


Зв’язок з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана в рамках 

держбюджетної науково-дослідницької теми «Управління напружено-

деформованим станом будівельних конструкцій на основі вдосконалення 

розрахункових моделей» (номер державної реєстрації 0112U003211) кафедри 

опору матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

Наукова новизна дисертації: 

– вперше запропонована удосконалена методика застосування чисельно-

аналітичного методу граничних елементів при розрахунку багатопролітних 

каркасних залізобетонних конструкцій з урахуванням поетапного формування 

розрахункової схеми;  

– вперше запропонований практичний спосіб побудови діаграм «згинальний 

момент - кривизна» для залізобетонних згинальних елементів з урахуванням 

повзучості та тріщиноутворення бетону; 

– вперше розроблена розрахункова модель, заснована на чисельно-

аналітичному методі граничних елементів, що дозволяє визначити напружено-

деформований стан залізобетонних елементів несучих систем багатоповерхових 

будівель, з урахуванням процесів зведення, тріщиноутворення та повзучості 

бетону. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків та рекомендацій 
роботи Височан Ніни Костянтинівни підтверджується порівнянням результатів 

теоретичних розрахунків із даними чисельних експериментів на прикладі рамно-

зв'язкових і рамних каркасних конструкцій та порівняння результатів розрахунків 

за запропонованою методикою з результатами розрахунків з використанням ПК 

Ліра-САПР. 

Практична цінність дисертації полягає в тому, що отримані результати 

досліджень і запропонована методика застосування чисельно-аналітичного 

методу граничних елементів при розрахунку багатопролітних каркасних 

залізобетонних конструкцій з урахуванням поетапного формування розрахункової 

схемидозволяють уточнити величини внутрішніх зусиль в елементах таких 

конструкцій з нормальними тріщинами, а також визначатиїх напружено-

деформований стан та ін. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися й обговорювалися на конференціях: International Conference 

Matrib 2017 (Хорватія, 2017р.), 74-ї науково-технічній конференції професорсько-

викладацького складу Одеської державної академії будівництва та архітектури 

(Україна, м. Одеса, 17-18 травня 2018р.), V міжнародній конференції «Актуальні 

проблеми інженерної механіки» (Україна, м. Одеса, 22-25 травня 2018р.). 

Публікації.Основні положення дисертації досить повно опубліковані у 12 

наукових працях, в тому числі у 5 наукових статтях у спеціалізованих фахових 

виданнях України, 3 статті в наукових збірниках інших держав, 1 монографія у 

співавторстві та 3 тези доповідей. 

Робота виконана в Одеській державній академії будівництва та архітектури. 

У вступі на 5 сторінках обґрунтовано вибір теми дослідження, 

сформульовані мета та завдання досліджень, описано методи дослідження, 

представлено отримані автором основні положення, що мають наукову новизну та 

практичне значення, наведено дані про апробацію результатів дисертації. 

Перший розділ дисертації на 27 сторінках досить детально розглядає роботи 

українських та закордонних дослідників, пов’язаних із розрахунками міцності, 



деформативності та несучої здатності залізобетонних конструкцій. Проаналізовані 

існуючі методики таких розрахунків, а також дані експериментальних досліджень. 

Виконано огляд існуючих досліджень роботи залізобетонних систем. 

Представлений детальний огляд і аналіз існуючих досліджень по вивченню 

питання впливу історії зведення конструкції на формування її розрахункової 

схеми.Розглянуто вплив процесів зведення залізобетонних каркасних будівель на 

формування напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій. 

Викладені теоретичні основи урахування повзучості в розрахунках статично 

невизначуваних залізобетонних рамних конструкцій. 

Зауваження до розділу 1: 

– в розділі подано опис значної кількості джерел при цьому не було 

проаналізовано більш детально використання запропонованих методик у 

порівнянні одна з одною. 

– розділ містить загально відомі пояснення та положення, які можна було б і не 

приводити. 

На основі аналізу літературних джерел з даного питання поставлені задачі 

подальших досліджень. 

