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LOSOWOŚĆ W GEOTECHNICE
– PRZYCZYNY, PRZYKŁADY, ZNACZENIE

Zakres i ograniczenia
teorii bezpieczeństwa konstrukcji

Teoria bezpieczeństwa konstrukcji zajmuje się oceną umow-
nie określonego zagrożenia konstrukcji w warunkach losowych. 
Jej bezpośrednim celem jest zapewnienie akceptowalnie nis kie
go pozio mu zagrożenia w okresie budowy i eksploatacji. Idąc 
krok dalej, wprowadzenie liczbo wych miar bez pie czeństwa 
umożliwia porównywanie różnych sytuacji projektowych, a po-
średnio także analizę ekonomiczną, jeśli poszczególnym wa-
riantom przyporządkować odpowied nie koszty. Wskaźnikiem 
zagrożenia w każdej działalności inżynierskiej są katastrofy, 
czyli przypadki utraty stateczności – nagłe, niekontrolowane 
i nieodwracalne zmiany zachowania się konstrukcji lub obiektu, 
połączone z dużymi stratami ekonomicznymi lub zagrożeniem 
życia ludzi. Najpełniej ana lizowane i doku ment owane są kata-
strofy lotnicze i wypadki morskie, ze względu na ich spekta ku
larny charakter. Spośród ich przyczyn:

około 70% stanowią tzw. błędy ludzkie, czyli nieracjonal-a) 
na reakcja człowieka w sytuacjach typowych, prostych 
i wielokrotnie wcześniej ćwiczonych; są to głównie tzw. 
„grube błędy” projektowokonstrukcyjne, wykonawcze 
oraz w trakcie użytkowania,
około 30% przypada łącznie na obiektywne „wady” ma-b) 
teriałowe i nieprzewidziane ekstremalne zmiany warun-
ków zewnętrznych.

Podobne proporcje stwierdza się też w budownictwie [4].
Nie bez racji jest opinia, że teoria bezpieczeństwa konstrukcji 

skupia się chętniej na czyn nikach z grupy b), a nie na czynnikach 
z dominującej grupy a). Rzeczywiście, badanie błędów ludzkich 
to często szukanie odpowiedzi na bardzo trudne pytanie, dlaczego 
ludzie popełniają elementarne błę dy. Jest to w zasadzie domena 
psychologii, socjologii, czy nawet medycyny i  jak na razie  nie 
ma ona dobrego przełożenia na dziedzinę nauk technicznych. Jed-
nak sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak wynikałoby to z poda-
nych punktów a) oraz b). Szeroko rozumiana teoria bezpieczeń-
stwa konstrukcji istotnie wpływa również na czynniki z grupy a) 
– poprzez proces normalizacji, zarządzanie niezawodnością, mo-
nitoring, określone procedury postępowania itp. Wskazuje ona 
na czynniki najbardziej wpływające na bezpieczeństwo i powin-
no się je tak uwzględniać, aby m.in. zminimali zować możliwość 
błędów ludzkich – projektantów, wykonawców i użytkowników. 
Wynika z tego, że modele oceny bezpieczeństwa, a już na pewno 
normy, powinny być możliwie proste, wszechstronnie przetesto-
wane i przyjęte z zapasem „po stronie bezpiecznej”. Nadmierna 
komplikacja i pozostawiona duża uznaniowość, to potencjal-

Dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Bezpieczeństwo i niezawodność w geotechnice
Teoretyczne podstawy Eurokodu EC7-1

nie główne źródło błędów ludzkich, niezależnie od niepewno-
ści danych i modeli obliczeniowych, czy wystąpienia sytuacji 
ekstremal nych. Z tymi zagadnieniami wiąże się niniejsza praca, 
w odniesieniu do Eurokodu EC71.

Celem pracy jest charakterystyka losowości parametrów 
geotechnicznych, analiza przyczyn ich dużych fluktuacji oraz 
możliwość i wręcz konieczność redukcji zmienności przy 
sprawdzaniu warunków granicznych. „Końcowemu użytkowni-
kowi” norm geotechnicznych te zagadnienia nie zawsze są zna-
ne, co zasługuje na zreferowanie podstaw teoretycznych i szcze
gółów obliczeniowych. W celu ustalenia uwagi – oraz z myślą 
o dalszych przykładach liczbowych w pracy [3] – rozpatruje się 
warunek stateczności na prze sunięcie τ ≤ qn

 ⋅ tg (fʹ) + cʹ, traktu-
jąc go jako warunek z grupy GEO, przy nielosowym obciąże-
niu normalnym qn. Ponieważ wpływ ciśnienia wody w porach 
gruntu nie jest przedmiotem analizy, w celu skrócenia zapisu 
przyjmuje się oznaczenia: tg (f) zamiast normowego tg (fʹ) oraz 
c zamiast normowego cʹ. Nie analizuje się adhezji ac, na ogół 
mniejszej od spójności gruntu cʹ.

Przyczyny losowej niepewności
w zakresie opisu podłoża

Generalizując, są cztery źródła niepewności przy rozpozna-
waniu sytuacji geotechnicznej in�situ:

długookresowe procesy geologiczne i ich obecne skutki,a) 
małe (a raczej zawsze „za małe”) możliwości przebada-b) 
nia podłoża,
błędy pomiarowe, c) 
krótkookresowe zmiany w podłożu gruntowym.d) 

Naturalne procesy geologiczne i gruntotwórcze, choć do-
tyczą bardzo odległych czasów, są stosun kowo dobrze rozpo-
znane, ale głównie pod względem jakościowym. Ta wiedza jest 
użyteczna w praktyce, np. przy określaniu kategorii geotech-
nicznych, a także w niemałym stopniu chroni przed popełnie-
niem „błędów grubych”.

Jeśli chodzi o rozpoznanie podłoża dla celów projektowa-
nia geotechnicznego, to nagminne jest szukanie oszczędności 
w redukcji zakresu badań podłoża, co podwyższa ryzyko bu-
dowy i w osta tecznym rachunku podnosi z reguły jej koszty lub 
zmniejsza trwałość obiektu. Zaprojektowanie pali 12metrowych 
na podstawie kilku sondowań niemal wyłącznie do głębokości 
10 ÷ 12 m jest tego najlepszym przykładem. W normach geo-
technicznych powinno się premiować dobre ilościowo i jako-
ściowo rozpoznanie podłoża, np. różnicując wymagane zapasy 
bezpieczeństwa.

Z kolei błędy pomiarowe w geotechnice wynikają z inge-
rencji w podłoże lub są związane z li czebnością próbek gruntu, 
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ich pobieraniem, transportem, przechowywaniem, sposobem 
badania próbek oraz interpretacją wyników. Do tej grupy błę-
dów należą też tzw. błędy transformacyjne, czyli pośrednie, gdy 
wyznacza się pomocniczy parametr gruntu, a parametr główny 
wyprowadza się następnie z przybliżonych zależności korela-
cyjnych (np. zależność parametrów mechanicznych grun tu od 
oporu pod podstawą stożka CPT). Błędy transformacyjne są sze-
roko omówione w pracy [6], odrębnie dla różnych parametrów 
i różnych wzorów transformacyjnych. Nie są one szczegóło wo 
analizowane w niniejszej pracy. Z podanych powodów nale-
żałoby większą uwagę skierować na sprawy terminologiczne. 
W normie ISO [15] rozróżnia się bowiem wąsko rozumianą 
zmienność parametrów jako „wrodzoną zmienność” (inherent�
variability) od niepewności parametrów (uncertainty); ta druga 
uwzględnia dodatkowo m.in. błędy pomiarowe. 

