибутивної) інформації, її виду 
та часу використання. Велика кількість параметрів окремих елементів 
призводить до збільшення строків проєктування та обсягів машинної пам’яті для 
зберігання та оброблення таких файлів. Але зменшення обсягу інформації може 
стати причиною неякісного виконання проєкту та нівелювання всіх переваг 
інформаційного моделювання.  

У роботі розроблено методику визначення оптимальної кількості 
інформації щодо елементів споруд. Для побудови методики використано підходи 
до визначення якості інформації при комп’ютерній обробці.   

Приділено увагу таким показникам інформації, як важливість, повнота, 
адекватність.  

Важливість інформації (параметра) – узагальнений показник, що 
характеризує інформацію, з одного боку, за тими завданнями, для вирішення 
яких вона використовується, а з іншого – з точки зору організації її оброблення 
(зберігання та використання). При цьому параметри, пов’язані із забезпеченням 
надійності споруд, слід зараховувати до надзвичайно важливих та значної 
важливості для вирішення завдань. Структуру цих параметрів наведено на рис. 1. 

Інакше кажучи, для оцінки важливості інформації необхідно визначати 
значення наведених вище коефіцієнтів та знати вид залежності (2).   

Використано підхід, що спирається на неформально-евристичні методи. 
Для визначення критеріїв, які охоплює залежність (2), записано лінгвістичні 
змінні. Сформульовано можливі комбінації критеріїв у межах кожної групи. Далі 
поєднано результати та отримано підсумкову класифікацію інформації за 
важливістю. Цю класифікацію наведено в табл. 1. При цьому зроблено 
припущення, що на діагоналях (зліва – вгору направо) розміщуються елементи 
класифікаційної структури з однаковою важливістю. 

 



12 
 

 
Рис. 1. Структура критеріїв оцінки важливості інформації 

   
Важливість параметра визначено як: 
 

Квп =  𝑓𝑓(Квз,Кз,Кпі,Квв),                                     (2) 
 

де Квп – коефіцієнт важливості параметра; Квз – коефіцієнт важливості завдання 
забезпечення надійності, де використовується відповідний параметр; Кпі – 
коефіцієнт важливості параметра з точки зору втрат за його відсутності; Квв – 
коефіцієнт важливості інформації (параметра) з точки зору вартості відновлення. 

 

Таблиця 1 

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. Припустимо, що між класом важливості 
інформації та коефіцієнтом важливості існує залежність, що має S-подібний 
вигляд (сигмоїдальної функції). Важливість інформації від класу 3 до класу 1 
змінюється від 0,01 до 0, а від класу 15 до класу 17 наближається від 0,99 до 1. 
Для класу 9 важливість дорівнює 0,5. Для опису залежності виконано 
регресійний аналіз та отримано функцію (3), що добре описує зроблені 
припущення: 

 
Квп(𝑁𝑁нкв) = 0,34 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑁𝑁нкв − 9) + 0,5.                                (3) 

 
Тепер маємо все необхідне для аналітичного визначення показника 

важливості інформації, причому як в якісному, так і в кількісному значенні. 
Повнота – показник, що характеризує ступінь достатності інформації для 

вирішення відповідних завдань. Отже, цей показник, як і попередній, є 
відносним: повнота інформації оцінюється щодо певного завдання або групи 
завдань, у цьому випадку – це забезпечення надійності протягом життєвого 
циклу об’єкта. Тому, щоб мати можливість визначати показник повноти 
інформації, необхідно завчасно скласти перелік параметрів, необхідних для 
вирішення певних завдань. Для подання таких відомостей зручно скористатися 
так званими об’єктно-характеристичними таблицями (ОХТ), кожна з яких – 
двомірна матриця, у рядках якої наведено перелік найменувань параметрів, які 
належать до кола інтересів відповідного завдання, а у стовпцях – найменування 
характеристик (параметрів), значення яких необхідні для вирішення завдань. 
Самі значення характеристик будуть розташовуватися на перетині відповідних 
рядків і стовпців. Сукупність усіх таблиць, необхідних для вирішення всіх 
завдань на життєвому циклі об’єкта, може бути названа інформаційним 
кадастром об’єкта. Отже, неодмінною умовою оцінювання повноти інформації є 
наявність інформаційного кадастру. 

Методика оцінки повноти інформації. 
Позначимо через dμν елемент, розташований в μ-рядку і ν-стовпці 

розглянутого компонента відповідної ОХТ, причому: 
 

dμν = �1, якщо за цим елементом інформація є;
0  в іншому випадку.  
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Як зважений коефіцієнт повноти інформації в цій ОХТ можна прийняти 
величину 

 

                                           Кп =
∑ ∑ 𝑑𝑑μννμ

𝑚𝑚𝑚𝑚
 ,                                             (4) 

 
де μ – кількість рядків, ν – кількість стовпців в ОХТ. 

