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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сутність наукової проблеми, що розглядається у дисертації, полягає у
необхідності теоретичного обґрунтування системи теоретико-методологічних
основ подовження терміну експлуатації, а також оптимізації технікоекономічних показників будівництва та експлуатації будівель і споруд за
рахунок застосування ефективних методів інструментальних вимірювань.
У наукових працях з формування організаційно-технологічних рішень
інструментальних вимірювань у вітчизняних і закордонних джерелах приділена
достатня увага, при цьому останнім часом науковий дискурс у даному
напрямку активізувався. На цей час достатньо досліджені технічні,
технологічні, організаційні, економічні аспекти зведення та експлуатації
будівель і споруд; ґрунтовно відпрацьовані теоретичні та практичні засади
раціонального використання методів вимірювання при контролі якості,
сформульовані початкові методологічні рішення щодо якості вимірювальних
робіт, на законодавчому рівні закріплені принципи метрологічної діяльності,
мають широке охоплення дослідження у галузі вишукувальних робіт.
В той же час теоретичні та прикладні дослідження характеризуються
своєю незавершеністю, оптимізація організаційно-технологічних рішень у
цьому науковому сегменті виконана недостатньо. Це стосується питань:
комплексних досліджень з визначення параметрів будівель і споруд на етапах
проектування, будівництва та експлуатації як цілісної системи; розробки та
обґрунтування наукових класифікацій систем вимірювання параметрів об'єктів
для різних умов їх будівництва та експлуатації; розкриття наукової сутності,
характеру і ступеню впливу специфічних факторів будівництва та експлуатації
на параметри життєвого циклу будівельних об’єктів; прогнозування
технологічних параметрів з використанням об’єктивної інформації, що
отримується інструментальними методами на всіх етапах життєвого циклу;
моделювання технологічних систем, що здатні забезпечувати ефективне
виконання робіт при зведенні та експлуатації будівель і споруд у динамічних
умовах.
Потребують
подальшого
розвитку
теоретико-методологічні
дослідження з прогнозування техніко-економічних показників будівництва і
експлуатації будівель та споруд за рахунок застосування ефективних методів
вимірювань.
Актуальність теми. Сучасний стан соціально-економічного розвитку
України в цілому відповідає загальносвітовим тенденціям, які полягають у
прискорених темпах комплексного перетворення виробничої та соціальної
сфери суспільства під впливом зростаючих темпів розвитку науки і техніки,
впровадження нових форм організації виробництва та соціуму, у тому числі
подовження терміну експлуатації будівель і споруд, пошуку більш ефективних
форм інтеграції у світове господарство, економії енергетичних, матеріальних і
трудових ресурсів.
Рішення проблеми комплексного перетворення виробничої та соціальної
сфери України вагомою частиною полягає у системному забезпеченні якості
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будівництва та надійної експлуатації об'єктів цивільного і промислового
призначення, дотриманні науково обґрунтованих методів подовження їх
життєвого циклу з позицій економічної та соціальної ефективності, технічної та
технологічної доцільності.
Скорочення тривалості будівництва та подовження термінів експлуатації
будівель і споруд є актуальною техніко-економічною проблемою, що потребує
ефективних рішень. У цьому зв’язку наукова концепція даної роботи полягає
у можливості скорочення тривалості будівництва та подовження терміну
експлуатації будівель і споруд за рахунок реалізації ефективних організаційнотехнологічних рішень, розроблених при використанні своєчасної достовірної
інформації, отриманої інструментальними методами, необхідної та достатньої
для забезпечення експлуатаційної придатності будівель і споруд на всіх етапах
їх життєвого циклу. Отримання об’єктивних даних забезпечить своєчасне
виявлення дефектів, пошкоджень та нестабільних станів з можливістю їх
прогнозування або унеможливлення їх розвитку та своєчасного усунення таких
загроз.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота
відповідає одному з найважливіших напрямків розвитку будівельної галузі –
реконструкція промислових і цивільних будинків (Державна програма
«Реконструкції житлових будівель перших масових серій» № 820, від 14.05
1999 р.), Постанові Кабміну України № 1201-050 / 01 від 12.09.2010 р. «Про
науково-практичну концепцію технічного оновлення та модернізації
будівельної галузі та інвестиційної сфери в цілому», Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014 р.; Закону
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VІІІ від
15.01.2015 р.; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №
3038-VI від 17.02.2011 р.; Закону України № 3715-VI від 08.09.2011 р. «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також пріоритетним
напрямкам розвитку науки і техніки на період до 2020 р. (Закон України «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р., № 2623-III та
змінам до цього закону від 09.09.2010 р., № 2519-IV). Дослідження
відповідають тематичній спрямованості науково-дослідних робіт Державного
підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С.
Балицького» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України і виконувалися у межах наукових
напрямків його діяльності. При виконанні зазначених робіт основою були
дослідження автора, а власне автор виконував функції наукового керівника або
відповідального виконавця.
Мета дисертаційної роботи: наукове обґрунтування та розробка
методологічних основ формування організаційно-технологічних рішень
інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації будівель і споруд для
забезпечення їх експлуатаційної придатності на всіх етапах життєвого циклу.
Для досягнення мети дисертації визначено основні завдання
дослідження:
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– виконати аналіз сучасного стану проблеми та загальних принципів
впливу організації і технології вимірювань на формування системи
забезпечення експлуатаційної придатності будівель і споруд;
– розробити та обґрунтувати загальну методологію дослідження, розкрити
сутність теорії, методологічні принципи та організаційно-технологічні засади
визначення параметрів будівель і споруд інструментальними методами;
– дослідити вплив технології та організації вимірювальних робіт на
тривалість життєвого циклу будівельних об'єктів;
– розробити теоретичні основи обґрунтування ефективності організації,
технології інструментального визначення параметрів будівель і споруд;
– розробити методологічну структуру обґрунтування витрат часу на
виконання вимірювальних робіт;
– розробити методологію визначення впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри систем вимірювання та технологію їх застосування;
– розробити методи визначення періодичності інструментальних
обстежень у складі витрат на експлуатацію вимірювальних систем;
– розробити методологію встановлення обсягів інструментальних
вимірювань з урахуванням уразливості будівель і споруд щодо факторів впливу
природнього та техногенного характеру на їх експлуатаційну придатність;
– розробити моделі і методи забезпечення ефективності вимірювальних
робіт з використанням сучасних інформаційних технологій формування
системи експлуатаційної придатності будівель і споруд на всіх етапах їх
життєвого циклу;
– реалізувати та експериментально підтвердити ефективність
організаційно-технологічних рішень щодо визначення параметрів будівель,
споруд і території забудови з використанням сучасних вимірювальних та
інформаційних технологій.
Об'єкт
дослідження
–
організаційно-технологічні
процеси
інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації будівель і споруд з
урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних і будівельних робіт
на всіх етапах життєвого циклу об’єктів.
Предмет дослідження – параметри організаційних, технологічних та
технічних рішень при виконанні вимірювальних робіт інструментальними
методами.
Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання
мети та завдань досліджень застосовано методи аналізу та узагальнення.
Ретроспектива, як метод дослідження об’єктів у часі, використано для збирання
статистичної інформації за основними параметрами їх будівництва та
експлуатації. Використано емпіричні методи дослідження – обстеження,
моніторинг, узагальнення досвіду, опитування фахівців, експертні оцінки,
наукове прогнозування – для прогнозування параметрів інструментальних
вимірювань на етапах життєвого циклу об’єктів. При виявленні комплексного
впливу різних умов і факторів на техніко-економічні показники застосовано
метод багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. Зв’язок між
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умовами зведення будівель і споруд та параметрами організаційнотехнологічних рішень вимірювальних робіт визначено за допомогою
математичного моделювання. При розробці алгоритмів оптимізації процесів
вимірювальних робіт  метод імітаційного моделювання та метод структурнопараметричного синтезу. Метод експериментальних досліджень – для
визначення ступеню обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій шляхом практичного використання їх в будівельних і проектних
організаціях.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:
вперше:
– встановлено закономірності впливу організаційно-технічних факторів
на ефективність систем інструментальних вимірювань та технологію їх
застосування;
– визначено сукупність параметрів, що впливають на вибір методів
інструментальних спостережень, на цьому підґрунті розроблено методику
формування системи спостережень за просіданнями, підтопленням, вібраціями
та зсувами;
– встановлено закономірності впливу параметрів інструментальних
вимірювань на тривалість життєвого циклу будівель і споруд, на підставі чого
запропонована методика визначення обсягів вимірювань та періодичності їх
проведення з урахуванням критерію уразливості об’єктів;
– визначено оцінку ризиків несвоєчасного виявлення пошкоджень та
впливу якості вимірювань на параметри експлуатаційної придатності будівель і
споруд, завдяки чому розроблено методику обґрунтування трудовитрат та
тривалості вимірювальних робіт;
– сформовано систему оптимізації параметричних характеристик рішень з
інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації будівель та споруд,
що з’явилося основою розробленої методики обґрунтування ефективності
технологій та засобів інструментального визначення параметрів будівель,
споруд і території забудови;
удосконалено:
 методологічну структуру моделювання процесів визначення параметрів
будівель, споруд і територій забудови, що дозволило виявити закономірності
прогнозування ефективності вимірювальних робіт;
 методику конструктивної достатності спостережень за геометричними
параметрами будівель і споруд;
 комплекс науково обґрунтованих розробок системного удосконалення
структури експериментального обґрунтування організаційно-технологічних
рішень, що підвищують ефективність інструментальних вимірювань;
 одержали подальший розвиток теорія нечітких множин та метод
структурно-параметричного синтезу при розробці алгоритмічної структури
моделювання комплексного процесу діагностування технічного стану об’єктів
інтелектуальними інформаційними системами діагностики.
Практичне значення одержаних результатів полягає:
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– у підвищенні ефективності технології і організації робіт при
використанні вимірювальних систем для визначення параметрів будівель і
споруд інструментальними методами;
– у підвищенні ефективності виконання організаційно-технологічних
процесів визначення параметрів будівель, споруд та території забудови
інструментальними методами з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу
вимірювальних і основних будівельних робіт на всіх етапах життєвого циклу
об’єктів;
– у підвищенні ефективності технологічного проектування та якості
проектної документації на основі використання розроблених нормативних
документів, науково-методичного забезпечення процесів проектування, що
базується на розроблених і розвинутих у роботі методології проектування
технологічних процесів, типових проектів організації і виконання
вимірювальних робіт; пакеті типових програм інструментальних вимірювань,
