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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Після розпаду СРСР Україна 
володіла найпотужнішим портовим потенціалом серед всіх країн Чорного моря. 
На узбережжі Чорного та Азовського морів знаходиться 18 морських торгових 
портів і 12 портпунктів. Питання розрахунку, проєктування, технічної 
експлуатації, ремонту, обстеження та реконструкції гідротехнічних споруд 
традиційно регламентувалися вимогами відомчих нормативних документів. За 
роки незалежності України значних змін зазнав ряд основоположних державних 
нормативних документів в галузі будівництва. Введення сучасної нормативної 
бази, гармонізованої з нормативними документами ЄС, зміна підходу до 
забезпечення надійності та конструктивної безпеки, рівнів врахування впливів, з 
одного боку, і непрості умови експлуатації протягом останніх 20 років для 
портових гідротехнічних споруд, гостро ставлять питання про подальшу їхню 
долю. 

Найбільш значними з морських торговельних портів України є розташовані 
неподалік один від одного Одеський, Чорноморській (Іллічівській) і Південний 
порти. На їхню частку припадає приблизно 80% усього вантажообігу 
українських морських портів. Формально – жодна з гідротехнічних споруд 
портів Одеси та Чорноморська, побудована до 2006 р., не забезпечує необхідний 
клас відповідальності, оскільки їхній розрахунок і конструювання велися в тому 
числі без урахування можливого настання сейсмічної події. Сучасні можливості 
моделювання конструкцій, в тому числі – із застосуванням розрахункових схем, 
що враховують просторовий характер роботи, уточнене моделювання 
навантажень і впливів, використання імовірнісних підходів в комплексі 
дозволяють більш точно зробити оцінку несучої здатності. 

У зв’язку з введенням в дію нормативного документа ДБН В.1.1–12:2006 
«Будівництво у сейсмічних районах України» значна частина причальних 
споруд зажадала переоцінки проєктних рішень з точки зору забезпечення 
необхідного рівня надійності з урахуванням забезпечення заданого рівня 
сейсмостійкості. Складна економічна ситуація, що склалася на зорі утворення 
незалежної держави Україна, привела до непростої ситуації в портах. За різними 
даними, знос причального фронту в портах України становить 70–80%. 
Державна політика в галузі функціонування і розвитку морських портів, що 
знайшла відображення в Законі «Про морські порти України», передбачає в тому 
числі вирішення першочергових завдань з модернізації гідротехнічних споруд за 
рахунок залучення інвестиційних коштів. Значний обсяг робіт з паспортизації 
існуючих гідротехнічних споруд, визначення їхнього технічного стану з 
урахуванням фактичної сейсмостійкості, розрахункового обґрунтування 
інженерних рішень при ремонті, реконструкції та посиленні вимагає 
формування нових підходів в інструментальному забезпеченні обстеження і 
моніторингу та методології їхнього проведення. У даній роботі представлені 
дослідження, присвячені реалізації зазначеного підходу. 

Отже, визначення дійсної несучої здатності конструкцій експлуатованих 

причальних споруд естакадного типу та будинків різного призначення при 
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динамічних впливах і, зокрема, їхнього фактичного рівня сейсмостійкості, 

розробка заходів щодо забезпечення проєктного рівня сейсмостійкості, чому і 

присвячена ця робота, є актуальною проблемою. 

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

дисертації відповідає актуальним напрямкам науково–технічної політики 

України, визначеним в Постановах КМУ №409 від 05.05.1997 р. «Про 

забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та 

інженерних мереж», № 1313 від 21 серпня 2000 р. «Про затвердження програми 

попереджень та реагувань на надзвичайні ситуації технічного і природного 

характеру на 2000 ÷ 2005 рр. з метою комплексного вирішення проблем захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на користь безпеки кожної людини, суспільства, національного 

надбання та навколишнього середовища»; №156 від 25 лютого 2009 р. «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту на 2009 ÷ 2013 роки». 

Основні наукові і практичні результати дисертаційної роботи отримані в 

процесі проведення комплексу робіт: 

– при реалізації плану науково–дослідної роботи кафедри гідротехнічного 

будівництва та гідромеліорації Одеської державної академії будівництва та 

архітектури на 2001–2005 рр., в рамках науково–дослідної теми «Удосконалення 

конструкцій гідротехнічних споруд і методів їхніх розрахунків» (державна 

реєстрація №0104U007335); 

– при реалізації плану науково–дослідної роботи кафедри енергетичного і 

водогосподарського будівництва Одеської державної академії будівництва та 

архітектури на 2006–2010 рр., в рамках науково–дослідної теми «Удосконалення 

розрахунків гідротехнічних споруд» (державна реєстрація №0110U003403); 

– при виконанні науково–дослідних робіт «Система підготовки, підвищення 

кваліфікації та атестації фахівців будівельної галузі з питань оцінки 

потенційного ресурсу і надійності будівель і споруд з урахуванням їхньої 

сейсмонадійності», (державна реєстрація №0107U007574). 

Мета і завдання дослідження.  

Метою роботи є створення розрахункових моделей та методик визначення 

несучої здатності будівель та причальних споруд при динамічних впливах. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

• виконати аналіз ефективності використання причальних споруд портів 

України і проаналізувати їхній технічний стан; 

• розробити методологію розрахунку причальних споруд типу «больверк» на 

сейсмічні впливи, засновану на положеннях чинних нормативних документів; 

• розробити рекомендації з моделювання роботи паль причальних споруд 

естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальне навантаження; 

• розробити методологію експрес–оцінки технічного стану причальних споруд 

естакадного типу, виходячи з узагальнення результатів натурних динамічних 

випробувань та математичного моделювання об’єктів; 

• запропонувати методику застосування результатів динамічних випробувань 
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для верифікації розрахункових моделей будівель і споруд при технічному 

обстеженні. 

Об’єктом досліджень є конструкції експлуатованих причальних споруд та 

будівель різного призначення при статичних і динамічних впливах. 

Предметом досліджень є визначення розрахункових і вимір фактичних 

динамічних характеристик будівельних конструкцій будівель та причальних 

споруд на динамічні (сейсмічні) впливи і методологія проведення їхнього 

технічного обстеження. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження виконувалися чисельними 

методами із застосуванням програмного забезпечення «SCAD», що реалізує 

метод кінцево–елементного моделювання (ліцензія №443F2B7D ver.11.5 і 21.1). 

Експериментальні дослідження проводилися з використанням розробленого 

комплексу записуючого устаткування. Достовірність наукових результатів 

обумовлена ретельним проведенням і чистотою експериментів, високим класом 

застосовуваної контрольно-вимірювальної апаратури, високою збіжністю при 

зіставленні результатів, отриманих в ході порівняння теоретичних залежностей і 

результатів лабораторних експериментів. Для теоретичних, експериментальних 

лабораторних і натурних досліджень, а також обробки отриманих результатів, 

використовувалися як спеціалізовані, так і прикладні комп’ютерні програми. 

Обробка емпіричних даних здійснювалася апробованими методами 

математичної статистики. 

Наукова новизна роботи полягає в наступних положеннях, що виносяться 

на захист: 

• вперше розроблено і впроваджено в проєктування методику розрахунку 

причальних споруд типу «больверк» на сейсмічні впливи за лінійною 

спектральною методикою, заснованою на положеннях чинних нормативних 

документів; 

• вперше запропоновані схрещені розрахункові схеми, коли модель «Балка на 

пружній основі» коригується за рахунок піддатливості основи за виконаним 

графоаналітичним розрахунком на основне сполучення навантажень, що робить 

обидві схеми близькими за результатами розрахунку і дозволяє проєктувальнику 

враховувати сейсмічні впливи використовуючи лінійну спектральну методику; 

• вперше запропоновані принципи моделювання роботи паль причальних 

споруд естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальні 

навантаження, які полягають у тому, що облік роботи основи в статиці 

виконується з використанням модуля деформації ґрунтів, а в динаміці 

застосовується модуль пружності; 

• вперше запропоновано методику використання при уточненні розрахункових 

схем будівель та споруд результатів натурних визначень нижніх тонів спектра 

власних частот і форм коливань. 

Практична значимість отриманих результатів полягає в наступному: 

• запропоновані алгоритми розрахунку причальних споруд на сейсмічні 

впливи за лінійною спектральною методикою з використанням програмних 

комплексів, що реалізують скінченно-елементне моделювання (МСЕ); 
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• запропоновані рекомендації для включення в нормативні документи 

державного та відомчого рівнів з виконання розрахунків морських причальних 

споруд з урахуванням сейсмічних впливів. 

• розроблено методику експрес–оцінки технічного стану причальних споруд 

естакадного типу за результатами динамічних випробувань; 

• впроваджено методику динамічних обстежень з використанням 

розробленого комплекту обладнання для проведення динамічних випробувань 

будівельних конструкцій. 

Результати виконаних досліджень були використані при підготовці 

Висновку про технічний стан конструкцій причалу №21 ОМТП, виконанні 

Робочого проєкту будівництва причалу №1–з ОМТП і веденні авторського 

нагляду за будівництвом, розробці ДБН В.1.1–12–2014 «Будівництво в 

сейсмічних районах України» і ДБН В.2.1–10: 2018 «Основи і фундаменти 

будівель та споруд». 

Результати досліджень знайшли практичне застосування при викладанні 

дисциплін «Водні шляхи та портові гідротехнічні споруди» і «Інформаційні 

технології проєктування» в навчальному процесі Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідалися на: Міжнародному форумі «Міжрегіональні проблеми екологічної 

безпеки» (Одеса, 2009); науково–практичних конференціях «Розрахунок і 

проєктування конструкцій в середовищі «SCAD Office » (Київ, 2011, 2013, 2015); 

Другій міжнародній науково–практичній конференції «Сучасні методи 

моделювання та аналізу конструкцій. Програмне забезпечення для інженерів і 

конструкторів та його використання в проєктуванні і навчальному процесі» 

(Київ, 2018); Міжнародній науково–практичній конференції «Актуальні 

проблеми інженерної механіки» (Одеса, 2018); Всеукраїнській науково–

технічній конференції «Будівництво в сейсмічних районах України» (Одеса, 

2018, 2020); II Науково–практичній конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку будівельного комплексу міста Одеси» (Одеса, 2018); Міжнародній 

науково–технічній конференції, присвяченій 90–річчю з дня народження 

професора В.К. Єгупова «Проблеми теорії та практики сейсмостійкого 

будівництва» (Одеса, 2016); III Міжнародній конференції «Експлуатація та 

реконструкція будівель і споруд» (Одеса, 2019); Науково–практичних семінарах 

НДІБК «Проєктування і будівництво в сейсмічних районах» (Чернівці, Харків, 

Київ, Одеса, 2005–2019); науково–практичному семінарі «Нові Державні 

будівельні норми В.1.1–12 «Будівництво в сейсмічних районах України» (Київ, 

2014); науково–технічних конференціях професорсько–викладацького складу 

ОДАБА (Одеса, 2005–2018). 

Особистий внесок здобувача. Всі основні представлені в дисертації 

результати отримані автором самостійною. В сукупності дані результати 

вирішують наукову задачу оцінки технічного стану будівель і причальних 

споруд, що знаходяться в експлуатації. Формулювання мети та задач дисертації, 

планування експериментів та обговорення результатів виконані разом із 
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науковим керівником. У роботах, опублікованих спільно зі співавторами, внесок 

здобувача полягає в постановці завдань, науковому обґрунтуванні цих завдань і 

особистій участі в їхньому вирішенні. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 15 наукових 

працях та увійшли до 2 державних будівельних норм. Зокрема 8 статей у 

фахових виданнях України (2 індексуються наукометричною базою Index 

Copernicus), 5 тез доповідей у збірниках наукових конференцій, а також 2 статті, 

що додатково відображають результати роботи. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та чотирьох додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 200 сторінок з яких: 143 сторінки основного 

тексту, 86 рисунків і 29 таблиць, список використаних джерел з 161 найменувань 

на 17 сторінках, чотири додатка на 17 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зазначено її важливість і 

спрямованість, визначено мету дослідження; сформульовано завдання, предмет і 

об’єкт дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичну й практичну 

цінність; дано загальну характеристику роботи.  