Krótkookresowe zmiany w podłożu gruntowym, czyli 
w okresach porównywalnych z okre sem budowy lub okresem 
użytkowania obiektu, są szczególnie trudne do prognozy. O ile 
względnie łatwo jest oszacować np. osiadania fundamentu lub 
odprężenie dna wykopu, to już znacznie trud niej przewidzieć 
przyszłe zmiany stosunków wodnych, czy zmiany wilgotności 
podłoża albo wpływ prac budowlanych prowadzonych w są-
siedztwie obiektu. Już na etapie poprze dzającym rozpoczęcie 
budowy, ocena podłoża gruntowego jest zatem zawsze obarczo-
na niemałą niepewnością, a jego zachowanie się nie może być 
dokładnie prze widziane. Podstawową trudnością, jeśli porów-
nać np. z betonem, jest tu brak możliwości wykonania wielu 
badań (lub pobrania wielu próbek) w jednym czasie i z jednego 
miejsca. Są to typowe przesłanki do użycia terminu „losowość 
podłoża gruntowego”, a zatem zwrócenie się w kierunku staty-
styki i modelowania probabilistycznego. 

Analiza bezpieczeństwa w geotechnice

Istnieje duża różnica między modelami statystycznymi 
a modelami probabilistycznymi [2]: o statystyce mówimy głów-
nie wtedy, gdy istnieje możliwość wielokrotnego powtarzania 
ekspery men tu w takich samych warunkach i analizy zbio-
ru otrzymywanych wyników. Taka sy tu acja rzadko zachodzi 
w geotechnice, a jeśli już, to wymaga dodatkowych założeń. 
Gdyby założyć, że pewna wydzielona warstwa jest makrojedno-
rodna, to każde określenie stopnia zagęsz cze nia ID można uznać 
za losowy wynik z tej samej populacji i zbiór wyników poddać 
obróbce statystycznej. Nie ma jednak w praktyce możliwości 
przebadania 100 takich samych fundamentów lub skarp, żeby 
utwo rzyć wiarygodną bazę danych. Nie ma też „wystarczająco 
dużej” liczby katastrof budowlanych, aby jedynie na tej podsta-
wie wnioskować statystycznie o prawdopodobieństwie katastro-
fy w konkretnych warunkach.

Modelowanie probabilistyczne (Reliability-Based� Design) 
opiera się zatem na innych zało że niach i jest znacznie ogólniej-
sze. Przede wszystkim odchodzi się od szacowania prawdopodo
bień stwa katastrofy za pomocą względnej częstości takiego zda-
rzenia, ocenianej na podstawie dostępnej statystyki wypadków, 
ponieważ byłoby to niewykonalne. Jednak 40 lat temu dokona-
no pełnej analizy bezpieczeństwa pierwszych dużych platform 
wiertniczych na Morzu Północnym [1], chociaż takie platformy 

wówczas istniały … tylko na deskach kreślarskich. Metoda pro-
babilistyczna jest metodą losowego warunku granicznego. U jej 
podstaw leżą następujące przesłanki:

istnienie warunku obliczeniowego, zwanego warunkiem a) 
lub stanem granicznym (np. wzoru na nośności stopy 
fundamentowej), który w przypadku deterministycznym 
jednoznacznie oddziela stany uznane za bezpieczne od 
stanów awaryjnych, 
założenie, że główne parametry „na wejściu” warunku b) 
obliczeniowego nie są po prostu zwykłymi liczbami; 
w pełnej wersji probabilistycznej są to zmienne losowe 
opisane rozkładami prawdopodobieństwa, w uproszczo-
nej wersji półprobabilistycznej jest to układ kilku liczb 
– wartość oczekiwana, odchylenie standardowe, czasem 
również momenty wyższych rzędów charakteryzujące 
losowość oraz wzajemne korelacje,
w wyniku pewnych przekształceń „na wyjściu” otrzymu-c) 
je się również wynik losowy; tym wyni kiem losowym 
może być odpowiednio zmienna losowa lub analogiczny 
układ kilku liczb w wersji półprobabilistycznej; a zatem 
nie da się w sposób pewny stwierdzić, czy analizowa-
ny waru nek obliczeniowy jest spełniony – o spełnieniu 
analizowanego warunku obliczeniowego można mówić 
jedynie w kategoriach prawdopodobieństwa albo kilku 
liczbowych charakterystyk rozkładów prawdopodobień-
stwa, które są z nim związane,
prawdopodobieństwo niespełnienia warunku oblicze-d) 
niowego (czyli tzw. awarii) jest w tym ujęciu wiel koś  cią 
czysto abstrakcyjną; jeśli wynosi ono pf = 104 , to wcale 
nie wynika stąd, że jeden przy padek na dziesięć tysięcy 
kończy się katastrofą (podobnie jak prawdopodobień-
stwo ½ wypadnięcia orła nie oznacza, że w dwóch rzu-
tach monetą wpadnie dokładnie jeden raz orzeł), wynika 
jednak stąd, że otrzymany wynik pf = 103 budzi znacznie 
większe zaniepokojenie niż pf = 104, [1, 2, 4].

Model probabilistyczny jest de� facto pewną analizą wraż-
liwości warunku granicznego wyrażoną w języku zmiennych 
losowych. Probabilistyczne modelowanie bezpieczeństwa kon-
strukcji jest spójną i ścisłą teorią matematyczną, ale nie ma ono 
szczęścia do wdrożenia. Praca Wierzbickiego1, całkowicie nie-
znana za granicą i bez należytej uwagi przyjęta w Polsce, była 
pierwszą konsekwentnie przedstawioną koncepcją zastosowa-
nia modelu probabilistycznego do oceny bezpieczeństwa kon-
strukcji. Jednak już sam Wierzbicki, dwadzieścia lat później2, 
musiał opraco wać uproszczoną wersję, o większych szansach 
na zastosowania praktyczne. Ten sam scenariusz powtarzał się 
w minionych latach wielokrotnie, a ostatnio w pracach nad euro-
pejskimi normami budowlanymi. Ogólne zasady niezawodności 
konstrukcji budowlanych [15] opierają się niemal wyłącznie na 
modelowaniu probabilistycznym, podobnie jak „normamatka” 
EurokodPodstawy projektowania konstrukcji [16]. Nie jest to 
jednak już tak widoczne, jeśli chodzi o zastosowania praktyczne 
w Eurokodzie EC71 (PNEN 19971).

1 Wierzbicki W., Bezpieczeństwo budowli jako zagadnienie prawdopodobień-
stwa. Przegląd Techniczny, Warszawa 1936.

2 Wierzbicki W., Półprobabilistyczna metoda badania bezpieczeństwa budowli 
a metoda stanów granicznych. Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 1956.
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Punktowa zmienność
i niepewność parametrów geotechnicznych

Maksymalną i kompletną informacją o zmiennej losowej X 
jest jej rozkład prawdopodobień stwa, czyli dystrybuanta F (x) 
lub gęstość rozkładu prawdopodobieństwa f (x) = dF (x) / dx. Mi-
nimalną informacją o zmiennej losowej jest jej wartość oczeki-
wana E {X} = µ oraz odchylenie standardowe σ lub wariancja 
Var{X} = σ2. Dla µ > 0 w użyciu jest bezwymiarowy współ-
czynnik zmienności c.o.v. (coefficient�of�variation), definiowany 
jako ν = σ / µ [%]. Porównywanie literaturowych danych na te-
mat zmienności parametrów gruntów może mieć tylko charakter 
orientacyjny, ponieważ opisywane badania pochodzą z różnych 
regionów świata, występują różnice metodyki ba daw czej oraz 
zróżni co wane liczebności prób. Nie zawsze udaje się też wy-
odrębnić determinis tycz ny trend, np. wzrost wartości parametru 
z głębokością; jak podkreślono w pracy [5], bywa to niesłusznie 
przypisywane losowej zmienności, powodując jej zawyżenie.

