
Streszczenie rozprawy w języku polskim: Praca poświęcona jest modelowaniu losowych 
właściwości podłoża gruntowego oraz badaniu mechanicznej odpowiedzi konstrukcji wywołanej 
nierównomiernym osiadaniem. W pierwszej części przedstawiony został obszerny przegląd literatury 
poświęcony zarówno probabilistyce, jak i metodom wyznaczania niezawodności. W dalszej części 
pracy analizowane są przykłady, w których wykorzystywany jest opis podłoża gruntowego za 
pomocą pojedynczy zmiennych losowych oraz jednorodnych i niejednorodnych pól losowych. 
Wprowadzona została klasyfikacja ze względu na zasięg korelacji pola oraz wybór funkcji 
korelacyjnej. Pierwszy z nich dotyczy fundamentu bezpośredniego 2D z obciążeniem 
mimośrodowym. Obszar zmienności opisany jest jedną zmienną losową oraz przy pomocy technik 
redukcyjnych, w których liczba zmiennych jest sukcesywnie zmniejszana, przy kontroli odchylenia 
standardowego rozwiązania. Kolejny przykład to trójwymiarowy model MES odzwierciedlający 
fragment dna zbiornika spoczywającego na gruncie. Wykorzystana została autorska losowa 
dyskretyzacja przestrzeni, umożliwiająca estymację odpowiedzi statystycznej obszaru, zdefiniowaną 
wartością średnią oraz odchyleniem standardowym. Rozpatrywane są dwa opisy wykorzystujące 
pojedyncze zmienne losowe oraz pola losowe. Wnioski uzyskane z tej analizy zostały wykorzystane 
w obliczeniach trójwymiarowego przykładu zbiornika płaskodennego z dachem pływającym 
posadowionym na podłożu o skomplikowanych warunkach gruntowych. Ostatni rozdział poświęcony 
został analizie zmiany niezawodności w czasie na przykładzie posadowienia pylonu mostu 
Rędzińskiego, przy wykorzystaniu danych z rzeczywistych pomiarów geodezyjnych osiadania 
fundamentu palowego. Zaproponowany algorytm pozwala przewidywać krytyczny moment podjęcia 
działań naprawczych niedopuszczający do powstania degradacji wskaźnika niezawodności 
niezgodnej z przyjętą normą projektową. Algorytmy przedstawione w pracy można wykorzystać w 
analizie posadowienia dowolnych konstrukcji. 

 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: The thesis concerns random modelling of a subsoil 
and the investigation on structural response to input parameters. The first part presents a vast 
literature review in both probabilistic background and reliability assessment methods. In the following 
part the cases are analyzed of the subsoil model implementation by means of homogeneous and 
non-homogeneous random fields. The classification is introduced with respect to the field correlation 
degree and the choice of correlation function. The first case concerns a 2D direct foundation under 
a vertical eccentric load. The variability range is defined by a single random variable using variance-
reduction techniques, here the number of parameters is consequently reduced, providing the result 
standard deviation control. The next case is a 3D model example of a tank bottom located on a 
subsoil. The author’s discretization of the random region is considered a reference, compared to both 
single random variable and random field approaches. Mean values and standard deviations are 
compared. The conclusions are implemented in a full-scale model of a flat bottom tank with a floating 
roof. The final chapter addresses reliability assessment in time domain, on the example of the 
Rędziński bridge pylon foundation settlements, with regard to real geodetic measurements during 
erection and the first months of operation. The proposed algorithm provides an engineering tool to 
predict critical deadlines of repair works, to exclude the reliability index deterioration below limit 
values set by Design Codes. 

 