В першому розділі проаналізовано сучасний стан причальних споруд в 

портах України. Прийнята постановою Кабінету Міністрів «Стратегія розвитку 

морських портів України на період до 2038 року», що розроблена відповідно до 

Закону «Про морські порти України» на підставі і з урахуванням аналітичних та 

експертних рекомендацій про сучасний стан та перспективи розвитку морських 

портів України, які були напрацьовані спеціальною робочою групою 

Міністерства інфраструктури, визначає основні напрямки розвитку галузі. Серед 

основних цілей і напрямків розвитку морських портів зазначені: забезпечення 

належного утримання, ефективного управління та використання стратегічних 

об’єктів портової інфраструктури; забезпечення умов безпечної експлуатації 

об’єктів портової інфраструктури т ін. У довгостроковій перспективі реалізація 

Стратегії, згідно з прогнозами Мінінфраструктури дозволить: збільшити 

щорічну переробку вантажів до 210–250 млн. тонн вантажів; підвищити до 80 

відсотків ефективності використання перевантажувальних комплексів морських 

портів; створити додатково 15 тис. робочих місць. Проведений інститутом 

«ЧорноморНДІПроект» аналіз тривалості експлуатації причальних споруд 

показав, що до теперішнього часу термін служби більшості причальних споруд 

складає 30–40 років і наближається до нормативного або перевищує його. В 

даний час довжина тільки вантажних причалів морських портів України 

становить близько 43 км (близько 330 причалів). У загальній довжині 

причальних споруд більше половини складають споруди естакадної конструкції, 

третина – споруди типу «больверк». Виходячи з цього, основними типами 

конструкцій причальних споруд, які розглядаються в роботі, обрано саме 

конструкції естакадного типу та «больверки». 

Досить висока імовірність виникнення землетрусів з інтенсивністю 7 балів, 
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що враховано при розробці нових карт загального сейсмічного районування 

території України ЗСР–2004, та що увійшли до нових державних норм 

ДБН.В.1.1–12 2006 «Будівництво в сейсмічних районах України» (прийняті у 

2006 р.), практично зажадало перегляду питань відповідності нормам і 

забезпечення безпечної експлуатації причальних споруд в портах Одеса і 

Чорноморськ, для яких проєктування, будівництво, експлуатація та ремонт 

здійснювалися без урахування сейсмічної небезпеки. Проаналізовано діючу 

нормативну базу, що регламентує проєктування, зокрема – розрахунок на 

міцність та стійкість, причальних споруд зазначеного типу.  

Окремо розглянуті питання щодо експлуатації. До теперішнього часу не 

існує єдиної методики, яка дозволяла б з високим ступенем достовірності 

оцінювати фактичну сейсмостійкість існуючих будівель. Єдиної 

загальноприйнятої методики паспортизації, тим більше узаконеної на рівні 

стандарту, не існує. В силу цього, вдосконалення методів обстеження будівель 

для оцінки їх фактичної сейсмостійкості, у тому числі з урахуванням фізичного 

зносу конструкцій, є актуальним завданням.  

 Одним з перспективних напрямків розвитку методів інструментального 

обстеження є метод динамічного обстеження. В Україні провідне положення в 

питаннях динамічного обстеження і моніторингу будівельних конструкцій 

будівель і споруд займають НДІБК (м. Київ, Ю.І. Немчинов, Н.Г. Мар’єнков), 

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва (АР Крим, 

Г.Н. Бугаєвский, В.С. Кукунаєв) і ін. За класифікацією, запропонованою 

С.Н. Савіним, слід виділити наступні методи інтегральної оцінки технічного 

стану конструкції: вільних коливань (резонансний); хвилі що проходить 

(наскрізне зондування); метод поверхневої хвилі. 

Другий розділ пприсвячено питанням розрахункового обґрунтування 

конструкцій причалів естакадного типу і типу «больверк». Виконано розрахунки 

одиночної палі з різними прийомами моделювання взаємодії з ґрунтовою 

основою на дію горизонтального навантаження. Виконано порівняння 

отриманих результатів чисельного моделювання та результатів натурних 

випробувань. Коректний облік, в тому числі, пружно–податливих характеристик 

паль на сприйняття горизонтальних навантажень, дозволяє значною мірою, 

змінювати частоти власних коливань, що впливають на визначення інерційних 

сил при розрахунках за спектральною методикою. 

Виконано аналіз різних прийомів моделювання ушкоджень елементів при 

розрахунковому обґрунтуванні споруд і конструкцій за допомогою програмного 

забезпечення, що реалізує алгоритми розрахунку методами кінцевих елементів 

(МСЕ). Оцінка впливу проводилася за критерієм оцінки зміни частот і форм 

власних коливань конструкції. Проілюстровано зв’язок між ушкодженнями, 

модельованими в конструкції і обумовленими динамічними характеристиками 

системи. 

Оглянуто характерні ушкодження причалів естакадного типу, характер 

їхнього утворення. Надано аналіз обліку та класифікації ушкоджень, що 

враховуються при технічному обстеженні. Використовуючи в розрахунку лише 
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найбільш вагомі / значущі елементи конструкції і нехтуючи малозначущими 

частинами, можна отримати достовірну інформацію про технічний стан споруди 

(по суті, цей підхід закріплений при визначенні груп елементів конструкцій). 

Такими суттєвими групами елементів, для причалів естакадного типу, є: палі та 

елементи верхньої будови. 

Виконано аналіз розрахунку на сейсмічне навантаження за лінійною 

спектральною методикою (ЛСМ).  

Для розрахунку причальних споруд типу «больверка» пропонується 

використовувати, в основному, плоскі розрахункові схеми. Загальний вигляд 

таких схем представлений на рис. 1. Розрахунок за схемою «балка на пружній 

основі» дозволяє врахувати як деформативні властивості ґрунту, так і жорсткість 

самої конструкції лицьової стінки «больверка».  

а)  б)  
Рис. 1. Схеми причальних споруд типу «больверка» для розрахунку на 

сейсмічні впливи за лінійною спектральною методикою: 
а) «балка на пружній основі» – стрижнева модель; 

б) комбінована пластинчато–стрижнева модель 
  

Розроблено методику «калібрування» динамічної розрахункової схеми 

«балка на пружній основі», що дозволяє при використанні традиційного 

графоаналітичного розрахунку методом пружної лінії здійснювати облік 

сейсмічних впливів за ЛСМ з урахуванням вимог діючих нормативних 

документів. Суть методу полягає в ітераційному наближенні характеристик 

піддатливості основи в заданих межах таким чином, щоб досягти збігу величин 

діючих згинаючих моментів і реакції анкера, як і в графоаналітичному 

розрахунку, з подальшим моделюванням аварійного (сейсмічного) впливу і його 

обліку по ЛСМ з автоматичним перетворенням епюри активного тиску з 

урахуванням додаткових навантажень на кордоні в маси. 