Wiele wysiłku kieruje się czasem na „odfiltrowanie” błędów 
pomiarowych od naturalnej niejed norodności podłoża, co jest 
zadaniem trudnym, ponieważ wymaga odpowiednio wyselekcjo
no wa nego podłoża lub komór kalibracyjnych. Phoon i Kulhawy 
w pracy [6] też skupiają się na „wrodzonej zmienności” parame-
trów podłoża (inherent�variability), a błędy pomiarowe szacują 
na dodatkowe co najmniej 5 ÷ 15%. W projektowaniu geotech-
nicznym ten błąd pomiarowy powinien być wliczony do staty-
stycznego rozrzutu wyników, które otrzymuje się z badań podło-
ża. Błąd pomiarowy jest bowiem integralną częścią niepewności 
danych. Przykładowo, gdyby w podłożu występowała dokładna, 
nielosowa wartość f = 30o, to obciążony odchyłką pomiar mógł-
by wykazać np. f = 33o i byłoby to wartością niebezpiecznie 
zawyżoną.

Zgeneralizowane wartości współczynników zestawiono 
w tabl. 1, wraz z podawanymi w literaturze skrajnymi rozrzu-
tami (wartości w nawiasach). Utrzymany został zwyczajowy 
symbol ν jak dla współczynnika zmienności (c.o.v.), ale są to 

de�facto współczynniki niepewności parametrów gruntu, zwięk-
szone o szacowany błąd pomiarowy 5 ÷ 15%. Przy „ponad stan-
dardowej” dokładności wyznaczania wartości parametrów nale-
żałoby odjąć tę poprawkę (lub jej część), natomiast dodać błędy 
transformacyjne – o ile występują.

Podobne wartości współczynników zmienności zestawił 
ostatnio Wysokiński [14], rekomendując wartości mniejsze 
o około 5 ÷ 10% od liczb z tabl. 1, ale bez uwzględniania błę-
dów pomiarowych.

Szeroką analizę losowej zmienności (w tym przestrzennej) 
oraz wzajemnych korelacji parametrów zawierają np. prace 
[2,513].

Z przedstawionej analizy nasuwają się następujące wnioski:
Współczynniki niepewności 1. ν [%] dla gruntów, zawiera-
jące dodane błędy pomiarowe rzędu 5 ÷ 15% mają sto-
sunkowo duże wartości, znacznie większe niż dla mate-
riałów produkowanych w warunkach kontrolowanych.
Dane literaturowe wykazują większy losowy rozrzut wy-2. 
ników przy wykonywaniu badań in�situ (SPT, CPT, FVT, 
DMT, PMT) w porównaniu z wynikami badań laborato-
ryjnych, a można by ło by oczekiwać, że jest odwrotnie. 
Należy to uznać za kolejny argument na rzecz uwzglę
dnia  nia błędów pomiarowych w ocenie losowości podło-
ża, czyli operowania pojęciem niepewności, a nie tylko 
zmienności parametrów geotechnicznych.

Wzajemna korelacja parametrów geotechnicznych

Jeśli w badaniach analizuje się równocześnie kilka para-
metrów gruntu, to mówimy o wektorze losowym X = (X1, X2, 
…, Xn), opisanym łącznym rozkładem prawdopodobieństwa, 
a w uproszczonym podejściu „bezrozkładowym” – wektorem 
wartości oczekiwanych E {X} = µ, wektorem odchyleń standar-
dowych σ oraz macierzą współczynników korelacji R = [ρij], dla 
i,j = 1, …, n. Korelacja pomię dzy różnymi parametrami grun-
tu ma zazwyczaj uzasadnienie fizyczne. Gdy w warstwie gliny 
występuje lokalnie zwię kszo na zawartość frakcji piaszczystej, 
to odpowiada temu lokalny wzrost kąta tarcia wewnętrzne-
go (korelacja dodatnia) i równoczesne zmniejszenie spójności 
(korelacja ujemna). Sugeruje to istnienie ujemnej korelacji po-
między tarciem wewnętrznym a spójnością. Potencjalnie może 
jednak wystąpić też sytuacja przeciwna: zwiększona lokalnie 
wilgotność naturalna gliny powoduje lokalne zmniejszenie tar-
cia wewnętrznego (korelacja ujemna) oraz równoczesne lokalne 
zmniej sze nie spójności (korelacja ujemna). W tym przypadku 
można oczekiwać istnienia dodatniej kore lacji pomiędzy tar-
ciem wewnętrznym a spójnością. Okazuje się jednak, że ten dru-
gi schemat nie jest dominujący i w praktyce przeważa korelacja 
ujemna. Spośród podstawowych parametrów gruntu naj więk sze 
znaczenie praktyczne może mieć wzajemna korelacja właśnie 
pomiędzy f oraz c, która jest śred nio na poziomie ρf c = 0,2. 
Zdarzają się też wartości ρf c z przedziału od 0,5 do 0,0 [2, 7, 8]. 
Podobna jest korelacja pomiędzy parametrami tg (f) oraz c. Czę-
sto przyjmuje się brak korelacji po mię dzy tymi parametrami, co 
jest założeniem w stronę bezpieczną i znacznym uproszczeniem 
obliczeń.

Tabl. 1. Ocena niepewności parametrów podłoża

Parametr gruntu
Współczynnik ν [%]

grunty niespoiste grunty spoiste

Wilgotność naturalna wn 20 (10 ÷ 30) 25 (10 ÷ 50)

Ciężar objętościowy γ 5 (0 ÷ 10) 10 (5 ÷ 15)

Tarcie wewnętrzne f 15 (10 ÷ 20) 20 (10 ÷ 50)

Tarcie wewnętrzne tg(f) 20 (10 ÷ 25) 25 (15 ÷ 60)

Spójność c – 35 (15 ÷ 70) 

Wytrzymałość bez drenażu su – 40 (20 ÷ 60)

Moduł edometryczny, Mo 25 (20÷40) 35 (30 ÷ 40)

SPT, liczba uderzeń N 50 (25÷70) 45 (15 ÷ 60)

CPT, parametr qc 40 (30÷70) 40 (30 ÷ 50)

FVT, su – 35 (20 ÷ 50)

DMT/PMT, moduł odkszt. E 50 (20÷80) 50 (15 ÷ 90)



INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�1/2013  23

Przestrzenna zmienność
parametrów geotechnicznych

Hipotetyczny przestrzenny obraz zmienności pewnego para-
metru gruntu, czyli jednorodne pole losowe, mo ż na zilustrować 
za pomocą symulacji metodą Monte Carlo, jak na rys.1.

Wizualizacja dotyczy podłoża, które uznajemy za makrojed-
norodne, czyli w każdym punkcie losowa zmienność jest taka 
sama, w sensie statystycznym. Interpretacja przestrzennej loso-
wej zmienności, czyli skali fluktuacji, trochę przypomina zmien-
ność okresową, ale o różnych „długościach fali” w kierunku 
pionowym i poziomym. Rys. 1 ma charakter poglądowy, jednak 
odpowiada rzeczywistym sytuacjom geotechnicznym. Chodzi 
tutaj o poziomą ortotropię podłoża, obserwowa ną w warstwo-
wych, niezaburzonych, jednorodnych genetycznie utworach 
geologicznych (mówiąc ściślej – zazwyczaj jest to pozioma 
transwersalna izotropia, gdyż zmienności wzdłuż kierunków 
poziomych nie są statystycznie rozróżnialne, w przeciwieństwie 
do zmienności w kierunku pionowym). Dla różnych parame-
trów gruntowych i różnych gruntów pionowa skala fluktuacji 
δv mieści się najczęściej w przedziale 1 ÷ 2 m, a skala pozioma 
δh jest ponad 10 ÷ 20 razy większa i wtedy praktycznie można 
ją pominąć. Schneider [9, 10] uważa za „typowe” wartości skal 
fluk tuacji parametrów gruntowych δv ~ 2 m oraz δh ~ 50 m. Puła 
[8] analizuje wartości około dwukrotnie mniejsze. Skalę fluktu-
acji można najprościej oszacować za pomocą tzw. wzoru Rice’a, 
tj. biorąc δ ≅ 0,8 ⋅ do, gdzie do na rys. 1 jest średnią długością 
„półfali”, czyli odległością (wzdłuż rozpatrywanego kierunku) 
pomiędzy przekroczenia mi przez fluktuujący parametr jego 
wartości średniej. Szerszą dyskusję tego ważnego zagadnienia 
przedstawili autorzy prac [5 ÷ 13], a ostatnio w pracy [11].

Redukcja wpływu losowości
parametrów geotechnicznych

W stanach granicznych nośności (ULS) oraz użytkowalno-
ści (SSL) sytuacja nie jest tak zła, jak można byłoby sądzić po 
dużej losowości parametrów geotechnicznych z tabl. 1. Istot-

nym czynnikiem redukcji losowych fluktuacji jest „współpraca” 
sąsiednich obszarów w podłożu. W tym ujęciu, parametr grun-
tu jest nie zmienną losową, ale jednorodnym polem losowym, 
podlegającym przestrzennemu uśrednieniu. W zastosowaniach 
geotechnicznych jako pierwszy zwrócił na to uwagę Vanmarcke 
[12, 13]. Zagadnienie wiąże się ściśle ze skalą fluktuacji δ, czyli 
zmiennością przestrzenną, a nie tylko punktową. Nie wchodząc 
w szczegóły matematyczne, ograniczymy się do przeanalizowa-
nia prostego przykładu.

Celem przykładu jest zobrazowanie efektu tłumienia loso-
wych fluktuacji wzdłuż linii poślizgu.

Na odcinku o długości dL działa nielosowe naprężenie nor-
malne qn oraz występuje losowe zróżnicowanie współczynnika 
tarcia: X1 = tg (f1), X2 = tg (f2). Wartości oczekiwane i odchyle-
nia standardowe tych dwóch zmiennych losowych wynoszą od-
powiednio µ1, σ1 oraz µ2, σ2 . Zmienne losowe X1, X2 są na ogół 
skorelowane, niech współczynnik korelacji wynosi ρ. 

Graniczny opór na ścinanie na całym odcinku dL ma war-
tość:

 

1 2

1 2
1 2

2 2

( )
2 2

f n n

n n

dL dLT X q X q

X XdLX X q q dL

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

+
= + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (1)

Jego wartość oczekiwana µT oraz odchylenie standardowe σT
 

mają wartości:

 1 2( ) 2T nq dLµ = µ +µ ⋅ ⋅  

 2 2
1 1 2 22 2T nq dLσ = σ + ⋅σ ⋅σ ⋅ρ + σ ⋅ ⋅  

W przypadku makrojednorodnym zachodzi µ1 = µ2 = µ oraz 
σ1 = σ2 = σ,  czyli ν1 = ν2 = ν.

W tym przypadku graniczny opór na ścinanie Tf ma zmien-
ność opisaną współczyn nikiem νT, zależnym od zmienności 
(niepewności) mierzonej współczynnikiem ν oraz redukowanej 
pewnym współczynnikiem ΓT:

 T
T T

T

σ
ν = = ν ⋅Γ

µ
,   gdzie   

1
1

2T

+ρ
Γ = ≤  (2)

Rys. 1. Cyfrowa symulacja przestrzennej zmienności parametru gruntu
w podłożu Rys. 2. Losowa wytrzymałość na ścinanie τ na lokalnym odcinku dL.
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Ta prosta sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na zagadnie-
nie geotechniczne, a konkretnie na wa runek stateczności GEO 
na przesunięcie ściany oporowej na podłożu makrojednorod-
nym.

Mechanizmy sumowania i redukcji losowości, jak w ska-
li mikro na małych odcinkach dL w równaniu (1), występują 
wzdłuż całej linii poślizgu o długości L. Zasadniczą różnicą jest 
zmienna orientacja każdego odcinka dL względem kierunków 
ortotropii. Wpływ ma również zmienność składowych normal-
nych naprężenia qn wzdłuż linii o długości L >> dL, która sta-
nowi dodatkową „wagę” dla wpływu lokalnego losowego tg (f). 
Analogicznie przedstawia się sytuacja w stanach granicznych 
użytkowalności, ponieważ osiadanie jest również sumą loso-
wych składników wzdłuż pewnego pionowego odcinka L – np. 
w zakresie głębokości strefy aktywnej zmax.

Należy podkreślić, że uśrednianie parametrów wzdłuż z góry 
założonej linii L jest uprosz cze niem obliczeniowym. Linie po-
ślizgu w ośrodkach niejednorodnych mają bowiem bardziej zło
żone kształty, odbiegające od przyjmowanych typowych kształ-
tów wzorowanych na nielosowych ośrodkach jednorodnych 
(rys. 1). Ten aspekt wymagałby obliczeń sprawdzających, ale 
wstępnie wydaje się, że skutki takiego uproszczenia nie są bar-
dzo znaczące: po pierwsze – linie poślizgu podlegają lokal nym 
fluktuacjom, właśnie wokół przyjmowanego rozwiązania deter-
ministycznego (średniego), po drugie – mała (zazwyczaj) ska-
la fluk tuacji w kie runku pionowym sprawia, że ważny jest nie 
tyle dokładny kształt linii L, co jej zasięg pionowy HB (rys. 1). 
Otwartą kwestią pozostaje też ogólny sposób redukcji wpływu 
losowości, tj. reduko wanie wartości niepewności (uncertain-
ty) czy redukowanie tylko wartości współczynnika zmienności 
(inherent� variability). W niniejszej pracy zdecydowano się na 
pierwszy przypadek, ponieważ błędy pomiarowe  przyjmowa-
ne zwykle jako przestrzennie nieskorelowane – również ulegają 
redukcji. 

Z przedstawionego przykładu wynikają następujące wnio-
ski:

nośność a) T na odcinku dL, jako pewna suma losowych 
lokalnych wytrzymałości na ścinanie według (1), ma 
fluktuacje losowe νT zredukowane w porównaniu z fluk-
tuacjami parametrów podłoża ν, szczególnie dla ujem-
nej autokorelacji przestrzennej ρ współczynnika tarcia 
tg (f),
wyrażenie (b) X1 + X2)

 / 2 w ostatnim równaniu w (1) oraz 
wynik (2) sugerują inną metodę postępowania – do ob-
liczeń można przyjmować pewne przestrzennie uśred-
nione wartości parametrów wytrzymałościowych, które 
cechują się mniejszą zmiennością niż zmienność punkto-
wa; dla nieliniowej funkcji Tf (X1, X2) byłoby to postępo-
wanie tylko przybliżone,
współczynnik korelacji c) ρ istotnie wpływa na redukcję 
wytrzymałości, zależąc od odległości L pomiędzy „re-
prezentatywnymi obszarami”, a ściślej zależy od bezwy-
miarowego δ / L, gdzie δ jest skalą fluktuacji; mała skala 
fluktuacji powoduje najszybsze wytłumienie losowości 
rozwiązań opartych na sumowaniu losowych wpływów, 
dodatkowe uwzględnienie losowej spójności d) c spowo-
dowałoby dalszą redukcję losowych fluktuacji, ponie-
waż wystąpiłyby cztery (a nie dwa) losowe składniki 

Tf = [(tg f1 + tg f2) ⋅ qn + c1 + c2]
 ⋅ dL / 2, przy tym c oraz 

tg (f) są zazwyczaj nieskorelowane lub skorelowane 
ujemnie.