що реалізовані на об’єктах України;
– у застосуванні розроблених рішень з урахуванням категорій складності
об'єктів, умов виробництва, факторів техногенного та природнього впливу, що
можуть бути використані проектними, будівельними та інвестиційними
організаціями при новому будівництві,
реконструкції,
технічному
переоснащенні та експлуатації будівель, споруд;
– у підвищенні безпеки виконання будівельно-монтажних та
вимірювальних робіт шляхом впровадження нормативних вимог безпеки;
– наукові розробки використано при будівництві, реконструкції та
експлуатації низки промислових та цивільних об'єктів, де були застосовані
системи інструментального визначення параметрів будівель, споруд та
території забудови. Отримані результати досліджень упроваджено при
будівництві та реконструкції Національного спортивного комплексу
«Олімпійський» ПрАТ «Холдингова компанія Київміськбуд»; гідротехнічних
об’єктів ТОВ «Гідротехпроект» на Теребре-Ріцької ГЕС; об’єктів КП
«Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд–УКБ», ТОВ «Інвестиційнобудівельна компанія ОБРІЙ». Результати досліджень також упроваджено у
навчальному процесі Київського національного університету будівництва і
архітектури.
Наукові результати було використано проектними, будівельними і
інвестиційними компаніями. Підтверджений сумарний ефект від впровадження
розробок та пропозицій склав 438,3 тис. грн.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки і рекомендації, що
виносяться на захист, отримані автором самостійно і є його особистим внеском
у розвиток прикладної науки технології та організації промислового та
цивільного будівництва. Особистий внесок здобувача у наукових працях,
опублікованих у співавторстві, полягає у: виявленні специфічних особливостей
процесів визначення параметрів будівель, споруд та територій забудови
інструментальними методами, які впливають на вибір організаційно-
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технологічних рішень, у систематизації техногенних та природних факторів, що
впливають на показники ефективності вимірювальних робіт [7, 9, 12, 15, 16,
18-20, 22, 23, 25, 33, 38, 41, 47]; дослідженні параметрів організаційнотехнологічних рішень у залежності від впливу факторів, що досліджувалися [13, 7, 9, 12, 20, 25, 39, 41, 42, 45]; розробленні моделюючих алгоритмів
оптимізаційних рішень комплексного процесу інструментальних вимірювань
[1, 9, 13-16, 18, 21, 27, 35]; розробленні методик обґрунтування витрат праці та
тривалості вимірювальних робіт та визначення їх обсягів та періодичності з
урахуванням критерію уразливості [1, 2, 5, 6, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 43];
теоретичному обґрунтуванні способів виконання вимірювальних робіт [1, 8-10,
13, 14, 16, 20, 25, 32, 34, 39, 46].
Апробація роботи. Основні положення дисертації, результати
теоретичних і експериментальних досліджень доповідалися на науковотехнічних конференціях, конгресах і семінарах: польсько-українському
семінарі з проблем будівництва (Польща, Лодзь, 2001 р.); ХХVІІІ
Міжнародному науково-технічному симпозіумі «Геоінформаційний моніторинг
навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології» (Алушта, 10–15 вересня
2013 р.); VI Міжнародній конференції «Нові технології в будівництві (Київ, 24–
26 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка,
фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та
світі» (Полтава, 22 грудня 2017 р.); XVI Всеукраїнській практично-пізнавальній
інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» (Дніпро, 26
грудня 2017 р. – 10 січня 2018 р.); VIII Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку
економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Форвард-2017»
(Харків, 27 грудня 2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Actual
Problems of Science and Education APSE – 2018» (Угорщина, Будапешт, 28 січня
2018 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «The goals of the
World Science 2018» (ОАЕ, Дубай, 31 січня 2018 р.); 73 науковій конференції
Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків,
6–7 лютого 2018 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції
«Організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в
будівництві» (Харків, 21–22 березня 2018 р.).
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у 56 наукових
публікаціях (у тому числі, 9  без співавторів [5, 29, 32, 36, 40, 44, 46, 47, 48]), з
яких: 33  у фахових наукових виданнях, рекомендованих Міністерством освіти
і науки України [4-34, 38, 39], з них 5 – у збірниках, які включені до
міжнародних наукометричних баз [20, 22, 26, 29, 34]; 2 закордонні публікації у
виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз [35, 36]; 2
монографії [1, 2]; 1 підручник [3]; 11 публікацій апробаційного характеру у
збірниках матеріалів наукових конференцій, конгресів, семінарів [38-48].
Загальний обсяг публікацій 29,81 друкованих аркушів, з яких авторові особисто
належать 14,28 друкованих аркуша.
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, дев’яти
розділів, висновків, списку використаних джерел з 278 найменувань і 13
додатків. Обсяг дисертації складає 14,08 авторських аркуша (338 сторінок), з
них 11,54 авторських аркуша (276 сторінок) основного тексту, вона містить 110
рисунків, 49 таблиць.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність, необхідність, вихідні дані та
підстави для розроблення теми дослідження. Визначені об'єкт і предмет
дослідження, сформульовані його мета та основні задачі, розкриті наукова
новизна і практична значимість отриманих результатів. Наведені дані про
особистий внесок, впровадження та апробацію наукових та практичних
результатів роботи.
У першому розділі висвітлено стан проблеми та аналіз рішень з
формування системи експлуатаційної придатності будівель і споруд.
Забезпечення довготривалої експлуатації будівлі або споруди є актуальною
техніко-економічною проблемою, що потребує об’єктивної інформації,
отриманої інструментальними методами про параметри об’єктів на всіх етапах
їх життєвого циклу. Досягнення максимально можливої тривалості життєвого
циклу об’єкту великою мірою визначається якістю виконання вимірювальних
робіт при будівництві та спостережувальних робіт при експлуатації, своєчасним
виявленням та виправленням пошкоджень її конструкцій та прогнозуванням їх
розвитку.
Важливість включення вимірювальних робіт до сфери законодавчо
регульованої метрології випливає з високого рівня відповідальності
будівельних об’єктів, що визначається можливими матеріальними та
соціальними наслідками. При визначенні параметрів будівель і споруд вимоги
чинного законодавства щодо єдності вимірювань та метрологічної
простежуваності забезпечуються шляхом застосування ефективної організації
та технології вимірювальних робіт на всіх етапах життєвого циклу об’єктів.
Сучасний науковий дискурс у даному напрямку активізувався. Наукові
положення дисертації базуються на дослідженнях теоретичних проблем
технології і організації будівельного виробництва, що наведені у працях таких
учених, як С.С. Атаєв, А.А. Афанасьєв, А.Х. Байбурин, В.С. Балицький, С.Д.
Бешелев, А.І. Білоконь, М.С. Болотських, В.Д. Большаков, А.І. Гавриляк, О.М.
Галінський, Д.Ф. Гончаренко, О.Н. Дьячкова, А.Д. Єсипенко, Б.Н. Жуков, І.Г.
Іваник, М.Ю. Ізбаш, С.Е. Канторер, Н.С. Канюка, Т.С. Кравчуновська, Б.Г.
Литвак, О.І. Менейлюк, В.М. Міхайленко, В.Р. Млодецький, О.Ф. Осипов, В.А.
Перепелиця, Є.Г. Петров, В.В. Подиновський, А.В. Радкевич, В.В. Савйовський,
А.А. Самарський, Б.В. Смирнов, В.І. Теличенко, В.Г. Тишин, Г.М. Тонкачеєв,
В.І. Торкатюк, О.А. Тугай, В.К. Черненко, Г.А. Шеховцов, І.В. Шумаков, Х.К.
Ямбаев, Bryn M.J., Bryś H., Chen W.H., Groten E., Glisic B. та ін., які показують,
що визначення параметрів будівель і споруд супроводжується комплексом
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специфічних особливостей, впливом дестабілізуючих факторів на технікоекономічні показники.
Слід зазначити недостатню увагу в сучасних дослідженнях до
теоретичного обґрунтування системи скорочення строків будівництва та
подовження терміну експлуатації будівель і споруд за рахунок реалізації
ефективних
організаційно-технологічних
рішень
інструментальних
вимірювань. Потребують подальшого розвитку теоретико-методологічні
дослідження
оптимізації
організаційно-технологічних,
технічних
та
економічних показників будівництва і експлуатації будівель і споруд за
рахунок застосування ефективних методів вимірювань. Для вирішення наукової
проблеми розроблено методологічну структуру організаційно-технологічного
проектування в частині визначення параметрів будівель на всіх етапах
життєвого циклу (рис. 1).
У другому розділі розроблена загальна методологія та методики
дослідження, що спираються на різні теорії і методи: функціональних систем,
математичного моделювання, ймовірносно-статистичного дослідження,
структурного аналізу, імітаційного моделювання технології та організації
будівництва, вирішення багатофакторних задач.
Встановлено, що для вирішення сформульованих завдань потрібно
розробити комплексну систему з урахуванням впливу на тривалість життєвого
циклу будівлі багатьох факторів. Встановлено, що вимоги до технології та
організації будівництва передбачають багатофакторний вибір ефективних
варіантів. Багатокритеріальна оцінка оптимального рішення А0 базується на
тому, що знайдене рішення повинно належати множині допустимих рішень Ā та
мінімізувати вектор оціночних показників при наявних обмеженнях. Модель
багатокритеріальної оцінки організаційно-технологічних рішень має вигляд:
A0  a 0   1opt xa ,  , a  A.
(1)
Встановлено, що оцінку ризиків пошкоджень будівельних об'єктів
рекомендовано виконувати на основі матеріалів досліджень при виконанні
завчасних інженерно-технічних заходів по зменшенню негативних наслідків
природних та техногенних впливів. Від своєчасного урахування загроз
пошкоджень та прогнозування їх розвитку під впливом зовнішніх (природних,
техногенних) та внутрішніх (будівельних, експлуатаційних) факторів залежить їх
експлуатаційна придатність. Визначено, що за результатами спостережень
можливе прогнозування подальшого розвитку процесів, а періодичність контролю
враховує максимально можливу швидкість зміни контрольованого параметру з
урахуванням співвідношення вартості цих робіт до можливих збитків від
несвоєчасного виявлення пошкоджень. Для оцінки ризику пошкоджень необхідно
виконати моделювання властивості об’єкту втрачати експлуатаційну придатність
у результаті виникнення пошкодження під впливом певного типу негативних
факторів.
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Рис. 1. Структурно-логічна схема досліджень
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Для цього запропоновано для будь-якого типу загроз ввести критерій
ступеню уразливості будівлі, що залежить від характеристик самої будівлі,
характеристик і стану ґрунтової основи та оточуючої території. Оцінку
уразливості будівлі від дії дестабілізуючих факторів запропоновано виконувати
через коефіцієнт уразливості будівлі, що визначається сумою ступенів уразливості
від окремих факторів впливу. Рішення про необхідність спостережень, їх склад та
періодичність приймається з урахуванням визначення коефіцієнта уразливості.
Розроблено принципи спостережень для низьких, середніх та високих значень
цього коефіцієнту.
У третьому розділі викладено дослідження закономірностей впливу
технології та організації вимірювальних робіт на тривалість життєвого циклу
будівельних об'єктів. Встановлено, що можливо збільшити тривалість
життєвого циклу будівлі за рахунок своєчасного виявлення загрози аварійних
ситуацій та вжиття відповідних заходів. Прогнозування параметру
довговічності ґрунтується на оцінці ймовірносно-статистичних моделей з
використанням даних інструментальних спостережень за станом конструкцій.
Виявлено, що на тривалість життєвого циклу будівлі впливають фактори
загального характеру, технологічні та експлуатаційні фактори. Фізичний знос
будівлі з часом збільшується, але може бути менш інтенсивним завдяки
використанню результатів інструментальних обстежень та підтримки
експлуатаційної придатності будівлі за рахунок виконання ремонтновідновлювальних робіт. Несвоєчасне виконання таких робіт призводить до
збільшення рівня витрат на відновлення необхідних експлуатаційних
характеристик, а при невиправданому збільшенні міжремонтного терміну – до
аварійних ситуацій (рис. 2).