Проаналізовано ефект перерозподілу внутрішніх зусиль в елементах паль 

конструкцій причалів естакадного типу при обліку зміни жорсткостей елементів 

при виконанні ремонтних робіт. 

У третьому розділі розглянуте сучасне апаратне забезпечення і методи, що 

використовуються для динамічних випробувань будівельних конструкцій. 
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Обраний метод реєстрації мікроколивань для поставлених в даній роботі завдань 

є найкращим у зв’язку із: можливістю застосування на діючих об’єктах без 

зупинки технологічних операцій (виведення з експлуатації), відсутністю 

необхідності застосування коштовного обладнання для збудження коливань 

(віброприладів, вибухових речовин). Сформульовано вимоги до 

сейсмоприймачів, аналогово–цифрового перетворювача, систем обробки, 

відтворювання та використання інформації. При створенні комплексу 

вимірювальної апаратури були використані стандартні (заводського 

виготовлення) сейсмоприймачі типу СМ3–КВ і двоканальний цифровий 

осцилограф з можливістю синхронного запису по каналах з попередніми 

посиленням, балансуванням і фільтрами. Найбільш простим, з точки зору оцінки 

результатів, є аналіз залежності модуля або квадрата модуля перетворення Фур’є 

акселерограми (чи велосіграми або сейсмограми) від частоти. Це дозволяє також 

спростити вимоги до таріровки та калібровки розробленої апаратури.  

Для врахування впливу пошкоджень на загальні динамічні властивості 

конструкції причалу естакадного типу, за аналогом методики підрахування 

фізичного зносу, отримане значення питомих вагових коефіцієнтів (коефіцієнтів 

вагомості) елементів конструкції – паль та елементів верхньої будови, а саме 

ригелів та плит. Отримана регресійна залежність частоти першого тону власних 

коливань від значень коефіцієнтів руйнування груп елементів. Аналіз отриманої 

моделі показує, що найбільший вплив на період коливань першого тону оказує 

пошкодження елементів–паль. На рис. 2 наведено графічне відображення 

залежності частот власних коливань першої форми від значень коефіцієнтів 

збереження груп елементів паль і балок ростверку. 

 
Рис. 2. Ілюстрація залежності частот власних коливань по першій формі від 

зміни значень коефіцієнтів збереження груп елементів паль і балок ростверку 
 

Методика проведення чисельного експерименту включала в себе: 

– побудову «ідеальної» кінцево–елементної просторової моделі причальної 

споруди естакадного типу на підставі паспортних даних (розміри перерізів 

елементів, тип матеріалу, сполучення та ін.); 

– формування пакетів підсхем з введенням дефектів – пошкоджень паль, 

відповідних відомим значенням коефіцієнта збереження споруди (в межах 0.70–

0.95), з вихідною «ідеальної» схемою прототипу; 
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– визначення власних частот і форм коливань для «ідеальної» схеми і схем, з 

урахуванням пошкоджень, при еквівалентних значеннях експлуатаційних 

навантажень; 

– визначення змін частот коливань за формами для «ідеальної» схеми і схем з 

урахуванням пошкоджень і співвідношення їх із значеннями коефіцієнтів 

збереження споруди. 

Для існуючої причальної споруди – причалу портового холодильника – 

причал №21 Одеського морського торгівельного порту виконано розрахункове 

обґрунтування та натурний вимір частот власних коливань в горизонтальній 

площині. На рис. 3,4 представлені поперечні розрізи конструкції причалу і план 

пальового поля. 

 
Рис. 3. Причал №21 ОМТП. Поперечні розрізи 

 
 

 
Рис. 4. Причал №21 ОМТП (фрагмент). План пальового поля секції 1 

 

На причалі були виконані виміри і визначена власна частота коливань для 

встановленої першої форми. «Еталонна» схема, за результатами розрахунку, має 

частоту 7,69 Гц (відповідає періоду 0.13 с). За результатами вимірювань був 

отриманий період 1–ї форми 0.2 с. 

Отримані залежності значень збільшень періоду власних коливань для схем 

ділянка сполучення 

крок паль в рядах А, В - 1250 

крок паль в ряду С - 2500 

крок паль в ряду А - 2500 
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з урахуванням пошкоджень , виражені в%, при різних коефіцієнтах збереження 

споруди, представлені на графіках, рис. 5. 

Як зазначалося в розділі 2, моделювання дефектів конструктивних 

елементів може проводитися різними прийомами. Найбільш «радикально», за 

фізичної відсутності або при повному руйнуванні елемента – його видаленням зі 

схеми, або, що зустрічається набагато частіше, шляхом зміни параметра його 

жорсткості. Певні труднощі виникають і при моделюванні граничних умов – 

наприклад: моделюванні паль і їхньої взаємодії з ґрунтом. Всі ці фактори 

призводять до випадків, коли визначені за результатами розрахунку частоти не 

збігаються з виміряними на існуючому об’єкті. 
 

 
Рис. 5. Графіки залежностей зміни періоду 1–го тону коливань  

від пошкоджуваності 
 

Таким чином: 

– визначення власних частот і форм коливань може бути інтегральною 

оцінкою параметра «жорсткість», що, по суті, є синонімом «технічного стану 

елементів конструкції групи А»; 

– при виявленому близькому до лінійного характер змін власних частот від 

жорсткостей окремих елементів конструкції, помилка при визначенні їхніх 

значень за результатами чисельного моделювання щодо виміряних в натурі 

багаторазово перевищує результати обчислень; 

– коригування вихідної моделі до близького збігу обчислених і виміряних 

значень можливе тільки при наявності даних по технічному обстеженню стану 

конструкцій та підбору граничних умов. 

Надалі досліджувався вплив на коефіцієнт збереження споруди можливості 

пошкодження окремих паль з урахуванням різних рівнів навантажень на кордон 

причальної споруди. Попередньо було виконано ряд розрахунків для визначення 

К
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№ розрахункової схеми 

Приріст періоду власних коливань по 1-й формі, 
% щодо еталонної схеми 
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коефіцієнта збереження споруди з заданими ушкодженнями паль. У табл. 1. 

представлені результати проміжних обчислень. 

На рис. 6 наведено графік залежностей обчислених значень власних частот 

за першою формою коливань від коефіцієнтів безпеки при різних рівнях 

завантажень і величини збільшень (змін) частот коливань першої форми для 

різних рівнів завантажень від коефіцієнтів збереження. 