TEORETYCZNE METODY OCENY
BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI 

Losowa metoda warunku granicznego

Podstawą projektowania konstrukcyjnego jest sprawdzanie 
umownych warunków granicznych, w tym tzw. stanów granicz-
nych nośności i stanów granicznych użytkowalności, które moż-
na zapisać za pomocą pewnych funkcji zmiennych X1, …, Xn. 
Warunek graniczny g (X1, …, Xn) = 0 dzieli nwymiarową prze-
strzeń przyjętych zmiennych na trzy zbiory:

linię (ogólniej: hiperpowierzchnię) 1) LSg – zbiór wartości 
(X1, …, Xn) umownie nazywanych punktami granicz-
nymi lub stanami granicznymi, dla których zachodzi 
g (X1, …, Xn) = 0, 
obszar 2) DSg – zbiór wartości (X1, …, Xn) umownie 
nazywanych bezpiecznymi, dla których zachodzi 
g (X1, …, Xn) > 0; w odniesieniu do punktów z tego ob-
szaru używa się też terminu „niezawodność” lub „stany 
pożądane”,
obszar 3) DFg – zbiór wartości (X1, …, Xn) umownie nazy-
wane awaryjnymi, dla których zachodzi g (X1, …, Xn) < 0; 
w odniesieniu do punktów z tego obszaru używa się też 
terminu „zawodność” lub „stany niepożądane”.

Zmienne X1, …, Xn są zmiennymi fizycznymi, na ogół o róż-
nych wymiarach, tj. o różnych jednostkach fizycznych. Są to 
tzw. zmienne podstawowe [15, 16]. Oprócz nich występują tzw. 
parametry decyzyjne, zazwyczaj przyjmowane jako determini-
styczne, które są przedmiotem ustaleń projektowych – np. sze-
rokość ławy fundamentowej B.

Najprostszym przykładem warunku granicznego jest za-
pas bezpieczeństwa MS = R – E, w którym R�= X1 jest wy trzy 
małością, natomiast E = X2 jest oddziaływaniem (lub efektem 
oddziaływania). Funkcja g (X1, X2) jest tutaj funkcją liniową. 
W realnych sytuacjach projektowych zdecydowana większość 
możliwych wartości zmien nych losowych znajduje się w ob-
szarze bezpiecznym, a na pewno są tam wartości oczekiwane 
(E{X1}, E{X2}) ∈ DSg, oznaczone kółkiem na rys. 3. 

Rys. 3. Wizualizacja dla n = 2 przestrzeni zmiennych podstawowych X1, X2 
z warunkiem granicz nym g (X1, X2) = 0
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Rozpatrzmy podobny warunek liniowy dla trzech zmien-
nych: g (X1, X2, X3) = axo + ax1 ⋅ X1 + ax2 ⋅ X2 + ax3 ⋅ X3 = 0. Jest 
to np. warunek wytrzymałość na ścinanie według Coulomba 
qn ⋅ tg f + c – τ = 0, zakładając, że X1 = tg f, X2 = c, X3 = τ, gdzie 
axo = 0, ax1 = s, ax2 = 1, ax3 = 1. Identyczną postać g (X1, X2, X3) 
ma warunek stateczności na przesunięcie fundamentu, jeśli skła-
dowe naprężenia zastąpić siłami.

W przypadku uwzględniania losowości parametrów Xi w mo-
delu obliczeniowym, sam warunek projektowy g (X1, …, Xn) > 0 
jest niewystarczający – musi on zachodzić z „odpowiednio du-
żym praw dopodobieństwem”. To wymaga jednak znajomości 
rozkładów prawdopodobieństwa losowego wektora X = (Xi). 
Gdyby na rys. 3 wszystkie punkty „+” oraz „x” były jednakowo 
prawdopodobne, to praw do podobieństwo spełnienia bezpiecz-
nego warunku g (X1, X2) > 0 można byłoby szacować statystycz-
nie na około 0,9 (w rzeczywistych sytuacjach są to wartości 
około 1000 razy mniejsze).

W przypadku braku takich danych lub małej ich wiarygod
ności zakłada się znajomość tylko dwóch pierwszych momen-
tów wektora losowego (Xi), czyli:

wektora wartości oczekiwanych  – µ = E{X} = (E{Xi})  = (µi), 
i = 1,2, …, n,
macierzy kowariancji  – CX = [Cov (Xi, Xj)] = [cij], gdzie 
cij = E (Xi –µi) ⋅ (Xj –µj)}.

Wprowadzając współczynniki korelacji ρij oraz odchyle-
nia standardowe σk > 0 stosuje się zapis cij = ρij ⋅ σi ⋅ σj, gdzie 
cii = (σi)

2, cjj = (σj)
2.

Najprostsze wskaźniki niezawodności
– wskaźnik Cornella

W stanach granicznych nośności podstawową miarą bezpie-
czeństwa w ujęciu losowym jest zapas bez pieczeństwa (margin�
of� safety) MS, czyli nadwyżka wytrzymałości R nad obciąże-
niem lub efektami obciążenia E. Zazwyczaj rozpatruje się jego 
wartość oczekiwaną E{MS} = E{R} – E{E}, która powinna 
mieć „stosunkowo dużą” wartość dodatnią. Jak dużą – określa 
się w sposób bezwymiarowy, jako wielokrotność odchylenia 
standardowego zmiennej losowej MS. Tak określony iloraz βC 
nazywa się wskaźnikiem niezawodności Cornella, [1, 4, 8]:

 { }
{ }C

E MS
Var MS

β =  (3a)

Tę definicję rozwija się na dwóch poziomach szczegółowo-
ści:

przyjmując dwie „makrozmienne podstawowe” 1) R oraz E

      { } { } { }
{ } { } { } 2 { , }C

E MS E R E E
Var MS Var R Var E Cov R E

−
β = =

+ − ⋅
 (3b)

przyjmując ogólną postać 2) MS�=�g (X1, …, Xn�) zależną od 
zmiennych podstawowych X1,…,Xn 
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 (3c)

Zgodnie z tzw. regułą trzech sigm, trzy odchylenia standar-
dowe od wartości średniej można w praktyce uznać za „dużą” 
odległość, czyli najczęściej βC ≥ 3. Pozornie, wskaźnik Cornella 

nie wymaga znajomości rozkładów prawdopodobieństwa zmien-
nych Xi, ale faktycznie – dokładne obliczenie wyrażeń w liczni-
ku i mianowniku, zależnych od funkcji g, wymaga dodatkowych 
założeń – jeśli g�jest funkcją nieliniową. W przypadku liniowego 
warunku granicznego g (Xi ) = axo + ax1 ⋅ X1 + … + axn ⋅ Xn żadne 
dodatkowe założenia nie są konieczne i łatwo otrzymuje się:
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W konkretnym rozpatrywanym przykładzie funkcja 
g�(X1, X2, X3) = qn ⋅ X1 + X2 – X3 = qn�⋅ tg f + c – τ jest funkcją 
liniową, a zatem: 
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β =

⋅σ + σ + σ + ⋅ ⋅ρ ⋅σ ⋅σ − ⋅ ⋅ρ ⋅σ ⋅σ − ⋅ρ ⋅σ ⋅σ
 (5)

gdzie:
qn = const > 0 – nielosowa składowa normalna naprężenia.

Nieracjonalna byłaby sytuacja, gdyby już dla wartości ocze-
kiwanych parametrów modelu warunek graniczny nie był speł-
niony, a zatem E{X} ∈ DSg i stąd spostrzeżenie, że βC > 0.

We wzorze (5) widoczny jest korzystny wzrost wskaźnika 
βC przy odpowiedniej korelacji składni ków nośności, ponieważ 
wyrażenie pod pierwiastkiem maleje dla:

malejących (zwłaszcza ujemnych) wartości współczyn- –
nika korelacji ρ12 = ρtg f, c,
rosnących wartości współczynników korelacji  – ρ13 = ρtg f, τ  
oraz  ρ23 = ρc, τ.