Другий розділ на 35 сторінках присвячений визначенню напружено-

деформованого стану рамних конструкцій з використанням чисельно-

аналітичного методу граничних елементів та дослідженню закономірностей 

формування матриць чисельно-аналітичного методу граничних елементів для 

розрахунку рамно-зв'язкових каркасних конструкцій. 

При визначенні напружено-деформованого стану рамно-зв'язкових 

конструкцій з використанням чисельно-аналітичного варіанту методу граничних 

елементів виконується їх розбиття на окремі стержні: стійки на поверх; ригелі на 

проліт. Правила нумерації вузлів і елементів пов'язані з прийнятими напрямами 

локальних осей координат. Наводяться правила нумерації вузлів та елементів 

розрахункової схеми конструкції. Для кожного елемента приймається 

лівогвинтова система координат.Описуються правилаформування матриць для 

рамно-зв'язкової каркасної конструкції. Описується алгоритм визначення 

внутрішніх зусиль і переміщень. Розглядаються граничні умови елементів 

конструкції. Розроблені алгоритми формування матриць при розрахунку рамно-

зв’язкових каркасних конструкцій за допомогою чисельно-аналітичного методу 

граничних елементів. Сформовані матриці чисельно-аналітичного методу 

граничних елементів двопрогінних рамно-зв'язкових каркасних конструкцій 

поверховістю від одного до п'яти поверхів. 

Зауваження до розділу 2: 

– в розділі багато уваги приділено дослідженню закономірностей формування 

матриць чисельно-аналітичного методу граничних елементів для 

розрахунку рамно-зв'язкових каркасних конструкцій та відносно мало 

наведено висновків за результатами цього аналізу; 

– рис. 2.6 (сторінка 55) має некоректний підпис, так як на ньому зображений 

не шарнірний, а жорсткий вузол до якого шарнірно примикають два 

стержні. 

У третьому розділі (26 сторінок) наведені особливості формування 

напружено-деформованого стану залізобетонних рамно-зв’язкових каркасів з 

урахуванням порядку формування розрахункової схеми. 



Нелінійність роботи елементів залізобетонних зв'язкових каркасів 

призводить до того, що їх поведінка під навантаженням істотно залежить від 

процесу зведення. 

Запропоновано алгоритм визначення напружено-деформованого стану 

залізобетонних рамно-зв’язкових каркасів з урахуванням порядку прикладання 

навантаження. 

У роботі розглядається приклад розрахунку залізобетонного рамно-

зв'язкового каркасу двопрогінної п'ятиповерхової житлової будівлі з плоскою 

покрівлею. 

У розділі запропонована методика визначення напружено-деформованого 

стану залізобетонних рамних конструкцій з урахуванням процесів 

тріщиноутворення 

Зауваження до розділу 3: 

– не зрозуміло, як враховувався вплив поздовжніх і поперечних сил на 

напружено деформований стан; 

– бажано було б привести розрахункові схеми нормального перерізу 

залізобетонного елемента котрий працює на згин та стиск зі згином, а звідси 

не зрозуміло, як враховувалась робота арматури в стиснутій й розтягнутій 

зонах бетону в нормальному перерізі та чи враховувалась можливість 

руйнування елементів не тільки за нормальним, а й за похилим перерізом? 

У четвертому розділі (24 сторінки) пропонується методика визначення 

напружено-деформованого стану монолітних залізобетонних рамних конструкцій 

з урахування порядку прикладання навантаження, яка заснована на чисельно-

аналітичному методі граничних елементів, що надає можливість досліджувати 

роботу систем аж до граничного стану і відповідає фізичному характеру їх 

роботи. 

Розроблено алгоритм розрахунку монолітних залізобетонних рамних 

конструкцій з урахуванням порядку їх зведення, а також процесів 

тріщиноутворення. 

У роботі розглядається приклад розрахунку залізобетонного монолітного 

рамного каркасу трипролітного чотириповерхового житлового будинку із 

плоскою покрівлею в пружній стадії. 

Наведено приклад розрахунку трипролітної чотириповерхової будівлі в 

пружній з урахуванням процесів тріщиноутворення і порядку зведення каркасу. 