Рис. 2. Залежність фізичного
зношення
від
строку
експлуатації будівлі:
1 – теоретично; 2 – фактично,
за
рахунок
планових
ремонтів; 3 – при виконанні
своєчасних
ремонтновідновлювальних робіт
Протягом життєвого циклу виконується комплекс заходів, спрямованих
на отримання інформації, необхідної для виконання робіт відповідного етапу.
Від кількості такої інформації залежить правильність прийняття рішень щодо
збереження експлуатаційних характеристик об’єктів на потрібному рівні.
Сформовано топологію методів інструментальних вимірювань на відповідних
стадіях зведення та експлуатації об’єктів (рис. 3). Встановлено, що на етапі
будівництва вимірювальні роботи проводять як паралельно з будівельними
роботами, так і послідовно.

11

12

Можливість урахування всіх факторів при встановленні ефективності
варіантів вимірювальних робіт не є очевидною, оскільки фактори, які
впливають на неї, не є чіткими, рішення залежать від технологічних, технічних,
метрологічних параметрів, від суб’єктивності рішень виконавців робіт, від
природних факторів. Методом експертних оцінок визначено варіанти
виконання вимірювальних робіт; фактори, що впливають на вибір засобів
вимірювальних робіт; ступінь приналежності та впливу факторів щодо
конкретного варіанту.
Встановлено, що доцільно розглянути питання вибору засобів і методів
виконання інструментальних вимірювань не тільки з урахуванням якості, але ж
із забезпеченням мінімальних термінів, вартості і якості виконання будівельних
робіт, при цьому незалежно від обсягу витрат часу на вимірювальні роботи
можливо запроектувати організацію та технологію робіт таким чином, що
скорочення часу виконання будівельних процесів буде відчутним.
Основні загрози виникнення відмов можуть виникати при виробництві
елементів та конструкцій, під час монтажу конструкцій, у початковий період
експлуатації будівлі або на її подальших стадіях. Вони можуть бути викликані
несприятливою дією навантажень та непередбачених факторів, у тому числі,
недоліками системи експлуатації, невиправданою зміною конструктивних
елементів (рис. 4).