Najprostsze wskaźniki niezawodności
– wskaźnik Hasofera i Linda

Intuicyjną miarą bezpieczeństwa na rys. 3 jest „odległość” 
oznaczonego kółkiem punktu E{X}od linii warunku graniczne-
go g (X) = 0, ale ta koncepcja wymaga dopracowania, ponieważ 
zmienne losowe Xi mają sens fizyczny i na ogół różne wymiary 
(jednostki), czyli nie sumują się ani algebraicznie, ani geome-
trycznie. Poprawne sformułowanie teorii oceny bezpieczeństwa 
w warunkach losowych pochodzi od Hasofera i Linda [1, 4, 8]. 
Jeżeli wektor losowych parametrów X = (X1, …, Xn) ma war-
tość oczekiwaną E{X} = (E{X1}, … , E{Xn}) = (µ1, …, µn) = µ 
i ma macierz kowariancji CX, to można go wyrazić za pomocą 
pewnego wektora Z = (Z1, … , Zn), który składa się z bezwymia-
rowych zmiennych losowych, o zerowej wartości oczekiwanej, 
jednostkowych odchyleniach standardowych oraz nieskore-
lowanych współrzędnych:  X = E{X} + Z ⋅ A . Zachodzi CX = 
E{(X – E{X}) T ⋅ (X – E{X})} = E{AT ⋅ ZT ⋅ Z ⋅ A} = AT ⋅ E{ZT ⋅ Z} ⋅ A = 
AT ⋅ A, ponieważ z założenia jest E{ZT ⋅ Z} = 1. A zatem macierzy 
A poszukuje się poprzez dekompozycję symetrycz nej i dodatnio 
określonej macierzy kowariancji, czyli za pomocą równania ma-
cierzowego CX = AT ⋅ A., gdzie symbol T oznacza transponowa-
nie macierzy (odpowiednio wektora, kolumny).

Losowy warunek graniczny g (X) = 0 zapisuje się w prze-
strzeni zmiennych Z pewnym przekształconym wzorem: 
g (E{X} + Z ⋅ A) = h (Z) = 0. Na skutek przekształcenia warunku 
granicznego zmianie ulega kształt i położenie obszarów DSg na 
DSh oraz DFg na DFh .Ważnym wyjątkiem jest funkcja liniowa 
g, której obrazem w przekształceniu liniowym A jest również 
funkcja liniowa h.
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Bezwymiarowym wskaźnikiem niezawodności βHL według 
Hasofera i Linda [1, 4, 8] jest odległość oznaczonego kółkiem 
punktu 0 = (0, …, 0) od powierzchni granicznej LSh w przestrze-
ni zmiennych standaryzowanych Z, tj.:

 
{ }

2 2
1

( ) 0
minHL n

z h z
z z

∈ =
β = + +  (6a)

Równoważnie, wracając do przestrzeni zmiennych podsta-
wowych X = (X1, …, Xn):
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gdzie:
1

X
−C  – macierz odwrotna do macierzy kowariancji wektora zmiennych podstawo-

wych X = (X1, … , Xn).

Wyznaczenie macierzy A nie jest jednoznaczne, bo może ist-
nieć wiele takich macierzy, choćby A, A, czy macierz transpo-
nowana AT. Jednak, jak wynika z (6b), ostateczny wynik βHL nie 
zależy od macierzy A. Punkt zd = (zdi) na przetransformowanej 
powierzchni granicznej h (z) = 0, w którym to minimum odle-
głości βHL jest osiągnięte, nazywa się punktem obliczeniowym 
w przestrzeni zmiennych standaryzowanych Z, a jego przeciw-
obraz xd = E{X} + zd

 ⋅ A jest punktem obliczeniowym xd = (xdi) 
w przestrzeni zmiennych podstawowych X, lub krótko – punk-
tem obliczeniowym.

Metoda Hasofera i Linda bywa nazywana „metodą graficz-
ną”, w tym znaczeniu, że wskaźnik niezawodności βHL ma przej-
rzysty sens geometryczny. Projektowanie polega w tym przypad-
ku na ustaleniu na wstępie docelowego poziomu niezawodności 
β, wyznaczeniu wskaźnika βHL i wykazaniu, że βHL ≥ β (jeśli 
tak nie jest, zmienia się parametry decyzyjne w projektowaniu). 
W tym sformułowaniu trudno jest dostrzec, jak wielka jest rola 
znalezienia samego punktu obliczeniowego xd, który realizuje tę 
minimalną odległość βHL. Współrzędne punktu obliczeniowego 
xd stanowią podstawę praktycznej części Eurokodu EC71.

Przypadek liniowego warunku granicznego

Często warunek graniczny g (X) jest funkcją liniową zmien-
nych X, ma kształt zbliżony do funkcji liniowej lub jest w ten 
sposób przybliżany. Podobnie, jak w przypadku wskaźnika 
Cornella (4), liniowy warunek graniczny prowadzi do prostych 
rozwiązań w postaci zamkniętej. Dla liniowego warunku gra-
nicznego punkt obliczeniowy zd = (zdi) jest wtedy tylko jeden 
(odległość punktu od prostej), a wyznaczenie wartości wskaź-
nika niezawodności βHL wymaga jednokrotnych obli czeń dla 
jednego zestawu wszystkich danych. W tym kontekście wąt-
pliwości budzą dwie odrębne kombinacje obliczeniowe w tzw. 
podejściu obliczeniowym 1 (DA1) w Eurokodzie EC71, który 
zaleca osobną analizę losowości obciążeń przy nielosowych pa-
rametrach materiałowych gruntu i losowoś ci parametrów ma-
teriałowych gruntu przy (niemal) nielosowych obciążeniach; 
niejasne jest przybliżanie jednego punktu obliczeniowego za 
pomocą dwóch punktów „częściowo obliczeniowych”.

Dla funkcji liniowej g (X) jej obraz h (Z) w przekształceniu 
liniowym o macierzy A jest również pewną funkcją liniową 
zmiennych Z, tj. h(Z) = azo + Σazi

 ⋅ Zi  i zachodzi:

2 2
1

zo
HL

z zn

a

a a
β =

+ +

,  di HL iz = β ⋅α ,  
2 2
1

zi
i

z zn

a

a a

−
α =

+ +

 (7)

W praktyce wektor parametrów podstawowych X ma za-
zwyczaj jednomodalny rozkład prawdopodobieństwa, zbliżony 
kształtem do wielowymiarowego rozkładu normalnego, a wtedy 
poziomice wykresu gęstości prawdopodobieństwa są zbliżone 
do nwymiarowych elips (rys. 3). Tę jakościową cechę zacho-
wuje zmienna wektorowa Z, z tym że elipsy przechodzą w okrę-
gi lub bardzo podobne krzywe zamknięte (rys. 4). A zatem punkt 
obliczeniowy zd jest najbardziej prawdopodobnym punktem ze 
zbioru stanów niepożądanych. Ponieważ z definicji zachodzi 
Σ(zdi)

2 = (βHL)
2, czyli Σ(αi)

2 = 1, a zatem kosinusy kierunkowe αi 
są współczynnikami wrażliwości modelu – wskazują one, które 
zmienne Zi w największym stopniu wpływają na bezpieczeń-
stwo opisane warunkiem h (Z) > 0.

