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Наприклад: При визначенні граничного навантаження або максимальних
згинальних моментів замість трудомісткої ітераційної процедури чисто
деформаційної моделі у деформаційно-силовій моделі достатньо взяти похідну від

моменту по привізній балки, прирівняти її до нуля і знайти аргумент (кривизну), при
якому функція (згинальний момент) досягне екстремального значення.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: фізика твердого тіла; інженерна геологія і основи
механіки ґрунтів; опір матеріалів; основний та спеціальний курси залізобетонних
конструкцій; будівельна механіка; інтегральне та диференціальне обчислення; прикладна
та обчислювальна математика; будівельне матеріалознавство.
Програмні результати навчання: знати:
- вимоги всіх чинних нормативних державних і відомчих документів, що
регламентують роботу під навантаженням складно напружених залізобетонних
конструкцій;
- фізичні властивості сумісної роботи бетону і арматури;
- закони деформування, тріщиноутворення і руйнування реальних залізобетонних
конструкцій, бетону і арматури;
- умови міцності, тріщиностійкості та допустимої деформативності залізобетонних
конструкцій;
- основні фізико-механічні властивості матеріалів, методи теорії споруд і розрахунку
залізобетонних конструкцій;
- основні положення чинних нормативних документів (ДБН, ДСТУ, СНіП, ГОСТ
тощо) стосовно розрахунків несучої здатності (міцності), тріщиностійкості та
деформативності стержневих залізобетонних конструкцій;
володіти:
- використанням сучасних програмних комплексів;
- набутими знаннями за дисципліною при проектуванні реальних і нових
залізобетонних конструкцій.
вміти:
- застосувати основні закони рівноваги при визначенні внутрішніх силових факторів у
конструкціях та їх елементах;
- здійснювати
розрахунки міцності,
тріщиностійкості та
деформативності
нормальних,
похилих
і
просторових
перерізів
залізобетонних конструкцій при різних силових впливах;
- визначати необхідну кількість робочої, монтажної та поперечної арматури при
заданому класі бетону;
- розрахувати допустиме навантаження на конструкцію при заданих класах бетону й
арматури, її діаметрах;
- використовувати отримані знання для проектування конструкцій з оптимальними з
точки зору безпечної експлуатації параметрами.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
п/
Назва тем
п
1 Загальні положення. Деформування центрально стиснутих
елементів. Жорсткість бетонних елементів. Модуль
деформацій бетону.
2 Діаграма деформування бетону. Еталонна та режимні
діаграми деформування бетону. Параметричні точки діаграм
деформування бетону.
3 Особливості деформування позацентрово стиснутих бетонних
елементів.
4 Розтягнуті бетонні елементи. Центрально розтягнуті елементи.
5
6

7

8

Деформування позацентрово розтягнутих елементів.
Особливості деформування згинальних елементів.
Основні закономірності деформування арматури. Стиснуті
залізобетонні елементи. Основи деформування центрально
стиснутих залізобетонних елементів.
Модель деформування позацентрово стиснутих
залізобетонних елементів. Особливості деформування
косостиснутих залізобетонних елементів.
Згинальні елементи. Основи деформування залізобетонних
елементів за плоского згину. Особливості деформування
косозігнутих елементів.
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Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону»
складає 60 балів і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
Розрахунково-графічна робота
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести), або
- Підсумковий (семестровий) контроль знань
Разом

Кількість у
семестрі
1
2

Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балів

30

50

30

50

60

100

1

Дисципліною передбачено виконання розрахунково-графічної роботи, яка включає:
побудову діаграм деформування центрально стиснутого бетону за дії короткочасних,

довготривалих, малоциклових навантажень бетону та бетонних елементів з урахуванням їх
жорсткості з гіперболічною і неправильною дробово-раціональною функціями з
визначенням параметричних точок; визначення стадій структурних змін в бетоні за
допомогою параметричних точок діаграм його деформування та граничних деформацій
бетону позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за діаграмами їх стану N – εc і М
– 1/r; побудову діаграм стану центрально розтягнутого бетону та його критичних
деформацій;
визначення
граничних
деформацій
позацентрово
розтягнутого
залізобетонного елемента; визначення граничних деформацій бетону в позацентрово
розтягнутих елементах; напружено-деформований стан згинального бетонного елемента в
момент утворення нормальних тріщин; визначення деформацій матеріалів центрально
стиснутих елементів; розрахунок позацентрово та косостиснутих залізобетонних
елементів; визначення деформацій плоско- та косозігнутих залізобетонних конструкцій.
Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді
пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4).
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в методичних
вказівках [1].
Два рази за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20
тестових питань).
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже
набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди
з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.
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