Рис. 4. Причини виникнення пошкоджень будівель
З метою отримання вихідних даних для розробки моделей і методів
системи діагностики технічного стану будівель та попередження надзвичайних
ситуацій вперше кваліфіковано загрози за принципом швидкості їх появи:
довготривалі загрози (поступовий розвиток дефектів та пошкоджень під
впливом відомих прогнозованих загроз, наприклад, фізичне старіння);
миттєві загрози з помітними проявами (швидкий розвиток надзвичайної
ситуації після реалізації загрози);
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миттєві загрози без помітних проявів (непомітний, прихований розвиток
надзвичайної ситуації після реалізації загрози).
При виборі методів контролю важливими є технологічні параметри
контролю: зручність монтажу, експлуатації та обслуговування системи
контролю; доступність контрольованих точок; конструктивна схема будівель,
кількість контрольованих точок; періодичність контролю; кількість
обслуговуючого персоналу. Встановлено, що при аналізі економічних
показників слід приймати до уваги вартість системи контролю, роботи
обслуговуючого персоналу; вартість та тривалість виконання одного циклу
вимірювань; можливі економічні збитки від несвоєчасного виявлення загроз.
У четвертому розділі для встановлення раціональних обсягів
інструментальних спостережень при експлуатації будівель і споруд розроблено
методи та алгоритми: оцінки ризиків пошкодження будівель; вибору варіантів
контролю їх технічного стану, контрольованих параметрів та періодичності
контролю; організації вимірювальних робіт у процесі експлуатації;
вимірювання параметрів будівлі, які визначені при проектуванні; визначення
збитків від несвоєчасного виявлення пошкоджень (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм
урахування ризиків
пошкодження будівель
(визначення уразливості):
НУ– низька уразливість,
СУ– середня уразливість,
ВУ– висока уразливість.

На виникнення ситуацій відмов впливають природні та техногенні
процеси. Найбільш поширеними і небезпечними є: зсуви, підтоплення,
просідання, ерозія, абразія і карст. Зміни температур та режимів підземних вод
стають причиною їх активізації. Можливі збитки від несвоєчасного виявлення
пошкоджень рекомендується виконувати шляхом оцінки ризиків послідовно
для окремих однорідних за природними і техногенними умовами і
геологічними небезпеками територій забудови з періодом попередження (час,
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на який виконується оцінка можливих негативних наслідків), рівним
встановленому терміну служби будівель та споруд без ремонтновідновлювальних робіт. З урахуванням коефіцієнту уразливості k у та фізичного
зношення будівлі k зн загальні економічні збитки визначено, як
n

Вз  k у  (1  k зн )   Взi ,

(2)

i 1

де Взi ‒ економічні збитки від i -ої загрози; n ‒ кількість факторів загроз;
m

k зн   k знi  k ввi ; k знi ‒ коефіцієнт фізичного зношення i -ої конструкції; kввi ‒
i 1

коефіцієнт відновлювальної вартості i -ої конструкції; m ‒ кількість окремих
конструкцій в будівлі, які мають пошкодження.
Запропонований коефіцієнт уразливості k уб до конкретного фактору
ризику:
k уб  k c  k з  k у
(3),
де k ci ‒ коефіцієнт впливу ступеню відповідальності будівлі; k з ‒ коефіцієнт
значимості джерела загрози, потужності загрози тощо; k у ‒ коефіцієнт
уразливості.
Для прийняття рішення про необхідність проведення спостережень та їх
склад запропоновано визначати клас уразливості будівлі до конкретного
фактору ризику:
k уб  0,33  k у max  0,33 – низька уразливість;
0,33  k уб  0,67

– середня уразливість;

k уб  0,67

– висока уразливість;

при цьому k у max  1,0 – максимально можливе значення цього коефіцієнту.
Періодичність контролю визначається максимальною швидкістю зміни
геометричних параметрів будівель, споруд і території забудови (деформацій,
осідань, зсувів) з урахуванням співвідношення вартості вимірювальних робіт до
можливих збитків від несвоєчасного виявлення деформаційних процесів.
Розроблено методику вибору системи інструментальних спостережень за
підтопленням при експлуатації будівель і споруд. Вихідними даними для
вибору системи є: конструктивні рішення; стан та геологічний склад ґрунтової
основи; характеристика джерела підтоплень, наявність якого є загрозою
погіршення технічного стану будівлі (табл.1); технічний стан будівлі.
Таблиця 1
Характеристики водонесучих комунікацій
Параметр водонесучих комунікацій та водойм
(коефіцієнт значущості), kзн
Щільність водонесучих комунікацій, м/га, k щ

Ступінь значущості,(значення параметру)
велика
середня
мала
≥ 500 (1,2)
400–500 (1,1) ≤ 400 (1,0)

Ступінь зносу водонесучих комунікацій, %, k з

≥ 50 (1,2)

35 – 50 (1,1) ≤ 35 (1,0)

Відстань до джерела підтоплення, м, k в

≤ 50 (1,2)

50 – 200 (1,1) ≥ 200(1,0)
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Розроблено методику вибору системи інструментальних спостережень за
вібраціями при експлуатації будівель і споруд. Оцінку ступеню впливу вібрації
на уразливість будівель в залежності від пікового значення швидкості вібрації
виконано методом експертної оцінки. Можливість пошкодження залежить не
тільки від уразливості будівель, але й від характеристик джерела загрози.
Уразливість від вібрації характеризується граничним значенням швидкості v гр ,
яку визначають для вертикальної складової її пікового значення:
vгр  v0  Fg  Fb
(4)
де v0 ‒ опорне значення швидкості, рівне 20 мм/с; Fg ‒ поправка на тип ґрунту;
Fb ‒ поправка на тип і конструкцію будівлі та фундаменту.
Розроблено методику вибору системи інструментальних спостережень за
зсувами. Вихідними даними для вибору системи та проектування технології
вимірювальних робіт при експлуатації є: стійкість схилів, де розміщена будівля
та їх крутизна; стан та геологічний склад ґрунтової основи; джерела можливих
підтоплень та вібрацій, наявність яких є загрозою порушення стійкості схилів.
У п’ятому розділі представлено методологію визначення впливу
організаційно-технологічних факторів на ефективність систем вимірювання та
технологію їх застосування. Заходи, що спрямовані на збереження і
відновлення експлуатаційної придатності об’єкту, запропоновано поділяти на
такі, що: викликані відмовою; з запланованим інтервалом часу; викликані
фактичним станом об’єкту. Стратегія планування експлуатації вимірювальних
систем залежно від фактичного стану будівель (індивідуальна стратегія) є
найбільш актуальною для прогнозування відмов, оскільки вона орієнтована на
реальний стан і ураховує особливості цієї конкретної системи, а не досвід
експлуатації аналогічних систем і статистичні дані.
Передбачається, що реальний технічний стан об'єкту можливо оцінити за
результатами контролю (вимірювання) його параметрів, а прогнозування їх
змін дозволяє експлуатувати об'єкт до появи ознак небезпечного зниження
надійності, виключивши при цьому передчасні детальні обстеження. Якщо
працездатність об'єкту визначається станом контрольованого дискретно
вихідного параметра y (t ) , то умова працездатності має вигляд:
A(t )  y (t )  B(t )
(5),
де A(t ) , B (t ) – відповідно нижня і верхня межі допустимих змін параметрів.
За результатами n контрольних вимірювань побудовані екстремальні
реалізації y (t )  та y (t )  , t  t n . Причому: y (t )   z (t )  c(t ) та y (t )   z (t )  c(t ) ,
де z (t ) ‒ реалізація контрольних вимірювань; c(t ) ‒ деяка задана функція
похибок реалізації.
Мінімальний момент часу  A або  B перетину екстремальних реалізацій
з межами області допустимих змін параметрів A(t ) та B (t ) доцільно прийняти
за момент чергового (n  1) -го контролю:
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t n 1  min{ A , B }
Моменти часу  A та  B знаходяться вирішенням рівнянь:

(6).