Właściwości te bezpośrednio przenoszą się z przestrzeni 
abstrakcyjnych zmiennych bezwymiarowych Z na przestrzeń 
fizycznych zmiennych X (zmienne podstawowe), ale jest tak 
tylko wtedy, gdy zmienne podstawowe Xi są nieskorelowane. 
Niemniej jednak zawsze jest prawdą, że jeśli jest jeden punkt 
obliczeniowy zd, to jest również tylko jeden punkt obliczeniowy 
xd i jest nim xd = E{X}+ zd

 ⋅ A.
Obie przedstawione metody oceny niezawodności za pomo-

cą wskaźników βC oraz βHL należą do tzw. metod bezrozkłado-
wych (distribution-free), korzystając tylko z dwóch pierwszych 
momentów zmiennych losowych, a nie ich rozkładów prawdo-
podobieństwa. Stopień dokładności metod bezrozkładowych 
jest adekwatny do jakości zazwyczaj posiadanej informacji na 
temat losowości danych i dlatego metody te są odpowiednie do 
celów projektowych, zwłaszcza w zastosowaniach geotechnicz-
nych. Dla liniowego warunku LS�wskaźniki βHL oraz βC pokry-
wają się [1, 4, 8], a przy dodatkowym założeniu o rozkładach 
gaussowskich zmiennych podstawowych można otrzymać 
znacznie mocniejszy wynik w postaci prawdopodobieństwa 
stanu niepożądanego: pf = P{X ∈ DFg} = P{Z ∈ DFh}= Φ(-β), 
gdzie Φ jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego 
(całką Laplace’a). Dla stanu bezpiecznego jest to odpowiednio 
ps = 1 – pf = Φ (β). Odstępstwa od rozkładu gaussowskiego, 
przyjmowane głównie dla „dużych” współczynników zmienno-
ści ν, prowadzą do trochę innych wyrażeń [1, 4, 8].

Rys. 4. Wizualizacja dla n = 2 przestrzeni zmiennych standaryzowanych Z1, Z2 
z warunkiem granicznym h (Z1, Z2) = 0
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Zastosowanie punktu obliczeniowego

Miarą niezawodności w metodach wskaźnika niezawodno-
ści jest jedna liczba – wskaźnik niezawod ności odpowiednio 
βC lub βHL – której wartość powinna być nie mniejsza od przy-
jętej w danej sytuacji wartości docelowej β. Jednak de� facto 
podstawą tej metody jest znalezienie punktu obliczeniowego 
xd, z którym ta wartość β jest bezpośrednio powiązana. Pod-
stawowe znaczenie metody Hasofera i Linda polega na tym, że 
spełnienie z „odpowiednio dużym prawdopodobieństwem” wa-
runku g (X1, …, Xn) ≥ 0 dla zmiennych losowych sprowadza się 
w praktyce do sprawdzenia prostego warunku g (xd1, …, xdn) ≥ 0 
dla jednego zestawu liczb.

Pokazuje to najprostszy przykład dla liniowego warunku gra-
nicznego z jedną zmienną, czyli g (X1) = qn

 ⋅ X1 – τ. Dla docelo-
wego poziomu niezawodności β, w metodzie Cornella powinna 
być spełniona nierówność 1 1{ ( )} { ( )}E g X Var g X≥ β⋅ , co pro-
wadzi do nierówności qn

 ⋅ µ1 – τ ≥ β ⋅ qn
 ⋅ σ1. Po przekształceniach: 

qn
 ⋅ (µ1 – β ⋅ σ1) – τ = qn

 ⋅ [µ1
 ⋅ (1 – β

 ⋅ ν1)] – τ ≥ 0, czyli g (xd1) ≥ 0, 
gdzie xd1 = µ1

 ⋅ (1 – β
 ⋅ ν1) jest punktem obliczeniowym.

Równoważnie można zapisać xd1 = xk1
 / γ1, czyli punkt obli-

czeniowy xd1 można znaleźć dobierając do pewnej wartości cha-
rakterystycznej xk1 odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa 
γ1 = xk1 / [µ1

 ⋅ (1 – β ⋅ ν1)].
Metoda Hasofera i Linda daje ten sam wynik (co jest regułą 

przy każdym liniowym warunku granicznym) i łatwo można do-
konać bezpośredniego sprawdzenia. W tym przypadku dla n = 1 
warunek graniczny qn

 ⋅ x1 – τ = 0 jest nie linią (hiperpowierzch-
nią), lecz jednym punktem x1 = τ / qn.

Dlatego βHL = min{x – µ1/ σ1} = (µ1 – τ / qn) / σ1 ≥ β, czyli 
qn

 ⋅ [µ1
 ⋅ (1 – β

 ⋅ ν1)] – τ = g (xd1) ≥ 0.

Normowe klasy niezawodności

Wzrost wartości wskaźnika β zwiększa bezpieczeństwo. Po-
stulowane w literaturze wartości β są zróżnicowane, na ogół są 
one wymagane na poziomie około 3 ÷ 4 dla stanów granicznych 
nośności i około 0 ÷ 2 dla stanów granicznych użytkowalno-
ści, por. [1, 15, 16]. Na wybór odpowiedniej wartości docelowej 
β mają wpływ przede wszystkim konsekwencje przekroczenia 
umownego warunku granicznego, ale również okres czasowy, 
w którym bezpieczeństwo ma być zapewnione, a czasem rów-
nież wiary  godność samego warunku granicznego g (X) = 0, czyli 

stopień uproszczeń modelu obliczeniowego i „ukryte” rezerwy 
lub niedobory bezpieczeństwa. Dla nośności, w 50letnim okre-
sie odniesienia, zaleca się w tabl. B2 w normie [16], aby war-
tości wskaźnika niezawodności βHL były nie mniejsze od poda-
nych w tabl. 2.

Metody w pełni probabilistyczne, których celem jest bez-
pośrednie obliczenie prawdopodobieństwa awarii pf, a nie tyl-
ko jego umowne szacowanie za pomocą wzoru pf = Φ  (-β), 
są rekomendowane przez ogólne normy PNISO 2394 oraz 
PN EN 1990, jednak trudno dostrzec ich obecność w Eurokodzie 
EC71. Niewątpliwie słuszne jest kojarzenie klas niezawodności 
i „progowych” wartości β z kategoriami geotechnicznymi, np. 
RC1 i KG3, ale w Eurokodach brak informacji na ten temat.

Niektóre wady i zalety
metod oceny bezpieczeństwa konstrukcji

Sposób postępowania jest bardzo przejrzysty, a projektant 
powinien:

dobrać odpowiednią wartość docelową 1) β z tabl. 2 (lub 
analogicznej, bardziej rozbudowanej), 
obliczyć wartość wskaźnika niezawodności 2) βC lub βHL 
(za pomocą mnożnika Lagrange’a minimum warunkowe 
na powierzchni g (x) = 0 sprowadza się do minimum bez-
warunkowego),
na końcu wykazać, że obliczony wskaźnik niezawodno-3) 
ści jest większy od przyjętego β.

Użycie prostych programów obliczeniowych, czy nawet ar-
kuszy kalkulacyjnych, pozwala na szybką realizację pkt. 2). Do 
podstawowych warunków stateczności takie programy mogłyby 
być pobierane ze strony internetowej PKN lub PKG.

Warunek graniczny w postaci pewnego przyjętego równania 
g (X1, …, Xn) = 0 ma zalety od strony matematycznej, ale też 
wadę od strony praktycznej – nie wprowadza w żaden sposób 
niepewności samego modelu. Widać to na przykładzie najprost-
szego modelu MS = R – E = 0, którym może być równanie sił 
w danym kierunku, a zatem warunek graniczny ma konkretny 
sens fizyczny. Jeśli jednak nośność R� jest określana w sposób 
uproszczony, to R� należy skorygować współczynnikiem nie-
pewności modelu nośności γRd, czyli przyjąć R / γRd zamiast R;  
przykładem takiej sytuacji mogą być wpływy obciążeń dyna-
micznych, występowanie osłabienia/wzmocnienia gruntu itp. 
Powinny to być wartości γRd > 1, a w uzasadnionych sytuacjach 
być może również wartości zwiększające γRd < 1, np. wpływ 
wytrzymałości gruntu zasypowego powyżej poziomu posado-
wienia fundamentu bezpośredniego (nasyp budowlany). Ana-
logicznie dla efektów oddziaływań pojawia się współczynnik 
niepewności ich modelowania γSd i wyrażenie γSd

 ⋅ E�zamiast E, 
np. wpływ redystrybucji obciążeń na skutek współpracy kon-
strukcji z podłożem. Ostatecznie, skorygowany warunek stanu 
granicznego może mieć zatem postać MS = R / γRd – γSd

 ⋅ E = 0, 
wbrew równaniom mechaniki. Niestety, Eurokod EC71 odnosi 
się do spraw niepewności modelu dosyć lakonicznie, a nawet 
wprowadza niejasności, zaliczając np. współczynnik częściowy 
γfʹ do grupy współczynników γM (zamiast do grupy γm), podczas 
gdy PNEN 1990 zaleca γM = γRd

 ⋅ γm = γRd
 ⋅ γfʹ.