Нехай Кμν
(вп) – коефіцієнт важливості елемента μ-рядка і ν-стовпчика. 

Тоді в ролі зваженої повноти інформації в цій ОХТ можна прийняти 
величину 

 

                      Кп
(в) =

∑ ∑ 𝑑𝑑μνKμν
(вп)

νμ

𝑚𝑚𝑚𝑚∑ ∑ Kμν
(в)

νμ
 .                                                (5) 

 
Під адекватністю інформації розуміємо ступінь її відповідності дійсному 

стану тих реалій, які вона відображає. У загальному випадку адекватність 
визначається двома параметрами: об’єктивністю генерування (отримання) 
інформації та тривалістю інтервалу часу між моментом генерування інформації 
та поточним моментом. 

З огляду на ту обставину, що обидві складові адекватності інформації 
К(а )́ і К(а )̀ залежать від великої кількості факторів, багато з яких мають 
випадковий характер, є підстави стверджувати, що вони за своєю суттю також є 
випадковими і тому можуть інтерпретуватися як імовірності. Оскільки для 
практичного використання важливо, щоб інформація була адекватна за обома 
параметрами, то відповідно до теореми множення ймовірностей загальний 
показник адекватності інформації К(а) може бути визначений як: 

 
К(𝒂𝒂) = К(а )́  К(а )̀  .                                              (6) 

 
Отже, другий розділ дисертації присвячено визначенню оптимальної 

кількості інформаційних параметрів моделі. До цього питання слід підходити з 
великою обережністю, щоб не втратити важливу інформацію при зменшенні її 
загального обсягу. Визначити кількість та якість інформації в інформаційній 
моделі споруди можна з допомогою загальних принципів оброблення та 
зберігання інформації.  
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Використання запропонованих алгоритмів та методів дасть 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, 
реалізовані в програмному комплексі «Midas GTS NX». «GTS NX» дає змогу 
виконувати розрахунки в різних типах геотехнічних задач і розв’язувати 
комплексні геотехнічні задачі в єдиному програмному середовищі. «GTS NX» 
охоплює весь спектр інженерно-геотехнічних проєктів, у тому числі розрахунки: 
системи «основа – споруда»; глибоких котлованів з різними варіантами 
кріплення; консолідації та фільтрації, а також розрахунки на динамічні дії і 
розрахунки стійкості.  

Питання вибору і застосування ґрунтових моделей, що використовуються 
при комп’ютерному моделюванні споруд, а також теоретичного обґрунтування і 
методики визначення їх параметрів є досить гострими. У 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. 

При використанні лінійно-пружних та ідеально пластичних моделей 
деформування ґрунту в розрахунках методом скінченних елементів можуть бути 
занижені значення деформацій. Моделі, що враховують зміну жорсткості при 
малих деформаціях, концентрують розвиток деформації навколо осередку 
(прикладення навантаження або на контакті з несучими елементами споруди). На 
рис. 2 представлено залежність між модулем зсуву та дотичними деформаціями 
у відносних показниках. Нанесені точки відповідають методам досліджень 
механічних показників ґрунту. З цього видно, що необхідно враховувати зміну 
жорсткості навіть при малих деформаціях.  

Загалом, доки визначається перша група граничних станів, аналіз можна 
виконувати з використанням базової лінійної моделі Мора – Кулона. З іншого 
боку, точний аналіз напружено-деформованого стану вимагає вдосконалених 
моделей, які точніше апроксимують співвідношення напружень і деформацій та 
враховують зміцнення й розрідження ґрунту. Рекомендації щодо використання 
моделей матеріалу для розрахунку методом скінченних елементів з урахуванням 
виду ґрунту та типу розрахунку наведено в табл. 2. 
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Рис. 2. Зміна жорсткості залежно від значень деформації зсуву на основі [4; 10]: 

1 – тест на пенетрацію сейсмічним конусом; 2 – тест дилатометром (тест 
Маркетті); 3 – звичайне навантаження; 4 – тест на пенетрацію 

 
Таблиця 2 

Використання моделей матеріалу для розрахунку споруд  
методом скінченних елементів 

Модель ґрунту Група гр. 
станів Пісок 

Супіщані ґрунти, 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 
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Наведені рекомендації дають змогу зменшити вірогідність помилок у 
розрахунках та можуть бути використані при проєктуванні різних типів 
гідротехнічних споруд. 

