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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З: НОРМАТИВНОЮ БАЗОЮ ТА ПРИНЦИПАМИ ПРОЕКТУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ В РІЗНИХ СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ; НАУКОВОТЕХНІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗІ
ЗВЕДЕННЯ СЕЙСМОСТІЙКИХ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ТРУБОПРОВОДІВ; КОНСТРУКТИВНИМИ ФОРМАМИ І ЇХ РОЗРАХУНКОВИМИ СХЕМАМИ; ОБЛАСТЯМИ
ЗАСТОСУВАННЯ; МЕТОДАМИ РОЗРАХУНКУ, СПОСОБАМИ КОНСТРУЮВАННЯ
БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами:
- Фізика.
- Вища математика.
- Теплопостачання.
- Газопостачання.
- Інженерна геодезія.
Програмні результати навчання:
знати:
– нормативну бази та принципи проектування, планування та забудови населених місць в різних сейсмічних районах;
– науково-технічну інформацію вітчизняного та зарубіжного досвіду зі зведення
сейсмостійких будівель і споруд
– конструктивні форми і їх розрахункові схеми, області застосування, методи розрахунку, способи конструювання будівель, споруд, що зводяться в сейсмічних
районах із застосуванням кам'яних, металевих виробів та залізобетону.
володіти:
– навичками отримання та аналізу інформації;
– навичками виконання розрахунків по визначенню сейсмічних навантажень з
урахуванням впливу на них різних сейсмологічних умов;
– навичками конструювання окремих елементів, вузлів і з'єднань елементів конструкцій будівель, споруд та трубопроводів, що зводяться або експлуатуються
в сейсмічно активних районах.
вміти:
– виконувати розрахунки по визначенню сейсмічних навантажень з урахуванням
впливу на них різних сейсмологічних умов;
– конструювати окремі елементи, вузли і з'єднання елементів конструкцій будівель, споруд і трубопроводів, що зводяться або експлуатуються в сейсмічно активних районах.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
Назва тем, змістовних блоків та модулів
Кількість годин
п/п Тема
Лекції Практичні Самостіна
Короткий історичний нарис про землетруси.
2
1 Елементарні основи сейсмології: склад земної ко2
6
ри. Поняття про гіпоцентрі, епіцентрі, автершокі.
Прямі та супутні витрати на антисейсмічні захо2
2
ди
Географія землетрусів. Сейсмічні хвилі. Основні
2
6
3 поняття, закони поширення хвиль. Прилади для
інструментальних спостережень
2
Поняття про сейсмограми, велосиграми і акселе2
6
4 рограму. Визначення координат епіцентральной
зони.

№
Назва тем, змістовних блоків та модулів
Кількість годин
п/п Тема
Лекції Практичні Самостіна
Інструментальна оцінка сили землетрусів. Шкали
землетрусів. Шкала магнітуд (Ріхтера). Шкала
2
2
8
5
Інституту фізики Землі РАН. Сейсмічне районування
6 Класифікація систем активної сейсмозахисту. Си2
6
стеми, що реалізують принцип сейсмоізоляції.
2
7 Адаптивні системи. Системи з підвищеним демп2
6
фуванням. Системи з гасителями коливань.
8 Основні конструктивні системи будівель із залі- 2
8
зобетонним і сталевим каркасом.
2
9 Проектування залізобетонних каркасів. Проекту2
8
вання сталевих каркасів
10 Навантаження і впливи, основні і особливі сполу2
2
6
чення навантажень, коефіцієнти сполучень.
Спосіб визначення сумарних сейсмічних наван11 тажень з урахуванням просторової роботи спору2
2
8
ди.
12 Облік впливу вертикальної складової простору.
2
2
6
Всього

24

16

80

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною дисципліною «Сейсмічний вплив» складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
Розрахунково-графічна робота
Активність роботи на практичних заняттях
Контроль знань:
- Поточний контроль знань
- Підсумковий (семестровий) контроль знань
Разом

Кількість у
семестрі
1

2
1

Мінімальна
кількість
балів
10
10

Максимальна
кількість балів
20
20

10
30
60

20
40
100

З дисципліни передбачено розрахунково-графічної роботи.
Робота складається з розрахункової та графічної частини і виконується у вигляді пояснювальної записки та графічної частини у тексті.
За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно визначити:
– визначити причинно-наслідковий зв'язок між геодеформаціями та руйнуваннями
газопроводів;
– зробити районування геодинамічного ризику руйнування газопроводів;

– зробити прогнозування часу підвищення аварійності газопроводів.
У графічній частині надається графік, побудований на основі розрахункових результатів.
Графік розташовується у тексті пояснювальної записки
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.
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конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие: 2-х частях / В.А. Пшеничкина,
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