Результати дослідження формування напружено-деформованого стану 

рамно-зв'язкового каркасу показують наступне: аналіз результатів розрахунків 

каркасу свідчить про те, що врахування порядку навантаження та процесів 

тріщиноутворення на кожному етапі зведення виявляє «розрахункове 

руйнування» ригелів;порушення технології монтажу викликає значне збільшення 

значень прольотних згинальних моментів від дії вертикального розрахункового 

навантаження (до 80% в ригелях покриття і до 64% в ригелях перекриття).  

Результат розрахунків каркасу на постійні характеристичні навантаження з 

урахуванням етапності зведення будівлі та тріщиноутворення в порівнянні з 

результатами розрахунку за класичною розрахунковою схемою визначає 

збільшення згинальних моментів в прольотах від 63% до 71%. В опорних 

перерізах ригелів згинальні моменти зменшуються від 31% до 37%.  

Результати дослідженьсвідчать про необхідність ретельного врахування 

особливостей технології зведення залізобетонних каркасних будівель. 



Зауваження до розділу 4: 

– у розділі надано досить значна кількість таблиць, в яких наведені значення 

згинальних моментів у порівнянні з розрахунками у ПК Ліра-САПР, але 

відсутній більш детальний аналіз результатів цих розрахунків; 

– бажано було б пояснити чому така велика розбіжність (64%) в розрахунках у 

порівнянні з ПК Ліра –САПР та методикою, що пропонується автором. 

У п’ятому розділі (21 сторінка) розглянуті гіпотези, що приймаються при 

формуванні деформаційної моделі залізобетонних елементів з урахуванням 

тривалої дії навантаження та тріщиноутворення. 

Відповідно до приведеного алгоритму розроблені програми в системі 

MATLAB, що дозволяють будувати лінеаризировані діаграми «згинальний 

момент – кривизна» для визначення напружено-деформованого стану згинальних 

елементів в заданому віці t при заданому віці завантаження t0. 

Зауваження до розділу 5: 

– алгоритм розрахунку, поданий в таблиці на сторінках 142…148 займає 

відносно багато місця і доцільно було б його винести в додатки, а в тексті 

дисертації подати тільки основні положення та формули розрахунку; 

– на рис. 5.1…5.5 (сторінки 133, 134) приведено сімейство діаграм «згинальний 

момент – кривизна» у віці t = 28, 100, 200, 300 діб, однак відсутній 

порівняльний аналіз між ними. 

Загальна оцінка дисертаційної роботи. Дисертаційна робота Н.К.Височан 

присвячена вирішенню актуальної наукової задачі – розробці розрахункової 

моделі визначення напружено-деформованого стану залізобетонних статично 

невизначуваних рамних конструкцій з урахуванням тріщиноутворення, 

поетапного зведення конструкції та повзучості, що ґрунтується на чисельно-

аналітичному методі граничних елементів та дозволяє досліджувати роботу 

системи аж до граничного стану і відповідає фізичному характеру їх роботи. 

Наведені зауваження не зменшують наукову та практичну цінність дисертації. 

Дисертаційна робота «Вплив процесів зведення на напружено-деформований стан 

залізобетонних елементів несучих систем багатоповерхових будинків» є 

завершеною науковою працею, що пройшла достатню апробацію. Дисертація 

містить нові науково обґрунтовані результати. Дисертація містить нові науково 

обґрунтовані результати. Представлена робота написана технічно грамотно, добре 

оформлена. Автореферат дисертації ідентичний рукопису і повністю відображає її 

загальні положення. 

Основні положення дисертації висвітлені у достатній кількості публікацій, а 

саме: у 12 наукових працях, в тому числі у 5 наукових статтях у спеціалізованих 

фахових виданнях України, 3 статті в наукових збірниках інших держав, 1 

монографію у співавторстві та 3 тези доповідей. 

 
Висновок 

Дисертаційна робота Височан Ніни Костянтинівни «Вплив процесів зведення 

на напружено-деформований стан залізобетонних елементів несучих систем 

багатоповерхових будинків» за актуальністю, за обсягом виконаних теоретичних 

та експериментальних досліджень, змістом, рівнем новизни та практичним 

значенням, повнотою викладу результатів досліджень у фахових наукових 

виданнях є завершеною науковою працею та відповідає паспорту спеціальності  