 
Рис. 6. Графік залежності приросту (зміни) частоти коливань Δλ, Гц, першої 

форми при рівнях завантажень М1 і М2 від коефіцієнта збереження споруди 
 

Таблиця 1 

Результати проміжних обчислень 

№ схеми Ксохр 
Рівень 

навантаження 

τ, 

с 

λ, 

Гц
 

Δλ, 

% 

Δλ, 

Гц 

1 1.0 
М1 0,131 7,634 0.0 

0.541 
М2 0,141 7,092 7.63 

2 0.9 
М1 0,135 7,407 3.05 

0.558 
М2 0,146 6,849 11.45 

3 0.8 
М1 0,137 7,299 4.58 

0.588 
М2 0,149 6,711 13.74 

4 0.7 
М1 0,140 7,143 6.87 

0.607 
М2 0,153 6,536 16.79 

5 0.6 
М1 0,142 7,042 8.40 

0.632 
М2 0,156 6,410 19.08 

6 0.5 
М1 0,151 6,623 15.27 

0.634 
М2 0,167 5,988 27.48 

 

Обчислене значення приросту частоти при рівнях завантажень М1 і М2 для 

натурних вимірювань (5.0–4.367 = 0.633 Гц) відповідає теоретичному значенню 

коефіцієнта збереження∿0.55 (фізичний знос – 45%). Загальний стан споруди 

може бути кваліфіковано як «незадовільний». За результатами обстеження, 

внесеним в паспорт споруди, технічний стан причалу визнано «обмежено–

працездатним, на окремих ділянках – аварійним». 
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Виконано оцінку застосовності запропонованого методу інтегральної 

оцінки технічного стану за результатами оцінки збільшень частот коливань. 

Запропоновано характеристику оцінки обстежуваної споруди (конструкції) – 

«коефіцієнт ефективності», який може бути отриманий відношенням корисного 

експлуатаційного навантаження до постійних навантажень, що діють на 

споруду, за значенням якого може бути визнано застосовність запропонованого 

методу. Наведено деякі значення «коефіцієнт ефективності» що до різних типів 

конструкцій. Запропоновано схему виконання постійного моніторингу 

технічного стану елементів конструкції групи «А» для причальних споруд 

естакадного типу з залізобетонною верхньою будовою на призматичних 

залізобетонних палях з урахуванням експлуатаційних режимів. 

Розроблений комплекс апаратури, також, може бути використаний для 

вирішення завдань, пов’язаних з визначенням власних частот коливань не тільки 

причальних споруд естакадного типу, а й будь–яких будівельних об’єктів, 

будівель і споруд. В тому числі, в коло таких завдань входять питання 

верифікації розрахункових схем, завдання, пов’язані з визначенням резонансних 

впливів, експрес–технічного обстеження та ін. 

У четвертому розділі наведені приклади використання розробленого 

комплексу для реальних завдань. Компактність і не висока вартість системи, що 

використовувалася для технічного обстеження причальної споруди, дозволяє 

використання її в якості стандартного інструментарію, що доповнює арсенал 

технічних засобів та обладнання, які є в арсеналі інженерів з технічного 

обстеження. У розділі наведені деякі приклади прийомів використання приладдя 

для динамічного обстеження будинків і споруд різного призначення.  

Верифікація розрахункових схем. Виконане розрахункове обґрунтування 

конструкції складу для причалу №17 в п. Південний. Поперечний розріз 

представлено на рис. 7. Проліт арки – 42 м, довжина складу – 182 м, висота від 

рівня підлоги – 23 м. Для реалізації шарнірного обпирання арок на фундамент 

розроблений вузол, модель якого, виконана з використанням об’ємних 

елементів, розрахована з використанням ПЗ «SCAD». 

 

Рис. 7. Конструкція складу. Поперечний розріз. Вузол обпирання арки 
 

Оскільки моделювання шарніра виконувалося із застосуванням об’ємних 

елементів, що являло певне нововведення в розрахунковому обґрунтуванні 

будівельних конструкцій (будь–які рекомендації щодо розрахунку та 
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конструювання великих шарнірів в нормативно–довідковій літературі відсутні), 

необхідно було зробити верифікацію застосовуваних розрахункових схем. Для 

цього були виконані виміри періодів власних коливань секцій складу уздовж 

довгої сторони і в площині арки, для кожної з секцій, і виконано порівняння з 

результатами динамічних розрахунків – визначення власних частот і форм 

коливань в розрахунковій схемі при певних характеристиках піддатливості 

шарніру. Результати розрахунків та вимірювань наведені у табл.2.  
 

Таблиця 2 

Частоти і форми коливань 

Номер 

форми 

Попередньо обчислені значення Виміряні 

частота \ 

період,  

Гц \ с 

Ілюстрація 
Модальні маси,% частота \ 

період, 

Гц \ с Х У 

1 
0.892 \ 

1.117 
 

0.141 71.318 
0.89 \  

1.124 

2 
1.295 \ 

0.772 

 

53.551 0.674 
1.30 \ 

 0.769 

 

Таким чином, були підтверджені правильність певних розрахунків 

динамічних характеристик конструкції складу і, як наслідок, обліку резонансних 

явищ від роботи транспортних конвеєрів, встановлених на галереї, і визначення 

динамічної (пульсаційної) складової вітрового навантаження. 

Визначення форм коливань за результатами розрахунків та натурних 

вимірювань. У період з 2008 по 2013 рр. з різною періодичністю велося 

динамічне спостереження за будівлею корпусу Гідротехнічного факультету 

ОДАБА. Моделювання будівлі було виконано в програмному комплексі SCAD і 

включало розробку двох типів розрахункових схем: 

– детальна схема, що моделює «нормальний» режим експлуатації будівлі, 

при якому всі елементи будівлі знаходяться в реальному експлуатаційному стані 

(положенні); в тому випадку елементи перегородок, навісних панелей та ін., 

включені в розрахункову схему у вигляді кінцевих елементів з параметрами і 

мас, і жорсткостей; 

– спрощена схема, аналогічна стандартно виконуваним розрахунковим 

обґрунтуванням конструкцій, при яких моделюються тільки елементи групи «А» 

(несучі конструкції). Елементи перегородок, навісних панелей та інші включені 

в розрахункову схему у вигляді навантаження (мас). 

Загальний вигляд розрахункових схем наведено на рис.8.  

За результатами розрахунків були отримані динамічні характеристики 

моделей будівлі, представлені в табл. 3. Найбільш важливе – це вид деформацій: 

за першою формою для детальної схеми відповідає крутильній формі коливань, 
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а для спрощеної схеми – поступальній, «уздовж довгої сторони будівлі». Схеми 

деформації за першою формою наведені на рис. 9. 

Припускаючи можливість реалізації крутильної форми коливань, для 

першої форми натурні вимірювання виконувалися в трьох точках, що 

відповідають положенням обчисленого центру мас і поверховим майданчикам 

сходових клітин. За результатами обробки велосиграми побудовані спектри 

потужностей і виділені частоти, що відповідають першим формам по заданих 

напрямках. Результати представлені в табл. 4. 
 

 
Рис. 8. Розрахункові схеми. Загальний вигляд 

 

 
Рис. 9. Розрахункові схеми. Схеми деформації для першої форми коливань 

 

Таблиця 3 

Попередньо обчислені значення періодів і частот власних коливань  

№ форми 
Детальна схема Спрощена схема 

Частота, Гц Період, с Частота, Гц Період, с 
1 1,469 0,681 0,693 1,444 

2 1,567 0,638 0,768 1,302 

3 1,579 0,633 0,846 1,182 
 

З наведених результатів видно, що частота нижчого тону коливань, певна в 

точці 2, відповідній положенню центру мас, вище, ніж визначена в точках 1, 3, 

близьких до торців будівлі. Це підтверджує, що перша форма коливань – 

крутильна. Друга форма відповідає поступальному руху уздовж довгої сторони 

будівлі (напрямок по Х). Для наочності, результати розрахунків за двома 

схемами і результати вимірювань зведені в табл. 5.  

Порівняння за формами коливань робить некоректним зіставлення 

обчислених частот (періодів) для спрощеної схеми (значення в таблиці 

закреслені). Для виміряних значень представлені усереднені значення в серії. 
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Для першої (крутильної) форми значення вимірювань в точці 2 не 

враховувалися. 
 

Таблиця 4 

Виміряні значення частот власних коливань 

№ станції 
Напрямок 

Поздовжнє, х Поперечний, у 

Серія 1. Час запису 17:59 – 18:30 (21.06.2013) 

1 1,563 1,474 

2 1,563 1,584 

3 1,569 1,474 

Серія 2. Час запису 14:28 – 15:10 (04.06.2013) 

1 1,513 1,422 

2 1,516 1,532 

3 1,513 1,423 
  

Таблиця 5 

Обчислені та виміряні частоти (періоди) власних коливань 

№
 ф

о
р

м
и

 

Детальне 

моделювання 

Спрощене 

моделювання 

Виміряні 

Серія 1 Серія 2 

частота,

Гц 
період,с 

частота,

Гц 
період,с 

частота,

Гц 

період, 

с 

частота, 

Гц 

період, 

с 

1 1.469 0.681 0.693 1.444 1.474 0.678 1.422 0.703 

2 1.567 0.638 0.768 1.302 1.565 0.639 1.514 0.661 

 

Виміряні раніш періоди 0,71 с і зареєстроване збільшення періоду до 0,73 с 

(збільшення на 2,8%), як видно з отриманих результатів, помилково віднесені до 

форми поступальних коливань «уздовж довгої сторони будівлі», а збільшення 

періоду може бути пояснено впливом більшого за значенням корисного 

навантаження (наявність учнів в будівлі), на момент проведення вимірювань. 

Так, аналізуючи зміну періодів в серіях 1 і 2, видно, що відбувається 

«подовження» періодів для 1–ї форми -3,7%, 2–ї форми -3,4%. Цей ефект 

однозначно пояснюється часом проведення вимірювань (див. табл. 4). 

Визначення резонансних частот. В результаті виконання будівельних робіт 

постала необхідність оцінки їхнього впливу на існуючі на суміжному 

майданчику конструкції діючих складів. Споруди діючого зерносховища 

представлені двома багатопрогоновими блоками складських приміщень і блоком 

виробничо–побутових і допоміжних приміщень, розташовані на території 

причалу № 23 Одеського морського торговельного порту. Спостереження 

виконувалося в липні-серпні 2017 р. при різних режимах (під час виконання 

робіт із забивання паль і при паузах в їхньому проведенні, при завантаженому і 
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порожньому складі, при роботі механізмів механізації складу і їхньому простої). 

На рис. 10 наведені гістограми фіксованих максимумів в спектрах потужностей 

за весь період спостережень для деяких характерних точок, відповідних «0», 

величиною корисного навантаження складу. Для обробки додатково 

використовувалися статистичні прийоми відображення масивів даних. Близькі 

значення в максимумах фіксованих спектрів найближче відповідають 

обчисленим значенням 0,88 і 0,97 Гц. Кореляційні максимуми спектрів 

знаходяться в межах частот 1,0 Гц і не залежать від завантаженості складу і 

роботи технологічного обладнання. Чисельне моделювання не враховувало 

особливостей пристрою поперечних жорстких залізобетонних стін із збірних 

фундаментних блоків з наступним їхнім замонолічюванням шляхом 

влаштування залізобетонних обойм. Однак, відповідно до розрахунку, отримано 

збіг базових (нижчих) форм коливань, а саме: 1–ша форма відповідає 

поступальним коливанням у напрямку «Х»; 2–га форма –— поступальним 

коливанням у напрямку «У». Але за аналізом отриманих даних спостережень 

було зазначено короткотривалий ефект резонансу значного рівня впливу, 

пов’язаного з моментом запуску вантажно–транспортувального обладнання 

складу. 
 

 
Рис. 10. Гістограми фіксованих максимумів в спектрах потужностей 

Обстеження вантажних приладів та механізмів шляхом огляду встановило, 

що деякі ковзаючі (демпферні) опори було жорстко зафіксовано (див. рис. 11). 

Усунення недоліків з влаштування ковзаючих опор для ряду транспортерів 

дозволило значно знизити динамічний вплив на будівельні конструкції складу. З 

метою зниження небезпечних впливів від пусків транспортерів, що потрапляють 

до області резонансних частот, надані рекомендації з улаштування 

віброізоляційних опор. 

Виконано розрахунок конструкції складу на ударний вплив від занурення 

паль на відстані. У класичному визначенні впливу ударного дельта–імпульсу на 

механічну конструкцію приймається допущення про «миттєву» зміну початкової 

швидкості в момент впливу. В реальності форма імпульсу трансформується за 

рахунок проходження через ґрунтову середу. Теоретично обчислена форма 

імпульсу при обліку властивостей ґрунту основи як для дрібнозернистого піску з 

питомою насипною щільністю 17 кН/м
3
 без урахування водонасиченого стану 
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являє собою напівсінусоїду з напівперіодом 0,1 с. Виконано розрахунок МСЕ на 

задану акселерограму моделі конструкції складу. Отримані значення переміщень 

фрагмента покрівлі у напрямку впливу акселерограми. За результатами 

чисельного моделювання отриманий спектральний відгук в точці, що відповідає 

місцю установки вимірювального обладнання в секції. Потужність 

енергетичного впливу імпульсу від забивання паль на конструкцію складу 

порівняна з енергією впливу на конструкцію складу перевантажування 

обладнання (транспортерів). Дані підтверджено натурними вимірами. За час 

проведення спостережень (моніторингу) при виконанні робіт із занурення паль 

шляхом забивання на суміжній ділянці не зафіксовано змін характеристик 

жорсткості будівлі складу, а отже, порушення цілісності (деградаційного 

порушення) основних несучих будівельних конструкцій групи «А» і вузлів їхніх 

сполучень, зміни геометричних характеристик і умов взаємодії з основою. 
 

  

Рис. 11. Ковзаючі опори елементів галереї 

Реалізований підхід дозволяє визначати частоти і форми власних коливань 

будь–яких будівельних конструкцій та споруд; зіставляти виміряні і обчислені 

динамічні характеристики; корегувати розрахункові моделі й оцінювати на їхній 

основі деякі властивості. 

Подано рекомендації з проведення обстеження будівель і споруд. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Створені розрахункові моделі та методику визначення несучої здатності 

будівель та причальних споруд естакадного типу і типу «больверк» при 

динамічних, зокрема сейсмічних впливах. 

2. Виконано аналіз ефективності використання причальних споруд в портах 

України та їхнього технічного стану. Основними конструктивними типами 

причальних споруд є больверки та естакади. Встановлено, що фізичний знос 

даних споруд не забезпечує реалізацію державних програм стратегічного 

розвитку галузі. Існуюча нормативна база не містить методик моделювання та 

розрахунку причальних споруд на сейсмічні впливи.  
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3. Розроблено методологію розрахунку причальних споруд типу «больверк» 

на сейсмічні впливи, засновану на положеннях чинних нормативних документів. 

Запропоновані схрещені розрахункові схеми, в яких модель «Балка на пружній 

основі» коригується за рахунок піддатливості основи за виконаним 

графоаналітичним розрахунком на основне сполучення навантажень, що робить 

обидві схеми близькими за результатами розрахунку і дозволяє проєктувальнику 

враховувати сейсмічні впливи, використовуючи лінійну спектральну методику. 

4. Розроблено рекомендації з моделювання роботи паль причальних споруд 

естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальне навантаження. 

Виконано порівняння отриманих розрахунком значень переміщень паль з 

результатами натурних випробувань. Встановлено ефект перерозподілу 

внутрішніх зусиль в елементах паль конструкцій причалів естакадного типу при 

обліку зміни жорсткостей елементів при виконанні ремонтних робіт. В разі 

необхідності отримання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву — 

із застосуванням моделей, що дозволяють отримати рішення з розривом 

суцільності середовища (геометрично нелінійна постановка). 

5. Розроблено методологію експрес-оцінки технічного стану причальних 

споруд естакадного типу, засновану на узагальненні результатів динамічних 

натурних випробувань і чисельного моделювання для діючих об’єктів. 

Розроблено систему реєстрації та обробки слабких сейсмічних сигналів на базі 

стандартних велосіметрів СМ3-КВ. Проведена оцінка впливу дефектів типів 

елементів конструкції групи «А» для причальних споруд естакадного типу з 

залізобетонною верхньою будовою на призматичних залізобетонних палях на 

зміну частоти (періоду) власних коливань за першим тоном. Запропоновано 

методику оцінки коефіцієнта збереження за результатами чисельного 

моделювання і натурного визначення власних частот коливань. Запропоновано 

схему виконання моніторингу технічного стану елементів конструкції групи «А» 

для причальних споруд естакадного типу з залізобетонною верхньою будовою 

на призматичних залізобетонних палях з урахуванням експлуатаційних режимів.  

6. Розроблено та впроваджено методику застосування результатів 

динамічних випробувань для верифікації розрахункових моделей та 

діагностування загального стану будівель і споруд при технічному обстеженні. 

Розроблений комплекс та запропонована методика є інструментарієм при 

проведенні технічного обстеження будівель і споруд. Виконання регулярного 

динамічного обстеження дозволяє отримати інтегральну оцінку загального 

технічного стану конструкцій групи «А» будівель і споруд при значному 

зниженні трудомісткості при його виконанні.  

Результати досліджень були використані при розробці державних 

будівельних норм ДБН В.1.1-12-2014 «Будівництво в сейсмічних районах 

України» та ДБН В.2.1-10: 2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». 
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АНОТАЦІЯ 

Якушев Д.І. Розрахункові моделі конструкцій будівель та споруд при 

динамічних впливах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Одеська 

державна академія будівництва та архітектури, Одеса. – 2020. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми визначення 

дійсної несучої здатності конструкцій експлуатованих будинків і причальних 

споруд при динамічних впливах і, зокрема, їхнього фактичного рівня 

сейсмостійкості, розробці заходів щодо забезпечення проєктного рівня 

сейсмостійкості. 

Проаналізовано методи розрахунку і нормативну базу, що застосовуються 

при проєктуванні, оцінці технічного стану та експлуатації причалів. Розроблено і 
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вперше впроваджено в проєктування методику розрахунку причальних споруд 

типу «больверк» на сейсмічні впливи за лінійною спектральною методикою в 

рамках положень чинних нормативних документів. Запропоновано принципи 

моделювання роботи паль причальних споруд естакадного типу спільно з 

ґрунтовою основою на горизонтальне навантаження. Запропоновано новий 

підхід для оцінки технічного стану причальних споруд естакадного типу за 

результатами динамічних випробувань. Запропоновано методику оцінки 

коефіцієнта збереження за результатами чисельного моделювання і натурного 

визначення власних частот коливань. Наводяться численні приклади 

використання методики динамічного обстеження та розробленого автором 

вимірювального комплексу для вирішення різних практичних задач. 