y (t )   A(t )
y (t )  B (t )
(7).
Впродовж часу t г  t n1  t n контрольований параметр гарантовано
знаходитиметься в області допустимих значень, тому до моменту t n робити
вимірювання або корекцію параметра немає необхідності. У момент t n1
виконується чергове вимірювання параметра, результат якого, ( z n1 , t n1 )
використовується для розрахунку параметрів нових екстремальних реалізацій.
Визначається черговий проміжок часу, впродовж якого параметр не вийде за
допустимі межі. Якщо цей проміжок (інтервал гарантованої експлуатації)
виявиться менше деякого наперед заданого мінімально доцільного часу
експлуатації, t гmin (t г  t гmin ) , то у момент часу t p 1 слід зробити профілактичну
корекцію параметра y (t ) .
Запропоновано методику формування математичної моделі для
прогнозування процесів деформації будівель. Кінематичною моделлю служить
математичний опис процесу переміщень спостережуваних точок споруди, що
відбиває залежність величини переміщення в часі без урахування сил, що
обумовлюють цей рух. Динамічною моделлю є математичний опис процесу
переміщень спостережуваних точок споруди, в якій враховуються інерційні
властивості системи «споруда–середовище» і дія в часі основних сил, що
викликають переміщення. Прогнозна модель може бути побудована на
одержаних початкових даних та корегуватися за результатами подальших
спостережень. Кореляцію між параметрами можливо використовувати для
додаткового уточнення прогнозу з урахуванням сукупності факторів впливу.
Розроблено методику оцінки ризиків несвоєчасного виявлення
пошкоджень на прикладі встановлення ризику економічних втрат в результаті
підтоплення будівель і споруд з урахуванням часу негативної дії. Ризик
загальних економічних втрат встановлюється за залежністю:
R з  Rп  Rо  R м
(8)
Ризик економічних втрат у результаті підтоплення будівель і споруд:
Rп  Pп  Vп  Во

Tпід
‒ вірогідність підтоплення за період строку служби;
Tс
можливого підтоплення (термін наступного обстеження); Tс ‒
об’єкту; Vп ‒ економічна уразливість об’єкта до підтоплення;
об’єкту до початку процесу.
Ризик від повільних осідань, пов'язаний з ущільненням,
здуттям і усадкою ґрунтів в основі будівель:
Rо  Pд  Vд  Во  Tс
де Pп 

(9),
Tпід  Tп ‒ час

строк служби
Во ‒ вартість
набряканням,
(10),
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де Pд ‒ вірогідність деформації в кінці строку служби будівлі; Vд ‒ економічна
уразливість об’єкта до деформації.
Ризик від зменшення міцності залізобетонних конструкцій, пов'язаний з
замоканням, вібраціями тощо, можна визначати по формулі:
R м  Pм  V м  В м  Tс
(11),
де Pм ‒ вірогідність зменшення міцності залізобетонних конструкцій; Vд ‒
економічна уразливість об’єкта до зменшення міцності.
Розроблені
принципи
обґрунтування
вимірювальної
точності
спостережень за деформаціями базуються на необхідності визначення
вимірюваних значень величин деформацій з урахуванням будівельних допусків
і забезпеченням неспівмірності величини деформацій з похибкою їх
визначення. Точність спостережень запропоновано розглядати як змінну
величину. Зміна точності у часі визначається залежно від міри близькості
контрольованих параметрів до їх значень, що гранично допускаються (чим
ближче межа, тим точніше контроль). Передбачається поєднання змінної
точності контролю, що зветься допусковою, із спеціальним контролем і
прогнозуванням деформаційного процесу. Допускові методи спостережень
передбачають вимірювання з мінімально допустимою точністю, що гарантує
отримання даних про невихід контрольованих параметрів за межі значень, що
гранично допускаються. До спеціальних спостережень відносяться
вимірювання з максимально високою точністю, достатньою для реєстрації
критичних відхилень контрольованого параметру (рис. 6).
Рис. 6. Поєднання спеціальних та
допускових спостережень:
y - прогнозоване переміщення;
y гр гранично
допустиме
переміщення;
^
t - час; y i ( t ' ) - прогнозна оцінка
переміщення i - ї точки;
...... – границі коридору похибок
вимірювання;
|- спеціальні спостереження;
¦ - допусковий контроль.

Встановлено, що точність і періодичність вимірювань взаємопов'язані.
При наявності негативних процесів за час між циклами вимірювань можуть
з'явитися відхилення, що відмінні від прогнозованих та виходять за межі
прийнятих допусків. Збільшення точності вимірювань не змінить динаміку
негативного процесу і непрогнозована зміна залишиться непоміченою.
Виявлення непередбаченої зміни можливе за рахунок збільшення числа
вимірювальних циклів, тому для прогнозу необхідної точності та періодичності
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вимірів кількість інтервалів слід передбачати мінімальним. Якщо завдяки
запобіжним заходам реальні відхилення співпадуть з прогнозованими та
повернуться в межі допусків, точність вимірів може бути зменшена, а
періодичність збільшена. Автоматичні спостереження у безперервному режимі
мають бути економічно обґрунтованими, але не можна пропустити негативні
перехідні періоди розвитку процесів. За результатами прогнозування можна
оцінити міру близькості деформацій конструкцій до значень, що гранично
допускаються. При наближенні деформацій до граничних значень необхідно
збільшувати частоту циклів та точність спостережень, щоб забезпечити
надійний контроль за станом об’єкту.
Конструктивна достатність повинна забезпечуватися не великою
кількістю спостережуваних точок, а їх правильним розміщенням на будівлі.
Розташування точок повинно відображати переміщення характерних місць
будівлі, що деформується (рис. 7).

Рис. 7. Забезпечення конструктивної
достатності спостережень:
а) просторова достатність спостережень;
б) часова достатність спостережень;
Х – переміщення; Т – температура; t – час.

У шостому розділі досліджено методи визначення періодичності робіт з
виконання інструментальних спостережень. Встановлено, що на цей час
періодичність планових обстежень Tп призначають за аналогом будівель, що
знаходяться в середніх умовах експлуатації з умови можливості підтримання їх
робочого стану до наступного планового обстеження.
Ці рекомендації з вибору періодичності мають обмежене застосування і
не враховують динаміку процесу зміни технічного стану будівель та поняття
класу наслідків. Запропоновано методику визначення періодичності
інструментальних спостережень, що ґрунтується на порівнянні контрольованих
параметрів з розрахунковими (прогнозованими) значеннями з урахуванням
діапазону допустимих можливих відхилень контрольованого параметра.
Швидкість зміни контрольованих параметрів визначається при проектуванні та
уточнюється у результаті спостережень. Максимально допустиме значення
контрольованих параметрів повинно забезпечити можливість проведення
заходів з відновлення експлуатаційної придатності будівлі.
Розроблено методику уточнення термінів обстежень з урахуванням
термінів ремонтно-відновлювальних робіт. Застосовано залежність фізичного
зношення у часі, що враховує велику кількість аварій на початку експлуатації
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(степенева функція), де впливає ступень зношення будівлі, коефіцієнт
інтенсивності зношення, термін експлуатації.
Для періодичності виконання капітального ремонту Tкр та тривалості
експлуатації Tе кількість капітальних ремонтів становить:
nкр 

Tе
Tкр

(12)

Розроблено методику визначення періодичності контролю осідань на
початковому етапі життєвого циклу та у процесі експлуатації об’єктів. При
визначенні періодичності обстежень може використовуватися інформація про
процес розвиток осідань. Дослідження процесу осідань може бути застосоване
для визначення періодичності комплексних обстежень, оскільки такий процес є
узагальнюючим для визначення категорії технічного стану об'єкту. Графіки
відносних осідань можна визначити у відповідності до залежності:
St
 (1  e  N t )
(13),
Sг
де N ‒ коефіцієнт, що враховує потужність ущільнюючого шару,
характеристику відносної стисливості ґрунтів і коефіцієнт фільтрації ґрунту; t
‒ час; e ‒ основа натурального логарифма; S г ‒ допустима величина
деформації.
Відносна швидкість осідань визначається як перша похідна функції
Vв  d

dt

(St

Sг

)  Ne  Nt .

(14)

Для розрахунку періоду інструментальних спостережень використано
початкову швидкість осідання, що дасть можливість не пропустити зміну
параметру. При t  0 Vв  N , відносна швидкість осідань чисельно рівна
коефіцієнту N . Кількісний і якісний склад обстежень визначається проектною
та експлуатаційною документацією з урахуванням показників ефективності.
Запропонована методика дозволяє: отримувати характеристики процесів
осідань, горизонтальних зміщень і деформацій, оптимізувати число циклів
вимірювань, визначити період вимірювань для контролю переміщень.
Розроблено методику визначення періодичності контролю рівня
ґрунтових вод. Період інструментальних спостережень за рівнем ґрунтових вод
встановлюється з урахуванням типу підтоплення. Наведено класифікацію
основних техногенних змін водного режиму та їх наслідків для 4-х типів
ґрунтових умов, що поділяються за швидкістю підйому рівня підземних вод.
Період таких спостережень запропоновано визначати на підставі якісної та
кількісної оцінки потенційної підтоплюваності забудовуваної території з
урахуванням результатів комплексних досліджень, що включають як мінімум
річний цикл стаціонарних інструментальних спостережень. Потенційна
підтоплюваність території оцінюється за критерієм:
P  (he  h ) H кр
(15),
де he ‒ рівень ґрунтових вод до початку підтоплення; h ‒ величина
прогнозованого підйому; H кр ‒ критичний рівень.
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Період вимірювань рівня ґрунтових вод можна визначити з виразу:
t мон  hт Vmax
(16).
hт ‒ зміна рівня, що може бути виміряна; Vmax‒ максимальна швидкість підйому.
У районах, для яких зсуви є можливими, проводять нагляд за
горизонтальними зміщеннями та рівнем ґрунтових вод. Оскільки наявність
ґрунтових вод є основною причиною зсувів, то крім контролю горизонтальних
зміщень, є необхідним спостереження за поровим тиском води. Вибір засобів
вимірювання виконується у залежності від діапазону та швидкості можливих
змін порового тиску. Періодичність контролю горизонтального зміщення
визначають, як
T мон.гор. з  5 в

Vс

(17),

де σв ‒ середнє квадратичне відхилення результату вимірювання, Vс ‒ можлива
швидкість зсуву.
Періодичність контролю порового тиску визначають, як

T мон . пор . тс  д
(18),
V п .в ,
 д ‒ роздільна здатність датчика; Vп.в ‒ можлива швидкість зміни порового
тиску.
У сьомому розділі запропоновано структуру обґрунтування ефективності
технологій та засобів інструментальних вимірювань параметрів будівель на всіх
етапах життєвого циклу на підставі порівняння організаційно-технологічних
показників, що розділяють за важливістю. Основні показники носять загальний
характер і найбільшою мірою при спільному урахуванні характеризують
критерій ефективності. Додаткові застосовують у тих випадках, коли потрібно
додатково до основних урахувати вплив специфічних факторів, властивих
відповідним етапам життєвого циклу. Методика визначення продуктивності
робіт для різних варіантів організації та технології, засобів та методів
вимірювань з урахуванням організаційних, технологічних та технічних
факторів
передбачає
визначення
трьох
категорій
продуктивності:
конструктивно-розрахункову, технічну та експлуатаційну (рис. 8).
Принципове значення має взаємозв’язок та взаємовплив вимірювальних
робіт та основних технологічних процесів. Без достатнього організаційнотехнологічного обґрунтування у проектній та експлуатаційній документації він
є причиною збільшення трудовитрат як вимірювальних так і основних процесів.
Встановлено, що організаційно-технологічні умови виконання вимірювальних
робіт залежать від етапу життєвого циклу об’єкту і визначають підходи до
обґрунтування витрат часу на такі роботи.
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Рис. 8. Підходи до визначення продуктивності робіт
Розроблено методику обґрунтування витрат часу вимірювальних робіт на
стадії будівництва ґрунтується на принципі, згідно з яким будівельні роботи
визнаються для вимірювальних як технологічна перерва, а норма витрат часу
розробляється методами технічного нормування. Методика відпрацьована на
прикладі розробки ресурсної елементної кошторисної норми на прикладі
геодезичних вимірювальних робіт у процесі будівництва (рис. 9).
Розроблено методику визначення основних і додаткових організаційнотехнологічних показників для розрахунку ефективності систем вимірювання та
технології їх застосування. Основними організаційно-технологічними
показниками вимірювальних робіт є розрахункова та фактична трудомісткість
(собівартість) вимірювальних робіт, яка установлюється за наявними даними
про витрати праці та тривалість їх виконання. Додаткові показники носять
уточнюючий характер. Розроблено методику урахування витрат на
експлуатацію вимірювальних систем у складі розрахунку ефективності засобів
вимірювання і технології їх застосування. Проаналізовано склад трудовитрат та
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собівартості експлуатації вимірювальних систем. Запропоновано витрати на
експлуатацію вимірювальних систем розподіляти за рівнем їх впливу на
організаційно-технологічні показники на три групи: одноразові, річні та
поточні експлуатаційні.

Рис. 9. Алгоритм вибору варіанту геодезичного забезпечення
Встановлено, що ефективність робіт з інструментальних спостережень на
етапі експлуатації будівель і споруд у загальному вигляді визначається за
умови, що вартість вимірювань менше ніж загальний економічний ризик від
можливого пошкодження будівлі:
N

 E ( В , В )  R( R , R , С ) ,
з

в

з

п

(19)

n 1

де E ( Вз , Вв ) ‒ вартість одного циклу вимірювань; Вз ‒ приведена на один цикл
вартість засобів вимірювання; Вв ‒ вартість одного циклу вимірювань; N  T

‒ кількість циклів вимірювань при терміні експлуатації T та періодичності
вимірювань  ; R ( Rз , Rп , С ) ‒ загальний економічний ризик від можливого
пошкодження будівлі;

 Rз

‒ сумарний економічний ризик від підтоплення,
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зсувів, вібрацій тощо; Rп ‒ економічний ризик від несвоєчасного виявлення
можливих пошкоджень; С ‒ вартість відновлення об’єкту.
У восьмому розділі розроблено методику обґрунтування ефективності
вимірювальних систем з використанням моделей і методів забезпечення
експлуатаційної придатності будівель, що базується на алгоритмічній структурі
моделювання комплексного процесу визначення параметрів будівель, споруд і
території забудови інструментальними методами з поєднанням окремих
оптимізаційних параметричних моделей для підвищення ефективності
вимірювальних робіт, що дозволила структурно доповнити та об’єднати
виконану параметричну оптимізацію (рис. 10). Математична модель лінійної
динамічної системи може бути складена на основі математичних моделей
елементів та ланок, що створюють систему. Лінійна система у загальному
випадку включає в себе ланки, з’єднані послідовно, паралельно, охоплені
зворотними та перехресними зворотними зв’язками (рис. 11). Побудовано
структурну схему реалізації моделі комплексного процесу забезпечення
експлуатаційної придатності та безпеки будівель на всіх етапах життєвого
циклу (рис. 11).
Моделювання комплексного процесу вимірювальних робіт з поєднанням
окремих оптимізаційних параметричних моделей для підвищення їх
ефективності передбачає застосування моделей та методів визначення
організаційно-технологічних показників, формування системи оцінки та
діагностики технічного стану будівлі на всіх етапах життєвого циклу для
розробки рекомендацій щодо організації та технології визначення параметрів
будівель, споруд і території забудови у складі проектної, технологічної та
експлуатаційної документації.
Розроблено рекомендації щодо організації та технології визначення
параметрів будівель, споруд і території забудови для використання у складі
проектної, технологічної та експлуатаційної документації, що включено до
діючих нормативних документів.
У дев’ятому розділі розроблено методику експериментальних
досліджень та виконано реалізацію результатів на прикладі реконструкції НСК
«Олімпійський». У процесі будівництва вимірювальні роботи, як правило,
знаходяться на критичному шляху, тому вони повинні розглядатися як один з
етапів будівельного процесу, що впливає не тільки на якість основних робіт,
але і на терміни їх виконання. Через впровадження на об’єктах будівництва
підтверджено підвищення ефективності науково-методичного забезпечення
процесів проектування, що базується на розроблених і розвинутих у роботі
методології проектування технологічних процесів, типових проектів організації
і виконання вимірювальних робіт; практичних рекомендацій; пакету типових
програм спостережень.
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Рис. 10. Структурна схема моделювання комплексного процесу визначення
експлуатаційної придатності на всіх етапах життєвого циклу будівель
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Рис. 11. Структурна схема реалізації моделі комплексного процесу
забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки будівель на всіх етапах
життєвого циклу:
1.1 ‒ урахування витрат на експлуатацію; 1.2 ‒ обґрунтування ефективності технологій; 1.3 ‒
визначення продуктивності робіт; 1.4 ‒ визначення організаційно-технічних показників; 2.1 ‒
обґрунтування трудовитрат; 2.2 – нормоконтроль; 2.3 ‒ обґрунтування витрат часу; 2.4 ‒
розрахунок трудовитрат; 3.1 ‒ проектні вимоги до вимірювань; 3.2 ‒ обмеження за наявністю
приладів; 3.3 ‒ прогнозування відмов при експлуатації; 3.4 ‒ вимоги до конструктивної
достатності; 3.5 ‒ оцінка ризиків пошкоджень; 3.6 ‒ обґрунтування вимірювальної точності;
4.1 ‒ технологічні рішення; 4.2 ‒ конструктивні схеми; 5.1 ‒ вплив вимірювальних систем на
експлуатаційну придатність будівлі; 5.2 ‒ вплив вимірювальних систем на тривалість
будівельних робіт; 5.3 ‒ технологія застосування вимірювальних систем на етапі будівельних
робіт; 5.4 ‒ технологія застосування вимірювальних систем на етапі експлуатації; 6.1 ‒
проектно-нормативне визначення життєвого циклу; 6.2 ‒ факторний аналіз життєвого циклу
об’єкту; 6.3 ‒ інструментарій вимірювальних систем на кожному етапі життєвого циклу; 6.4
‒ формування вимог до переходів між станами життєвого циклу.