У четвертому розділі подано 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 дають змогу мінімізувати помилки при 
розрахунках та підібрати відповідний програмний комплекс.  
а 

 

б 

в 

 

г 

 
д 

 

е 

 

 
Рис. 3. Розрахункова схема причалу на різних етапах розрахунку в «Plaxis 8.2»: 
а – розрахункова схема; б – гідростатичний вплив води; в – стадія влаштування 

основних елементів; г – результати за переміщеннями на стадії зворотної засипки; 
д – деформована схема причалу; г – переміщення на стадії експлуатаційних 

навантажень  
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 Загалом четвертий розділ присвячено пошукам автора, пов’язаним із 
розрахунком причалу типу тонкої стінки, або больверк. Почались розрахунки з 
аналізу напружено-деформованого стану з використанням «Plaxis 8.2». 
Розрахункову схему та стадії розрахунку наведено на рис. 3. 
а 

 

б 

 

 

в 

              

г 

 

 

д 

 

е 

 

 

 
Рис. 4. Розрахунок причалу в програмному комплексі «Ліра-САПР»: 

а – рекомендовані мінімальні розміри розрахункової схеми;  б – стадія 
експлуатації; в – початкова стадія; г – переміщення на стадії 

експлуатаційних навантажень; д та е – просторова розрахункова схема  
та результати за переміщеннями 
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Також розрахунки виконано в «ПК Lira», при цьому використано як 
плоску, так і просторову розрахункову схему. У розрахунковій схемі больверку 
мають бути представлені конструктивні елементи: лицьова, екрануюча та 
анкерна стінки; анкерні тяжі; ґрунти основи й засипки. Рекомендовані розміри 
розрахункової схеми споруди і деякі результати розрахунку наведено на рис. 4. 
Якщо зазначені ґрунти перебувають від поверхні причалу на відстані, що 
перевищує подвійну висоту стінки Н, то положення нижньої межі розрахункової 
схеми допускається приймати від поверхні дна біля причалу на відстані, що 
дорівнює подвійній глибині забивання стінки Н3 = Н2. Шар слабкого ґрунту в 
основі споруди слід включати в розрахункову схему, збільшуючи за необхідності 
відстань Н1 до нижньої межі.  

З урахуванням досвіду, отриманого при розрахунках у «Plaxis» та «Ліра-
САПР», подальші дослідження розрахункових схем було виконано в 
програмному комплексі «Midas GTS NX», призначеному для розв’язання 
геотехнічних задач. Використано рекомендації до розмірів розрахункових схем 
та відповідної стадійності. Розрахунки тестових задач здійснено в межах 
припущення плоскої деформації. Розрахункову схему та результати за 
переміщеннями наведено на рис. 5. 

 
а 

 
 

б 

 

Рис. 5. Розрахунок причалу в програмному комплексі «Midas GTS NX»: 
а – розрахункова схема; б – переміщення 

 
 
Для всіх програмних комплексів наведено рекомендації щодо етапів 

моделювання та розрахунку. Але виконання лише числових розрахунків не дає 
змоги зробити висновок щодо адекватності запропонованих методів.  

Розв’язання задач методом скінченних елементів має наближений і 
нестійкий характер. Незначні помилки у вхідних даних і граничних умовах 



20 
 
можуть призвести до серйозних похибок результату. Однак набагато гірше те, 
що можуть виникнути незначні помилки, які важко помітити, але які суттєво 
впливають на результати аналізу. 

Помилки при розрахунках неминучі. Чим складніша модель, тим вища 
ймовірність помилок. Суть верифікації полягає в тому, щоб запобігти шкоді, яку 
такі помилки можуть заподіяти конструкції. Існують різні способи верифікації 
залежно від типу розрахунку заданої точності й рівня ризику. Розрахунок 
необхідно починати з чіткого визначення цілей, очікуваних результатів і їх 
точності, а також основних розрахункових вимог. 

Верифікація та валідація становлять основу якісного інженерного 
розрахунку. Без цих процедур є високою ймовірність невдачі при 
комп’ютерному моделюванні або помилок проєктування, що в кінцевому 
підсумку завдадуть більше шкоди, ніж користі. Інженерні розрахунки можуть 
виявитися марними за відсутності належної практики перевірки й узгодження 
результатів. 

Отже, верифікація – це процедура перевірки правильності виконання 
розрахунку МСЕ (метод скінченних елементів), а валідація – це процедура 
перевірки достовірності результатів розрахунку (в ідеалі, після його верифікації). 
Верифікація показує, чи правильно вирішено задачу, а валідація – чи правильно 
поставлено завдання. 

Тому було виконано валідацію методу розрахунку, вироблених 
рекомендацій та моделей ґрунту, а саме – зіставлення отриманих даних з 
результатами експериментальних досліджень, здійснених В. М. Ренгач. 