Результати виконаних досліджень були використані при підготовці 

Висновку про технічний стан конструкцій причалу №21 ОМТП, виконанні 

Робочого проєкту будівництва причалу №1–з ОМТП і ведення авторського 

нагляду, розробці ДБН В.1.1–12–2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України» і ДБН В.2.1–10: 2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». 

Ключові слова: несуча здатність, причальна споруда, естакада, динамічні 

впливи, власні коливання, частота, форма коливання, сейсмостійкість, 

розрахункова модель, обстеження. 
 

АННОТАЦИЯ 

Якушев Д.И. Расчетные модели конструкций зданий и сооружений при 

динамических воздействиях. – Квалификационная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения. – 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса. – 

2020. 

Диссертация посвящена решению актуальной проблемы определения 

действительной несущей способности конструкций эксплуатируемых зданий и 

причальных сооружений при динамических воздействиях и, в частности, их 

фактического уровня сейсмостойкости, разработке мероприятий по обеспечению 

проектного уровня сейсмостойкости. 

Проанализированы методы расчета и нормативная база, применяемые при 

проектировании, оценке технического состояния и эксплуатации причалов. 

Разработана и впервые внедрена в проектирование методика расчета 

причальных сооружений типа «больверк» на сейсмические воздействия по 

линейной спектральной методике в рамках положений действующих 

нормативных документов. Предложены принципы моделирования работы свай 

причальных сооружений эстакадного типа совместно с грунтовой основой на 

горизонтальную нагрузку. Предложен новый подход для оценки технического 

состояния причальных сооружений эстакадного типа по результатам 

динамических испытаний. Предложена методика оценки коэффициента 

сохранения по результатам численного моделирования и натурного определения 

собственных частот колебаний. Приводятся многочисленные примеры 
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использования методики динамического обследования и разработанного 

автором измерительного комплекса для решения различных практических задач. 

Результаты выполненных исследований были использованы при 

подготовке Заключения о техническом состоянии конструкций причала №21 

ОМТП, выполнении Рабочего проекту строительства причала №1-з ОМТП и 

ведение авторского надзора, разработке ДБН В.1.1-12-2014 «Строительство в 

сейсмических районах Украины» и ДБН В.2.1-10: 2018 «Основания и 

фундаменты зданий и сооружений». 

Ключевые слова: несущая способность, причальная сооружение, 

эстакада, динамические воздействия, собственные колебания, частота, форма 

колебания, сейсмостойкость, расчетная модель, обследования. 
 

ANNOTATION 

Yakushev D. Calculation models of structures of buildings and structures under 

dynamic influences. – Qualification work as a manuscript. Dissertation for the degree 

of candidate of technical sciences in specialty 05.23.01 – building structures, buildings 

and structures. – Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 

Odessa. – 2020. 

The dissertation is devoted to solving the actual problem of determining the 

actual bearing capacity of the structures of the operated berthing facilities under 

dynamic influences and, in particular, their actual level of seismic resistance, the 

development of measures to ensure the design level of seismic resistance. The analysis 

of the duration of operation of berthing facilities carried out by the 

«ChernomorNIIproekt» Institute shows that by now the service life of most berthing 

facilities is 30—40 years and is approaching or exceeding the standards, and the 

number of structures in operation for 30 years or more is 70%. Most of the mooring 

front of the ports and former shipyards of Ukraine do not meet modern requirements. 

Timely assessment of their actual technical condition will help to identify the causes 

of unwanted changes and to take adequate measures to ensure the safe and efficient 

operation. There is a seismic hazard for the ports of Ukraine. 

The methods of calculation and the regulatory framework used in the design, 

assessment of the technical condition and operation of berths are analyzed. Methods of 

dynamic inspection of structures are considered in detail. It is noted that until now 

there is no single methodology that would allow to estimate with a high degree of 

reliability the actual seismic resistance of existing berthing facilities. Regulated by the 

state building codes and standards, the methods of accounting for seismic effects are 

not reflected in other regulatory documents governing the calculation, design, 

construction, repair, reconstruction and operation of berthing facilities. At the same 

time, there is no unified state approach to the procedure for the dynamic certification 

of offshore hydraulic structures. 

A method for calculating berthing structures of the "bolverk" type for seismic 

impacts using a linear spectral method was developed and introduced into the design 

for the first time in accordance with the provisions of the current regulatory 

documents. It is proposed to use the method of calculating the bolwerk according to 
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the standard scheme — graphic—analytical calculation (elastic line method), into 

which additional data on the calculation for seismicity are entered. Seismic analysis by 

linear spectral technique is performed, for example, in SCAD, for a model of the 

«Beam on an elastic foundation» type. Then the model «Beams on an elastic 

foundation» is «calibrated» (or adjusted) according to the performed graphic—

analytical calculation for the main combination of loads by adjusting the flexibility of 

the base. The standard methods included in regulatory documents are used. The 

technic of «сalibration» of the elastic foundation parameters is proposed for the first 

time. The principles of modeling the operation of piles of trestle–type berthing 

structures together with a soil base on a horizontal load are proposed, which consist in 

the fact that the work of the base in statics is taken into account by the modulus of soil 

deformation, and the elastic modulus is applied in dynamics. Numerical modeling and 

comparison with the results of horizontal load tests of piles are performed. 

A new approach is proposed for assessing the technical condition of structural 

elements of group "A" of trestle–type berthing structures based on the results of 

dynamic tests.  

The dependence of the coefficient of preservation of the structure and its dynamic 

characteristics has been established. A method is proposed for assessing the 

conservation coefficient based on the results of numerical modeling and full–scale 

determination of natural vibration frequencies. A detailed review of the current state of 

the dynamic testing hardware is provided. A set of equipment for dynamic 

measurements has been developed and applied. Numerous examples of the use of the 

dynamic examination technique and the measuring complex developed by the author 

for solving various practical problems are given. 

The results of the research were used in the preparation of the Conclusion on the 

technical condition of berth structures №21, implementation of the Working project of 

berth construction №1 and author's supervision Odessas port, development of state 

building codes B.1.1-12-12-2014 "Construction in seismic areas of Ukraine" and 

B.2.1–10: 2018 ―Foundations and foundations of buildings and structures‖. 

Key words: bearing capacity, mooring structure, overpass, dynamic influences, 

natural oscillations, frequency, form of oscillations, seismic resistance, calculation 

model, survey. 