Наукові розробки використано при будівництві, реконструкції та
експлуатації ряду промислових та цивільних об'єктів, де були застосовані
системи інструментального визначення параметрів будівель, споруд та
території забудови. Отримані результати досліджень упроваджено при
будівництві та реконструкції Національного спортивного комплексу
«Олімпійський» ПрАТ «Холдингова компанія Київміськбуд»; гідротехнічних
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об’єктів ТОВ «Гідротехпроект» на Теребре-Ріцької ГЕС; об’єктів КП
«Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд–УКБ», ТОВ «Інвестиційнобудівельна компанія ОБРІЙ». Результати досліджень також упроваджено у
навчальному процесі Київського національного університету будівництва і
архітектури. Наукові результати було використано проектними, будівельними і
інвестиційними компаніями. Підтверджений сумарний ефект від впровадження
розробок та пропозицій склав 438,3 тис. грн.
ВИСНОВКИ
На основі виконаних досліджень, викладених у дисертації, сформульовані
та обґрунтовані наукові пропозиції, сукупність яких можна кваліфікувати як
теоретичне узагальнення й нове рішення актуальної науково-прикладної
проблеми створення методологічних основ формування організаційнотехнологічних рішень інструментальних вимірювань при зведенні та
експлуатації будівель і споруд, що знайшло відображення у наступному:
1. Процес визначення параметрів будівель і споруд є складною
імовірнісною системою, що містить множини окремих елементів, варіативні
комбінації яких являють проблемне дослідницьке поле для формування
організаційно-технологічних рішень інструментальних вимірювань при
зведенні та експлуатації будівельних об’єктів. Встановлено, що тривалість
життєвого циклу об’єкту залежить не тільки від якості матеріалів, конструкцій
та робіт, але і від якості експлуатації, вчасного та точного урахування загроз
пошкодження будівель та прогнозування розвитку їх технічного стану, що
неможливо без вимірювальних операцій з отримання даних для його
безпечного функціонування.
2. Дослідження, що визначили різноманітність і індивідуальність
організаційно-технологічних рішень інструментальних вимірювань при
зведенні та експлуатації будівельних об’єктів, виявили мінімізацію
універсальних схем і стали підґрунтям для доповнення відповідної їхньої
класифікації по досліджуваних ознаках. Аналіз організаційно-технологічних
рішень процесів вимірювань, як джерела отримання даних для діагностики
технічного стану об’єктів, визначив параметри домінуючих процесів, що
впливають на ефективність проектних і виробничих варіативних схем і уточнив
відповідну класифікацію досліджуваних рішень.
3. Дослідження ступеню комплексного впливу факторів природного та
техногенного характеру на параметри організаційно-технологічних рішень з
інструментальних вимірювань виявили, що урахування даних факторів формує
стратегію вибору оптимальних варіантів у проектних і виробничих рішеннях,
що підвищують надійність будівництва та експлуатації об’єктів.
4. Розроблена та обґрунтована загальна методологія дослідження,
розкрита сутність теорії, методологічні принципи визначення параметрів
будівель і споруд інструментальними методами. Розроблена методологічна
структура аналізу, кількісної оцінки й моделювання процесів інструментальних
вимірювань, що дозволило виявити залежності, котрі характеризують рівень
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ефективності вимірювальних робіт, які впливають на тривалість життєвого
циклу будівель і споруд, що демонструє кількісну оцінку вивчених процесів і
дозволяє здійснювати варіантне проектування будівельних і вимірювальних
робіт.
5.
Розроблено методику установлення
раціональних обсягів
інструментальних вимірювань з урахуванням уразливості будівель і споруд при
впливі факторів природнього та техногенного характеру на їх експлуатаційну
придатність. Для оцінки ризику пошкоджень запропоновано виконувати оцінку
уразливості залежно від характеристик об’єкту, характеристик і стану ґрунтової
основи та прилеглої території. Методика містить рішення з обґрунтованого
вибору системи інструментальних спостережень за підтопленням, за
вібраціями, за зсувами при експлуатації будівель і споруд та ураховує
залежність пошкодження не тільки від уразливості будівель, але й від
характеристик джерела загрози.
6. Досліджено закономірності впливу технології та організації
вимірювальних робіт на тривалість технологічних процесів зведення об’єктів та
на їх експлуатаційну придатність на всіх етапах життєвого циклу. Отримано
закономірності впливу технічних та технологічних показників на ефективність
систем вимірювання та технологію їх застосування, для чого розроблено
методи прогнозування відмов у експлуатаційний період, методику оцінки
ризиків несвоєчасного виявлення пошкоджень та методику обгрунтування
точності спостережень за деформаціями.
7. Розроблено методи визначення періодичності інструментальних
спостережень з урахуванням прогнозування процесів осідань, зсувів, динаміки
рівня ґрунтових вод на початковому етапі життєвого циклу об’єкту з
урахуванням термінів ремонтно-відновлювальних робіт у процесі експлуатації.
Запропоновано стратегію планування експлуатації вимірювальних систем для
прогнозування відмов залежно від фактичного стану об’єктів, котра ураховує
не досвід експлуатації аналогічних систем і статистичні дані, а методологічний
зв'язок між точністю та періодичністю інструментальних вимірювань.
Передбачається, що реальний технічний стан об'єкту можна оцінити за
результатами вимірювань його параметрів, а прогнозування їх змін дозволяє
експлуатувати об'єкт до появи ознак небезпечного зниження надійності,
виключивши при цьому передчасні детальні обстеження.
8. Сформовано методологічну структуру обґрунтування трудовитрат та
тривалості виконання вимірювальних робіт при зведенні та експлуатації
будівель і споруд. Визначено принципи техніко-економічного нормування
вимірювальних робіт у структурі системи експлуатаційної придатності об’єктів
на всіх етапах їх життєвого циклу. Установлено, що інструментальні
вимірювання потрібно виконувати не тільки з урахуванням точності, але ж із
забезпеченням мінімальних термінів, вартості і якості виконання будівельних
робіт. При цьому незалежно від витрат праці на вимірювальні роботи можливо
запроектувати організацію та технологію робіт таким чином, що скорочення
тривалості виконання будівельного технологічного процесу буде суттєвим.
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9. Розроблено алгоритмічну структуру моделювання комплексного
процесу визначення параметрів будівель і споруд інструментальними методами
з поєднанням окремих оптимізаційних параметричних моделей для підвищення
ефективності вимірювальних робіт, що дозволило структурно доповнити та
об’єднати виконану параметричну оптимізацію. Удосконалено методи
розрахунку загальної і порівняльної ефективності для визначення ефективності
технологій, засобів та методів вимірювань.
10. Розроблено та експериментально підтверджено методи формування
проектних і виробничих рішень з удосконалення організації та технології
вимірювальних робіт з використанням сучасних вимірювальних та
інформаційних технологій. Через впровадження на об’єктах будівництва
отримано підвищення ефективності технологічного проектування та якості
проектної документації при використанні розроблених нормативних документів
та науково-методичного забезпечення процесів проектування. Наукові
результати було використано проектними, будівельними і інвестиційними
організаціями. Підтверджений сумарний ефект від впровадження результатів
досліджень склав 438,3 тис. грн.
Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати
дисертації.
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на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за
спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного
будівництва» (19 – Архітектура та будівництво). – ДП «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького», Харківський
національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2019.
Дисертаційна робота містить теоретичні положення та практичні
рекомендації з методології формування організаційно-технологічних рішень
інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації будівель і споруд.
Розроблені методологічні основи являють собою розвиток нового напрямку в
проектуванні, зведенні та експлуатації будівель і споруд, дозволяють
використовувати запропоновані організаційно-технологічні рішення протягом
їх життєвого циклу.
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На
підставі створеної структури
оптимізації параметричних
характеристик вимірювальних робіт виявлено специфічні особливості процесів
визначення параметрів експлуатаційної придатності будівель і споруд шляхом
інструментальних вимірювань, які впливають на вибір організаційнотехнологічних рішень. Систематизовано техногенні та природні фактори, що
впливають на показники їх ефективності, досліджено параметри організаційнотехнологічних рішень у залежності від впливу факторів, що досліджувалися.
Розроблено моделюючі алгоритми оптимізаційних рішень комплексного
процесу визначення параметрів будівель, споруд інструментальними методами,
методики обґрунтування трудовитрат та тривалості вимірювальних робіт,
визначення обсягів спостережень та періодичності їх проведення з урахуванням
критерію уразливості. Теоретично обґрунтовано способи виконання
