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1. Podstawa formalna 

Recenzję opracowano na prośbę Dziekana z 27 czerwca 2018 r. wskutek uchwały Rady 

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz na podstawie 

aktualnych aktów prawych: 

• ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003, nr 65, poz. 595, z późniejszymi 

zmianami – jednolity tekst Dz.U. z 2017, poz. 1789), 

• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie 

doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).  

 

2. Charakterystyka rozprawy 

Opiniowana praca stanowi zwięzłe, liczące 151 strony, opracowanie problematyki  

określonej tytułem rozprawy. Składa się z 6 rozdziałów o zróżnicowanej objętości i 

bibliografii liczącej 204 publikacji, nawiązujących do tematyki pracy, w tym 1 artykuł ze 

współautorstwem Doktorantki wraz z promotorami (w czasopiśmie Stahlbau nr 84/2015).  

W rozdziale pierwszym (Przedmiot, cel i zakres pracy – 12 stron), stanowiącym wstęp do 

omawianych zagadnień, Doktorantka w naukowej tezie rozprawy twierdzi, że możliwe jest 

oszacowanie wrażliwości stanów granicznych nieliniowych modeli konstrukcji inżynierskich 

na imperfekcje geometryczne i materiałowe za pomocą metod probabilistycznych. Poza 

sformułowaniem tezy, celu i zakresu rozprawy Doktorantka dokonuje w rozdziale pierwszym 

przeglądu publikacji na temat zagadnień poruszanych w pracy, związanych z zastosowaniem 
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probabilistyki w problemach inżynierskich, niekiedy z własną oceną wkładu krajowych 

ośrodków, co jest prawem autora choć raczej w pracach profesorskich.  

W rozdziale drugim (Niezawodność konstrukcji inżynierskich - podstawowe pojęcia i 

definicje – 12 stron) Doktorantka omawia na podstawie norm i literatury podstawowe 

pojęcia z zakresu probabilistyki i niezawodności konstrukcji związane z treścią pracy, m.in.: 

metody probabilistycznej analizy trzech poziomów, modele losowych zmiennych 

projektowych i funkcję stanu granicznego. Kontynuowany jest przegląd literatury w tym 

zakresie. 

Rozdział trzeci (Wybrane metody analizy niezawodności konstrukcji - 21 stron) zawiera  

szczegółowe omówienie metod probabilistycznych bezpośrednio wykorzystywanych w 

rozprawie do analizy wrażliwości niezawodnościowej. Doktorantka opisała m.in. metodę 

Monte Carlo, powierzchni odpowiedzi (Response Surface Method), estymacji punktowej 

(Point Estimate Method) oraz techniki redukcji wariancji, w tym technikę próbkowania 

ukierunkowanego (Targeted Random Sampling), której poświęciła najwięcej uwagi. Na jej 

podstawie zbudowała autorski program w Matlabie, umożliwiający poszukiwanie próbek w 

otoczeniu stanu granicznego konstrukcji. Praca nie zawiera wersji źródłowej programu. Nie 

ma też żadnego odwołania bibliograficznego do programu. 

 Rozdział czwarty (Analiza wrażliwości konstrukcji – 12 stron) Doktorantka przeznaczyła 

na  klasyfikację i omówienie na podstawie literatury pojęć i technik analizy wrażliwości 

mechanicznej odpowiedzi konstrukcji na zmianę jej parametrów projektowych. Omówiła  

m.in. analizę jednoczynnikową, projektowanie przesiewowe oraz wersję metody Monte 

Carlo ukierunkowaną na estymacje indeksów wrażliwości Sobola. 

W najobszerniejszym piątym rozdziale (Probabilistyczna analiza wrażliwości - przykłady 

numeryczne - 66 stron) Doktorantka zawarła wyniki własnych obliczeń wykazujące 

przydatność omówionych wcześniej metod probabilistycznych w zagadnieniach estymacji 

niezawodności i wrażliwości na przykładach czterech konstrukcji inżynierskich: dwuprętowej 

kratownicy, pręta wspornikowego z dwoma przegubami sprężystymi, przestrzennej 

kratownicy telekomunikacyjnej na podporach sprężystych oraz kopuły prętowej. Wskazała 

na optymalne sposoby określania wrażliwości mechanicznej odpowiedzi każdego z modeli 

konstrukcji na zmiany projektowych zmiennych losowych. 

W pierwszym przykładzie (płaska kratownica dwuprętowa von Misesa) Doktorantka 

uzyskała dokładne histogramy nośności granicznej, oddzielnie dla każdej zmiennej 

projektowej oraz obliczyła współczynniki wrażliwości konstrukcji, a w tym także wskaźniki 

Sobola. Założyła symetryczne odkształcenie kratownicy, składającej się z dwóch 

odkształcalnych prętów, połączonych przegubowo ze sobą i z fundamentem, obciążonej 

pionową siłą statyczną wzdłuż osi symetrii konstrukcji. