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 Мета роботи полягає в отриманні математичної моделі 

температурних деформацій та даних про зміни параметрів об'єкта 

дослідження за різних температурних умов.  
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 Завдання досліджень полягає у порівнянні результатів 

спостережень деформацій підпірної стінки за період січень-

червень 2014 року та результатами математичної моделі. Шляхом 

глибокого аналізу результатів підтвердити достовірність моделі, 

яка дозволяє отримати прогнозовані значення переміщень даного 

об'єкта на будь-який момент часу. 



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПІДПІРНОЇ СТІНКИ 
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СХЕМА  ОПОРНОЇ   ПЛАНОВО-ВИСОТНОЇ    МЕРЕЖІ 
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СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ МАРОК  
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Загальний вигляд   
деформаційних  марок 



МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕМІЩЕНЬ, 
ВИКЛИКАНИХ СЕЗОННИМИ КОЛИВАННЯМИ ТЕМПЕРАТУРИ 
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Розрахункова модель підпірної стінки 

                                                

 



Січень 2014року 

Червень 2014року 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ 
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Сезонні коливання температури 

№ 

точки 

Δхв wв Δxв-wв Δхн wн Δxн-wн 

42 -7,4 -4,0 -3,4 -8,5 -1,1 -7,4 

38 -18,3 -7,3 -11,0 -23,3 -2,8 -20,5 

36 -24,0 -8,0 -16,0 -22,7 -2,5 -20,2 

34 -19,7 -8,4 -11,3 -17,2 -2,1 -15,1 

28 -6,7 -3,4 -3,3 -6,9 -1,0 -5,9 
 

№ 

точки 

Δхв wв Δxв-wв Δхн wн Δxн-wн 

42 +3,9 +2,7 +1,2 +0,1 +0,8 +0,7 

38 +9,4 +4,9 4,9 +10,5 +1,8 +8,7 

36 +7,5 5,0 2,5 +8,0 +2,0 +6,0 

34 +1,6 +5,6 4,0 +6,6 +1,4 +5,2 

28 +0,2 2,3 2,1 +2,6 +0,2 +2,4 
 

Таблиця 1 

Таблиця 2 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ 
НА ТОЧНІСТЬ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 

Точність визначення координат марок складає 

Критерій незначності впливу джерел похибок: 
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ВИСНОВКИ  

  

 - Розроблено математичну модель для обчислення температурних 

деформацій підпірної стінки, що знаходиться за адресою 

вул.Саперно-Слобідська, 26 в м. Києві; 

- запропонована модель дозволяє визначити температурні 

переміщення деформаційних марок на будь-який момент часу, що 

в свою чергу дає змогу відокремити їх від загальної деформації 

підпірної стінки та підвищити якість інженерно-геодезичного 

забезпечення будівництва. 

- проаналізовано вплив температурних деформацій на точність 

виконання геодезичних робіт та обґрунтовано необхідність їх 

врахування. 
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Дякую за увагу! 
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