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THE PROBABILITY METHOD CALCULATION  

OF CONCRETE FILLED STEEL TUBES WITH LOCAL DAMAGES  

OF STEEL TUBE 
 

Main criteria of assessment of technical condition and the prerequisite of calculation 

reliability of the concrete filled steel tubes of designs (racks) are formulated in the article. 

The offered method of probability calculation of concrete filled steel tubes with local damages 

of steel tube of designs. It is based on application of a method of imitating modeling (Monte-

Carlo) of unified polynomial approximant of their bearing ability, which is received on the 

plan of numerical experiment allows consider the influence of types influence of present 

defects and damages of steel tube to reliability indicators.  
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МЕТОДИКА ЙМОВІРНІСНОГО РОЗРАХУНКУ  

ТРУБОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПОШКОДЖЕННЯМИ  

ТРУБИ-ОБОЛОНКИ 
 

Сформульовано основні критерії оцінювання технічного стану та передумови 

розрахунку безвідмовності трубобетонних конструкцій (стійок), що знаходяться в 

експлуатації. Запропоновано методику ймовірнісного розрахунку трубобетонних 

стійок, що базується на застосуванні методу імітаційного моделювання (Монте-

Карло) уніфікованого апроксимуючого полінома їх несучої здатності, отриманого за 

планом чисельного експерименту, і дозволяє врахувати вплив різних типів наявних 

механічних дефектів та пошкоджень труби-оболонки на фактичні показники 

безвідмовності такого типу конструктивних елементів. 
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дефекти, пошкодження, труба-оболонка, безвідмовність, метод імітаційного 

моделювання (Монте-Карло), чисельний експеримент, уніфікований апроксимуючий 

поліном 
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МЕТОДИКА ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСЧЕТА  

ТРУБОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

ТРУБЫ-ОБОЛОЧКИ 
 

Сформулированы основные критерии оценки технического состояния и 

предпосылки расчета безотказности эксплуатируемых трубобетонных конструкций 

(стоек). Предложена методика вероятностного расчета трубобетонных стоек, 

основана на применении метода имитационного моделирования (Монте-Карло) 

унифицированного аппроксимирующего полинома их несущей способности, полученного 

по плану численного эксперимента, которая позволяет учесть влияние различных 

типов имеющихся механических дефектов и повреждений трубы-оболочки на 

фактические показатели безотказности такого типа конструктивных элементов. 
Ключевые слова: трубобетонные конструкции, эксплуатация, техническое 

состояние, дефекты, повреждения, труба-оболочка, безотказность, метод 

имитационного моделирования (Монте-Карло), численный эксперимент, 

унифицированный аппроксимирующий полином 

 