Натурні дослідження заанкерених металевих і залізобетонних шпунтових 
стінок були проведені В. М. Ренгач на восьми дослідних ділянках 
глибоководного морського причалу (відмітка дна біля стінки 10 м) загальною 
протяжністю 1 км. Ця стінка на довжині 475 пог. м зведена з металевого шпунта 
«Ларсен-V», на ділянці 525 пог. м – із залізобетонного шпунта перетином 
45×50 см. Довжина шпунтової палі становила 20–21,5 м. При цьому 
випробування велися, починаючи із спостережень у період зведення стінки із 
заповненням пазухи ґрунтом (рис. 6) і закінчуючи експлуатаційним періодом, з 
урахуванням тимчасового (корисного) навантаження. Ґрунт – пісок, р = 35–36°. 

Для порівняння з експериментальними даними виконано розрахунок 
причальної стінки глибиною біля причалу 10 м зі шпунта «Ларсен-V», зворотна 
засипка з піску з коефіцієнтом пористості 0,7. Розрахунок виконано для плоскої 
розрахункової схеми з використанням трьох моделей ґрунту «Mohr – Coulomb», 
«Hardening Soil», «Hardening Soil Small Strain». 
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У табл. 3 представлено результати розрахунку і їх порівняння з 
експериментальними даними. 

 

 
Рис. 6. Розрахункова модель та графоаналітичний розрахунок шпунтової стінки 

(метод Блюма – Ломейра) 
 

Таблиця 3 

Порівняння результатів розрахунку МСЕ  
з експериментальними даними В. Н. Ренгач  

Параметр Найм. Од. вим. МС HS HSS За [9] 
Максимальний згинальний 
момент у лицьовій стінці 

М+ кНм/м 205 20 42 – 
М− кНм/м 236 398 409 460 

Максимальні переміщення Ux max мм 3,0 6,7 5,8 8,7 
Зусилля в тяжі Nтяга кН 365 443 453 440 

 

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, краще 
обирати моделі ґрунту відповідно до рекомендацій, наведених у табл. 2. 

Епюра тиску Епюра М Пружна лінія 
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П’ятий розділ умовно слід поділити на дві частини. Першу присвячено 
розробленню методу знаходження ймовірності першого перевищення кількістю 
вантажу на складському майданчику портового терміналу 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 здатності. 

У цьому розділі розглянуто портовий термінал, який складається з 
причалів для обробки судна і складської території в тиловій зоні. Приймемо, що 
вантаж однорідний та завозиться на термінал суднами. Вважаємо, що інтервали 
часу між прибуттям суден є незалежною випадковою величиною, що відповідає 
нормальному закону розподілу з параметром λ. Інакше кажучи, потік суден 
описується моделлю однорідного пуассонового процесу з параметром λ. 
Вантажомісткість усіх суден також вважається взаємно незалежними 
випадковими величинами, розподіленими за законом розподілу G (x). Весь 
вантаж із суден вивантажується на склад, звідки вивозиться наземним 
транспортом рівномірно з постійною інтенсивністю, що дорівнює W.  

Введено такі умовні позначення: 
γk  – завантаження k-го за рахунком судна, та 
 

{ } ( ) ;1 x G xγ ≤ =P
                                         (7) 

 
τk – випадковий інтервал часу між прибуттям k-1 і k судна, причому 
 

{ } 1 .1
tt e λτ −≤ = −P

                                  (8) 
 

Випадкові значення τ1, τ2, ... і γ1, γ2, ... передбачаються незалежними. 
Вважаємо, що середній інтервал між прибуттям суден 1 /λ значно більше, 

ніж середній час розвантаження судна на склад, тобто будемо нехтувати часом 
розвантаження судна. 

Структурна схема описаного портового терміналу представлена на рис. 7.  
Вантаж, що зберігається на складі, створює додатковий тиск через ґрунт на 

стінку причалу, що може призвести до її деформації (або аварії) і тимчасового 
виведення причалу з експлуатації. Гранично допустима величина напружень від 
бокового тиску σ0 визначається законом Кулона й обчислюється за формулою: 
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,0 ваσλσ =                                                        (9) 

 
де λа – коефіцієнт, який визначається за формулою: 

 

                            
);

24
(tg                 2 βπλ −=a

                                               (10) 
 

де β – кут внутрішнього тертя; σв – граничне значення вертикального тиску на 
ґрунт, що створюється вантажем на складі. 