Tabl. 2. Wymagane wartość wskaźnika niezawodności
w ocenie stateczności

Klasa
nieza-

wodności

Klasa
konse-
kwencji

Opis β

RC1 CC3 wysokie zagrożenie życia ludzkiego,
bardzo duże konsekwencje ewentualnej awarii

4,3
(pf ~105)

RC2 CC2 przeciętne zagrożenie życia ludzkiego,
znaczne konsekwencje ewentualnej awarii

3,8
(pf ~104)

RC3 CC1 niskie zagrożenie życia ludzkiego,
małe konsekwencje ewentualnej awarii

3,3
(pf ~103)
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Trzeba podkreślić, że chociaż punkt obliczeniowy xd jest naj-
bardziej prawdopodobnym zesta wem danych dla stanu niepo-
żądanego, to wykonanie obliczeń sprawdzających tylko w tym 
jednym punkcie ma sens umowny i nie jest gwarantem pełnego 
bezpieczeństwa. Wiadomo również, że pomijanie rozkładów 
prawdopodobieństwa lub zastępowanie ich rozkładami gaus-
sowskimi może budzić wątpliwości, zwłaszcza w przypadku 
występowania dużych współczynników zmienności (niepewno-
ści) ν. Jed nak zazwyczaj jakość danych o podłożu jest niewy-
starczająca dla wiarygod nego przyjęcia konkretnego rozkładu 
prawdopodobieństwa. Dodatkowe błędy przybliżenia pojawia ją 
się dla nieliniowych warunków granicznych g (x) = 0, co szcze-
gółowo omówiono m.in. w pracach [1, 4, 8].

PODSUMOWANIE

W większości materiałów (tych produkowanych) niejed-1. 
norodności materiałowe nie przekraczają około 3 ÷ 5%, 
natomiast parametry gruntowe cechują się niepewnością 
bez porównania większą, szcze gólnie, jeśli na niejedno-
rodność gruntów w podłożu „nałożyć” różne błędy po-
miarowe parametrów; w sumie fluktuacje parametrów 
gruntowych mogą przekraczać 20 ÷ 30%. Stwarza to pro-
blemy, nawet bardziej jakościowe niż ilościowe. Teoria 
bezpieczeństwa konstrukcji wypracowała metody właści-
we do takich sytuacji, ale zwykle są one zbyt wymagające 
z punktu widzenia norm geotechnicznych i projektowania: 
wyma gane są rozkłady prawdopodobieństwa, wzajemne 
korelacje parametrów, duże liczebności próbek itp.
Dobrym kompromisem w zastosowaniach projektowych 2. 
jest bezpośrednie stosowanie metody Hasofera i Linda, 
czyli sprawdzanie, czy βHL ≥ β, gdzie β jest normowym 
docelowym poziomem niezawodności. Wymagane w tym 
celu znalezienie minimum dosyć prostych funkcji kilku 
zmiennych nie stanowi obecnie większego problemu. 
Można byłoby zasadnie bronić opinii, że bezpośrednia 
analiza bezpieczeństwa na podstawie PNEN 1990 nie 
narusza zasad Eurokodów.
Eurokod EC71 przyjął inną metodę – kalibrację (dobór) 3. 
odpowiednich współczynników częściowych dla loso-
wych parametrów podstawowych, za pomocą których 
przybliża się punkt obliczeniowy i tylko w tym punk-
cie (lub w dwóch punktach według DA1) wystarczy 
sprawdzić warunek nośności. W tym celu wprowadzo-
no zestaw odpowiednich częściowych współczyn ników 
bezpieczeństwa oraz pojęcie wartości charakterystycznej 
parametrów, które w modelu Hasofera i Linda w ogóle 
nie występują.
Wątpliwości budzi już pobieżna analiza np. normowego 4. 
współczynnika γfʹ = 1,25:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa powinien  –
zawsze występować w parze i zależeć od wzoru (defi-
nicji) opisującego wartość charakterystyczną danego 
parametru, a takiego wyrażenia nie podaje się w Eu-
rokodzie EC71; jeżeli wartość charakterystyczna 
jest „ostrożnie szacowana”, to wartość współczynni-
ka częściowego będzie duża, ale jeżeli wartość cha-
rakterystyczna jest „bardzo ostrożnie szacowana”, to 

wartość współczynnika częściowego będzie mniejsza 
– w celu zapewnienia takiego samego poziomu bez-
pieczeństwa,
wartość współczynnika  – γfʹ = 1,25 jest taka sama dla 
różnych warunków granicznych i róż nych konstruk-
cji geotechnicznych (fundamenty, skarpy, wypieranie 
gruntu, przesunięcie po gruncie itp.),
jego wartość jest taka sama dla gruntów niespoistych  –
i spoistych, w sytuacji gdy ten pierwszy przypadek 
jest zazwyczaj bardziej niekorzystny,
nie analizuje się wpływu obciążeń, podczas gdy wia- –
domo, że dla „małych” składowych norma lnych na-
prężenia qn wpływ parametru tg (f) na nośność gruntu 
spoistego jest mały, a tym bardziej wpływ jego fluktu-
acji; dla ”dużych” qn jest przeciwnie – maleje wpływ 
(względny) spójności c,
nie ma zróżnicowania dla różnych wymaganych po- –
ziomów niezawodności oraz trwałości obiektu (wia-
ta, budynek jednorodzinny, obiekt monumentalny) 
– brak nawiązania do kategorii geotechnicznych; ten 
mankament można w pewnym stopniu skompenso-
wać dobierając bardziej lub mniej „ostrożnie” war-
tość charakterystyczną parametru.

Sprawą o podstawowym znaczeniu jest redukcja prze-5. 
strzennej niepewności parametrów geotechnicznych, opi-
sana współczynnikiem Γ. Niestety, nie jest to współczyn-
nik materiałowy, tzn. zależy on zarówno od warunków 
gruntowych, jak również od rodzaju i wymiarów funda-
mentu, który ma być zaprojektowany. Bardzo istotne są 
różnice wartości w kierunku poziomym Γh i pionowym 
Γv (Γv << Γh). W Eurokodzie EC71 nie podaje się na ten 
temat żadnych szczegółów, prawdopodobnie zakładając 
silną i izotropową redukcję na poziomie Γ ≅ 0,3; słusz-
ność takiego założenia nie zawsze jest oczywista.
Na pewno szczególna ostrożność jest wymagana w przy-6. 
padku posadowienia bardzo odpowie dzial nego obiek-
tu (β = 4,3) na gruncie niespoistym, jeśli nie można 
liczyć na znaczącą redukcję przestrzennej zmienności 
(Γ > 0,6 ÷ 0,8) ani na wzajemną kompensację fluktuacji 
tg (f) oraz c.
Jako praktyczną ilustrację przedstawionej teorii, w pracy 7. 
[3] przeanalizowano kilka przykładów kalibracji współ-
czynników γfʹ = γcʹ (a także współczynnika γR = 1,1 
w DA2*) dla warunku stateczności GEO na przesunięcie.
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