вимірювальних робіт.
Реалізація результатів моделювання розповсюджується на більшість
практичних завдань забезпечення експлуатаційної придатності, скорочення
строків будівництва та подовження терміну експлуатації будівель і споруд на
всіх етапах життєвого циклу шляхом реалізації ефективних організаційнотехнологічних рішень, розроблених на підставі необхідної та достатньої
інформації, отриманої методами інструментальних вимірювань. Результати
досліджень впроваджено в діяльність проектно-будівельних організацій і в
навчальний процес вищих навчальних закладів.
Ключові слова: вимірювання, життєвий цикл, організаційно-технічні
показники, організаційно-технологічні рішення, технологічні параметри.
АННОТАЦИЯ
Григоровский П.Е. Методологические основы формирования
организационно-технологических решений инструментальных измерений
при возведении и эксплуатации зданий и сооружений. - Квалификационная
научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по
специальности 05.23.08 «Технология и организация промышленного и
гражданского строительства» (19 ‒ Архитектура и строительство). ‒ ГП
«Научно-исследовательский институт строительного производства им. В.С.
Балицкого», Харьковский национальный университет строительства и
архитектуры, Харьков, 2019.
Диссертация содержит теоретические положения и практические
рекомендации по методологии формирования организационно-технологических
решений инструментальных измерений при возведении и эксплуатации зданий
и сооружений. Разработанные методологические основы являются развитием
нового направления в проектировании, строительстве, эксплуатации зданий и
сооружений, позволяют использовать предложенные организационнотехнологические решения в течение всего жизненного цикла.
На основании созданной структуры оптимизации параметрических
характеристик измерительных работ выявлены специфические особенности
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процессов определения параметров эксплуатационной пригодности зданий и
сооружений посредством инструментальных измерений, влияющих на выбор
организационно-технологических решений. Систематизированы техногенные и
природные факторы, влияющие на показатели их эффективности, исследованы
параметры организационно-технологических решений в зависимости от
влияния изученых факторов. Разработаны моделирующие алгоритмы
оптимизационных решений комплексного процесса определения параметров
зданий, сооружений инструментальными методами, методики обоснования
трудозатрат и продолжительности измерительных работ, определения объемов
наблюдений и периодичности их проведения с учетом критерия уязвимости.
Теоретически обоснованы способы выполнения измерительных работ.
Реализация
результатов
моделирования
распространяется
на
большинство практических задач обеспечения эксплуатационной пригодности,
сокращения сроков строительства и продления срока эксплуатации зданий и
сооружений на всех этапах жизненного цикла за счет реализации эффективных
организационно-технологических решений, разработанных на основе
необходимой
и
достаточной
информации,
полученной
методами
инструментальных измерений. Результаты исследований внедрены в
деятельность проектно-строительных организаций и в учебный процесс
высших учебных заведений.
Ключевые слова: измерение, жизненный цикл, организационнотехнические
показатели,
организационно-технологические
решения,
технологические параметры.
ABSTRACT
Hryhorovskyi P.Ye. Methodological basis of generating process control
and management solutions for instrumental measurements in erecting and usage
of buildings and structures. – Qualifying scientific work as a manuscript.
A thesis submitted for the degree of Doctor of Engineering in specialty
05.23.08 «Technology and organization of industrial and civil construction» (19 –
Architecture and Construction). – Kharkiv National University of Civil Engineering
and Architecture, Kharkiv, 2019.
Scientific proposals are formulated and substantiated which, in aggregate, can
be defined as a theoretical generalization and a new solution to a topical scientific
and applied problem of creation of the methodological basis of generating process
control and management solutions for instrumental measurements in erecting and
usage of buildings and structures. Specific features of the processes of determining
the parameters impacting the choice of process control and management solutions are
revealed, industrial and natural factors impacting the indicators of the measuring
works effectiveness are systematized; the parameters of process control and
management solutions are researched depending on the impact of the researched
factors; modeling algorithms of optimal solutions of the integrated process of
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defining parameters of buildings and construction by the instrumental methods are
developed; methods of validating labor and duration of measuring works and
determining the volume of observations and their periodicity with due consideration
of the vulnerability criterion are developed; the techniques of measuring works are
theorized. The research hypothesis is established for the possibility of speeding the
construction and extending the life of buildings and structures by implementing
effective process control and management solutions developed on the ground of
timely, reliable information obtained by instrumental methods, which is necessary
and sufficient for ensuring operational suitability of buildings and structures
throughout the whole life cycle.
A general research methodology is developed and validated, the essence of the
theory and the methodological principles of determining parameters of buildings and
construction by instrumental methods are disclosed. A methodological structure for
analysis, quantitative evaluation and modeling of instrumental measuring processes is
developed, which allows to reveal relationships characterizing the efficiency level of
measuring works impacting the duration of the life cycle of objects, which
demonstrates the quantitative assessment of the researched processes and allows to
conduct trial design of construction and measuring works.
A methodology for determining rational volumes of instrumental
measurements was developed with due account of vulnerability of buildings and
structures when natural and industrial factors influence their operational suitability.
To assess the risk of damage, it is proposed to assess the vulnerability of buildings
and constructions which depends on the object's characteristics and the characteristics
and state of the soil basis and adjacent territory. The methodology contains solutions
for the sustainable choice of the system of instrumental observations of flooding,
vibrations, shears in the process of operating buildings and structures, and takes into
account the dependence of the damages not only from the vulnerability of buildings,
but also from the characteristics of the source of threat.
The consistency of the impact of technology and organization of measurements
on the duration of the technological processes of construction of objects and on their
operational suitability throughout their whole life cycle is studied. The pattern of
influence of technical and technological indicators on the efficiency of measurement
systems and the technology of their application is obtained, for which methods of
failure prediction in the operational period, the methodology of assessing the risks of
untimely damage identification and the methodology for justification of the accuracy
of observation of deformations are developed.
Methods for determining the periodicity of instrumental observations were
developed with due consideration of forecasting the processes of settlements, shears
and ground water table dynamics at the initial state of the object's life cycle and with
due consideration of the terms of repair and renewal operations in the process of
operation. A strategy for planning the operation of measuring systems for failure
prediction depending on the actual state of the objects is proposed, which considers
not the operation experience of similar systems and statistical data, but the
methodological link between the accuracy and periodicity of instrumental
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measurements. It is foreseen that the real technical state of an object can be assessed
by the results of measuring its parameters, and forecasting of their variations allows
operating the object before the signs of dangerous reduction of reliability appear,
having included early inspections.
The methods of forming design and production solutions on the improvement
of measurement work process control and management with the use of modern
measuring and information technologies are developed and experimentally proved.
Through the implementation on the construction facilities, the efficiency of
technological designing and the quality of design documentation is raised due to the
use of the developed regulatory documents and scientific and methodological support
of design processes. The scientific results have been used by engineering,
construction and investment companies.
Key words: measuring, life cycle, managerial and engineering indicators,
process control and management solutions, process parameters.