 
 

 
Рис. 7. Структурна схема роботи портового терміналу 

 
 
Якщо вважати, що вантаж на складі рівномірно розподілений по його 

площі, то можна приблизно оцінити величину σв в такий спосіб: 
 

                             
,              

S
E

в =σ
                                                        (11) 
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де E і S – місткість і площа складського майданчика терміналу. 

За допомогою формул (10), (11) критерій безвідмовної роботи причальної 
стінки може бути виражений нерівністю 

 

                                   
,)( 0 EaStZ λσ =≤
                                               (12) 

де Z(t) – кількість вантажу, що перебуває на складі в момент часу t. 
Найбільший інтерес з точки зору безпеки експлуатації причалу викликає 

момент часу першого досягнення процесом Z(t) свого гранично допустимого 
значення Q=Eaλ . 

Видно, що подія Z(t) > Q може наступити тільки в момент прибуття 
чергового судна з вантажем. Математична умова: кількість вантажу на складі 
вперше перевищить значення Q в певний момент часу при розвантаженні 
чергового судна (вважаємо, що в початковий момент часу перше судно 
вивантажило вантаж на склад). Ця умова має такий вигляд: 

 

.1...1)1...2(       
,...1)...2(            

, 21 2                    
,1                            

.....................................                        

QnnW   -
QnnW

Q--W
Q

>+++++++

≤+++++−

≤++

≤

γγττ

γγττ

γγτ

γ

                                   (13) 

 
Після математичних перетворень та з використанням (10)–(13) отримано 

лінійне інтегральне рівняння типу згортки для знаходження ймовірності, що 
склад ніколи не буде перевантажено 1 – R (Q): 

 

).()(11                                               

,2,)()](
0

11[
0

)(1             

QGQR

ndtxdGWtxQ
Q

nRteQnR

=−

≥+−∫ −−∫
∞ −=− λλ

           (14) 

 
З використанням рівняння (14) вирішено 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; 
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– 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 у заданий період часу.  

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 п. 5.2 приділено увагу сейсмічним впливам. Приблизно 40% території 
України розташовано в зоні впливу значних сейсмічних подій.  

У зв’язку зі зміною нормативної інтенсивності сейсмічної дії в ДБН 1.1-
12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» щодо СНиП II-7-81* 
«Будівництво в сейсмічних районах» для 4 морських портів України нормативна 
бальність району будівництва нині більше на 1 бал за шкалою ДСТУ Б В.1.1-
28:2010, а 6 із 13 портів розташовані в районах з інтенсивністю вище 7-ми, навіть 
якщо розглядати лише проєктний землетрус. Такі зміни зон інтенсивності 
сейсмічного навантаження не можуть не позначитися на показниках надійності 
будівель і споруд, а також на їх розрахунках.  

При проєктуванні, будівництві, експлуатації будівель та споруд необхідно 
дотримуватись вимог щодо їх безпеки та надійності, у тому числі слід 
застосовувати карти загального сейсмічного районування території України за 
інтенсивністю сейсмічних проявів (ЗСР-2004). Наведена на картах ЗСР 
інтенсивність приймається для II категорії ґрунтів за сейсмічними 
властивостями. Водночас геологічні умови на реальних будівельних 
майданчиках відрізняються від ґрунтів II категорії. Місцеві ґрунтові умови здатні 
значно впливати на розрахункову сейсмічність майданчика будівництва. 
Визначення впливу локальних ґрунтових умов здійснюється за допомогою 
сейсмічного мікрорайонування будівельних майданчиків. 

Значний внесок у визначення характеристик сейсмічної небезпеки на 
будівельних майданчиках Одеської області та України належить представникам 
династії науковців, серед яких В. К. Єгупов, К. В. Єгупов, В. К. Єгупов. Завдяки 
їх продуктивній роботі тільки в південному регіоні України виконано 
дослідження більше ніж на 200 будівельних майданчиках. Виникла ідея 
систематизувати отримані дані та створити відкриту базу даних сейсмічного 
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мікрорайонування території України, у якій показати вже виконані роботи з 
відповідними параметрами. 

На етапі проєктування бази даних було визначено перелік інформації та 
структуру її таблиць, а також організовано взаємозв’язки між ними. Крім 
таблиць, розроблено інші об’єкти бази даних, призначені, з одного боку, для 
автоматизації роботи з базою, а з іншого – для обмеження функціональних 
можливостей роботи з нею, а саме: 

1. Створено онлайн форму для введення параметрів сейсмічного 
мікрорайонування. Її можна заповнити за посиланням 
https://forms.gle/9H1G1jbPzjdbVKt99;  

2. Налаштовано взаємозв’язок між інформацією з онлайн форми та даними, 
що зберігаються в хмарному середовищі, з структурою бази даних, яка, власне 
кажучи, і є базою сейсмічного мікрорайонування території України; 

3. Для наочного представлення бази сейсмічного мікрорайонування 
створено онлайн карту (рис. 8), на якій позначками вказано місця виконання 
сейсмічного мікрорайонування та наведено інформацію за структурою бази. 
Посилання для ознайомлення з базою сейсмічного мікрорайонування: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AD5PO5CTesFc 
90gDfqvLpdoIE72sS4DP&usp=sharing.  

 
 

 
 

Рис. 8. Фрагмент карти з модельними даними за адресою: вул. Мечникова, 34 
 

https://forms.gle/9H1G1jbPzjdbVKt99
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AD5PO5CTesFc90gDfqvLpdoIE72sS4DP&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AD5PO5CTesFc90gDfqvLpdoIE72sS4DP&usp=sharing
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Було виконано низку розрахунків на сейсмічні впливи із використанням 
припущення роботи лицьової стінки як консольного стержня, коли закріплення 
палі в ґрунті моделюється коефіцієнтом підстилання. Недоліком цієї методики є 
неврахування реальних властивостей ґрунту та можливості їх розрідження, що 
призводить до значної зміни в роботі конструкції загалом. Тому такі методи 
розрахунків не слід використовувати в практиці проєктування. 

Натомість у роботі наведено рекомендовану послідовність дій щодо 
створення аналітичної моделі причалу типу тонкої стінки для розрахуноку на 
сейсмічні впливи: 

1. Створення розрахункової схеми та розрахунок на дію статичних 
навантажень відповідно до рекомендацій, наведених у розділах 3 та 4. 

2. Використання моделей деформування ґрунту відповідно до табл. 2 та 
моделі UBCSAND у разі виявлення ґрунтів, що розріджуються. 

3. Накладання граничних вимог, що дають змогу врахувати проходження 
сейсмічної хвилі. 

4. Створення сейсмічного навантаження з використанням синтезованих 
або розрахункових акселерограм. 

5. Розрахунок на сейсмічні дій. 
6. Розрахунок стійкості схилу за методом аналізу напружень. 
Неврахування розрідження ґрунту призводить до зміни в конструктивній 

схемі причалу внаслідок динамічних впливів. Це ще раз підтверджує висновки, 
зроблені щодо можливих видів руйнувань причалів типу тонкої стінки в п. 1.4. 

Другу частину п’ятого розділу присвячено аналізу 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. На 
рис. 9 представлена гістограма, що демонструє вплив зміни пористості піску 
засипки на роботу всієї конструкції. Так, 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 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 
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(контейнерні): прикордонна зона (А) 2 т/м2; 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% 
наведено в табл. 4. 

 

 
Рис. 9. Вплив характеристик ґрунтів  

на напружено-деформований стан конструкції 
 

Таблиця 4 
Вплив навантаження від складування контейнерів на конструкцію  

при глибині біля причалу 15 м 

Параметр Найм. Од. вим. Власна 
вага 100% 110% 130% 

Максимальний згинальний 
момент у лицьовій стінці 

М+ кНм/м 270,0 357,0 366,8 381,2 

М− кНм/м 351,0 494,0 511,0 536,9 

Поздовжня сила N кН 677,0 775,0 786,0 806,8 

Поперечна сила Q кН 157,0 202,0 207,0 215,3 

Максимальні переміщення Ux max см 9,2 11,7 12,1 12,6 

Мінімальні переміщення Ux min см 4,2 4,1 4,1 4,2 

Зусилля в тязі N-тяга кН 123,0 202,0 213,0 229,3 
Згинальний момент  
в анкерній стінці М− кНм/м 26,0 56,0 59,0 63,7 
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У роботі виконано аналіз небезпеки від хвиль цунамі на Чорноморському 
узбережжі України. Величезний внесок в пошук і аналіз історичних даних про 
виникнення цунамі в Чорному та Азовському морях здійснили С. Ф. Доценко, 
З. К. Григораш, А. А. Ніконов та інші. Великою групою фахівців у межах 
проєктів «EU GITEC», «GITEC-TWO», «TRANSFER» виконано аналіз 
історичних відомостей про цунамі в Чорноморському регіоні та складено 
«Сучасний каталог цунамі Чорноморського регіону», опублікований у 2011 р. в 
роботі G. A. Papadopoulos, G. Diakogianni, A. Fokaefs, B. Ranguelov. На основі 
каталогу виконано аналіз подій на Чорноморському узбережжі України і 
складено перелік цунамі для цієї території. 

На Чорноморському узбережжі України зафіксовано 17 випадків цунамі з 
висотою хвилі від 10 до 200 см, які відбулися в період із 103 р. н. е. по 2014 р. 

Виконано порівняння впливу цунамі та вітрових хвиль на споруду 
вертикального профілю за рівнодійною та моментом відносно зовнішнього 
ребра. Приймаючи в розрахунках міцності та стійкості огороджувальних 
конструкцій вертикального профілю на Чорноморському узбережжі України 
проєктне значення швидкості вітру більше 31 м/с або значення висоти хвилі 
більше 3,25 м, можна не враховувати вплив хвиль цунамі. В інших випадках 
необхідне додаткове обґрунтування. 

Шостий розділ присвячено системі моніторингу технічного стану причалу 
з використанням технології інформаційного моделювання (рис. 10). 

Будівництво інформаційної моделі споруди для системи моніторингу 
починається з ознайомлення з технічною документацією, а саме: з проєктною 
документацією, паспортом причалу, виконавчою документацією, журналами 
технічного огляду та ін. Вихідними даними для системи моніторингу технічного 
стану споруди має стати її модель – інформаційний аналог. Геометричні розміри 
можна отримати з проєкту споруди, але це може спричинити відмінності від 
фізичного об’єкта. Краще використовувати нульовий відлік сканування, 
приладами можуть слугувати лазерні сканери для більш точної моделі (точність 
до 1 мм), більш грубу точність має аерофотометрія (точність 2–5 см), середній 
варіант – аерофотометрія з лідар-технологією (точність 0,5–1 см). Такий підхід 
дасть змогу отримати початкові дані з наявними дефектами. Після цього можна 
розпочинати створення ВІМ-моделі на основі 3D-моделі об’єкта.  

Наступний крок – розрахункова схема споруди, що є невід’ємною 
складовою інформаційної моделі, з відповідними геометричними розмірами, 
властивостями ґрунту та сполученням навантажень. Потім в аналітико-
інформаційну модель вносять відповідні марки з координатами, розрахунковими 
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та граничними значеннями деформацій. При цьому граничні значення 
деформацій мають враховувати деформації, що вже виникли за час експлуатації. 
Ці дані отримують у результаті інспекторських обстежень.   

Окрему увагу приділено системі аналізу текучих та гранично допустимих 
значень деформацій. Для цього створено базу сімейств ВІМ-моделі, а саме 
сімейство контрольних марок – аналог деформаційних марок, які 
встановлюються на причальній споруді на швартовних масивах, температуро-
осадових швах. Контрольні марки виконують функцію як деформаційних, так і 
опорних марок. Контрольні марки залежно від місця розташування та 
характеристик, якими їх наділено, виконують різні функції. Наприклад, якщо 
розташувати контрольну марку на лінії кордону та наділити її максимальними 
переміщеннями в площині (Х, Y, Z), то вона буде виконувати функцію 
деформаційної марки. Також можливо наділити її гранично допустимими 
значеннями, що дасть змогу фіксувати перевищення гранично допустимих 
значень з подальшим з’ясуванням причини їх виникнення. У ВІМ-моделі можна 
створювати різні контрольні точки з різними характеристиками, які в поєднанні 
з новітнім обладнанням будуть виконувати моніторинг технічного стану 
причальної споруди в автоматичному режимі у разі необхідності.  

При кожному наступному обстеженні споруди дані вносяться в аналітико-
інформаційну модель і порівнюються з розрахунковими та граничними 
значеннями.  

Фіксація перевищення гранично допустимих значень відбувається за 
допомогою спеціального програмного алгоритму, розробленого на мові 
програмування «Dynamo» в середовищі «Revit». Цей алгоритм порівнює 
інформацію, отриману з обладнання, з інформацією, яка міститься в ВІМ-моделі, 
а саме – з гранично допустимими відхиленнями. Є декілька варіантів розвитку 
подій: перший – отримана з обладнання інформація  не перевищує гранично 
допустимі значення, тоді нічого не відбувається, окрім фіксації, і спостереження 
ведуться далі; другий варіант – отримані дані перевищують гранично допустимі 
значення, тоді здійснюється фіксація події, оповіщення експлуатуючого 
персоналу, створення нового об’єкта (контрольної марки) з характеристиками, 
отриманими в результаті події. Цифрову інформацію можна побачити як в 
табличній формі, так і в журналі технічного огляду. В другому варіанті 
фіксується час створення (час, коли відбулася подія) та координати точки. 
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Рис. 10. Схема системи моніторингу технічного стану причалу  

з використанням технології інформаційного моделювання 
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ВИСНОВКИ  
  

Використовуючи аналіз сучасних літературних джерел, нелінійні 
моделі ґрунту, метод скінченних елементів, технологію інформаційного 
моделювання та методи моніторинг технічного стану  визначено загальні 
принципи аналітико-інформаційного моделювання гідротехнічних споруд в  
сейсмічно небезпечних регіонах України. Завдяки чому вдалося виконати 
теоретичне узагальнення й запропонувати нове вирішення наукової проблеми 
підвищення надійності споруд під час експлуатації та доступності інформації. 

1. Аналіз стану використання та перспектив розвитку технології 
інформаційного моделювання свідчить, що всі переваги від впровадження можна 
оцінити лише в разі використання інформаційної моделі під час експлуатації 
споруд. 

2. Розроблено методику визначення кількості та якості інформації в 
інформаційній моделі споруди з використанням принципів оброблення та 
зберігання інформації. Запропоновані алгоритми та методи дають змогу 
визначити оптимальну кількість параметрів для забезпечення надійності під час 
експлуатації. 

3. Аналіз напружено-деформованого стану споруд вимагає 
використання вдосконалених моделей деформування ґрунту, які точніше 
апроксимують співвідношення напружень і деформацій та враховують 
зміцнення та розрідження ґрунту. Наведено рекомендації щодо використання 
моделей ґрунтів для розрахунку методом скінченних елементів з урахуванням 
виду ґрунту та типу розрахунку, що допомагають зменшити вірогідність 
помилок. 

4. Запропоновано та сформульовано загальні правила та принципи 
побудови розрахункових схем причальних споруд з використанням методу 
скінченних елементів з валідацією та верифікацією схем і методів розрахунку. 
Виконано аналіз напружено-деформованого стану причалів під час дії 
екстремальних значень навантажень.  

5. Створено відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування 
території України, в 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 для інших відкритих баз даних у 
будівництві або частиною такої бази та сприяти всебічному аналізу сейсмічної 
небезпеки на території України. 
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6. За допомогою методів теорії ризику удосконалено метод контролю 
відповідності несучої здатності причалу і його пропускної спроможності з 
урахуванням випадкового підходу суден для розвантаження і рівномірного 
завезення вантажу на склад наземним транспортом. Запропонований підхід до 
оцінки 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. 

7. Визначено загальні принципи побудови системи моніторингу 
технічного стану причальної споруди з використанням технології 
інформаційного моделювання. 
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АНОТАЦІЯ  
  Безушко Д. І. Аналітико-інформаційне моделювання гідротехнічних 
споруд у сейсмічних регіонах України − На 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. 

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. Ця база відкрита для інших науковців як для використання, так і для 
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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. 

Наведено рекомендації щодо застосування моделей ґрунту для 
використання в розрахунках будівель та споруд методом скінченних елементів у 
сейсмічно небезпечних районах України. 

Удосконалено систему моніторингу технічного стану причальної споруди 
пропозиціями щодо використання технології інформаційного моделювання. 

Здобув подальший розвиток  метод контролю відповідності несучої 
здатності причалу та його пропускної спроможності ймовірнісними методами. 

Ключові слова: аналітико-інформаційне моделювання споруд, больверк, 
важливість інформації, напружено-деформований стан, моніторинг технічного 
стану.  

 
АННОТАЦИЯ 

  Безушко Д. И. Аналитико-информационное моделирование 
гидротехнических сооружений в сейсмических регионах Украины - На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. - 
Одесский национальный морской университет, МОН Украины, Одесса, 2021. 

 Работа посвящена определению общих принципов аналитико-
информационного моделирования гидротехнических сооружений с 
использованием метода конечных элементов, технологии информационного 
моделирования и мониторинга технического состояния в сейсмически опасных 
районах Украины для повышения качества и доступности информации. 

Разработана методика определения оптимальной и минимального 
количества информационных параметров элементов модели сооружений для 
обеспечения надежности при эксплуатации. 

Создан открытую базу данных сейсмического микрорайонирования 
территории Украины. Эта база открыта для других ученых как для 
использования, так и для пополнения маркерами их исследований. Она может 
стать основой других открытых баз данных в строительстве или составляющей 
такой базы и способствовать всестороннему анализу сейсмической опасности на 
территории Украины. 

Приведены рекомендации по применению моделей почвы для 
использования в расчетах зданий и сооружений методом конечных элементов в 
сейсмически опасных районах Украины. 

Усовершенствована система мониторинга технического состояния 
причальной сооружения предложениями по использованию технологии 
информационного моделирования. 
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Получил дальнейшее развитие метод контроля соответствия несущей 
способности причала и его пропускной способности вероятностными методами. 

Ключевые слова: аналитико-информационное моделирование зданий, 
больверк, важность информации, напряженно-деформированное состояние, 
мониторинг технического состояния. 

 
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.  

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.  

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 
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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 
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. 

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 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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