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Praca doktorska podejmuje problematyke przestrzennej analizy
statecznosci skarp i zboczy o zlozonej geometrii i budowie

geologicznej. Pierwszy rozdzial stanowi wprowadzenie do tematyki

rozprawy oraz krótki opis metod obliczeniowych. W kolejnym

rozdziale przedstawiono opis najczesciej stosowanych metod

obliczeniowych w analizie statecznosci skarp, szczególnie metod

numerycznych. W rozdziale tym zawarto równiez przeglad

literatury dotyczacej przestrzennej analizy statecznosci skarp i

zboczy. W rozdziale czwartym sformulowano kryteria wyboru

pomiedzy obliczeniami plaskimi a przestrzennymi. Kryteria te

stanowia podstawe do wyboru pomiedzy, latwiejsza do

przeprowadzenia, plaska analiza statecznosci, a bardziej

czasochlonna i trudniejsza w interpretacji analiza przestrzenna.
Piaty rozdzial poswiecony zostal opisowi metodyki prowadzenia

analiz statecznosci skarp i zboczy. Przedstawiono tu procedure

przejscia od map wektorowych, poprzez powierzchnie siatkowe po

model numeryczny, obliczenia, a ostatecznie prezentacje wyników.
W rozdziale tym zaproponowano i opisano autorska metode

budowy siatki modelu numerycznego w oparciu o powierzchnie
siatkowe. W pracy przedstawiono równiez wyniki badan wplywu

wielkosci i rodzaju elementów/stref, oraz programu

obliczeniowego, na uzyskiwane wartosci wskazników statecznosci.

Posluzyly one do sformulowania wniosków i zalecen. W rozdziale

siódmym zaprezentowano cztery analizy statecznosci
przeprowadzone w oparciu o proponowana w pracy metodyke, a

oparte na rzeczywistych przypadkach. Ostatni rozdzial stanowi

podsumowanie calej pracy.
PhD thesis takes the issue of 3D slope stability analysis with

complex geometry and geological structure. The first chapter is an

introduction to the subject and a brief description of the analysis

methods. The next chapter describes the most commonly used

computational methods in the analysis of the stability of slopes,

especially numerical methods. The chapter also includes a review
of the literature on 3D slope stability analysis. The fourth chapter
formulated criteria for the choice between 2D and 3D calculations.

These criteria are the basis for choosing between, easier to carry,

2D stability analysis, and more time-consuming and difficult to



interpret 3D analysis. The fifth chapter is devoted to the

description ot the methodology ot analysis ot slope stability. It

presents a procedure tor the transition trom vector maps through

the mesh surfaces, numerkal model calculations, and finally
presentation ot the results. This chapter proposes and describes an

original method ot constructing a mesh tor numerkal model based

on mesh surfaces. The paper presents the results ot research on

the intluence ot the size and type ot elementsjzones and the
calculation program on the obtained values ot Factor ot Satety.
These were used to tormulate conclusions and recommendations.

In the seventh chapter presents tour stability analysis carried out
on with the proposed methodology. This examples are based on

real cases. The last chapter contains a summary ot the who le work.


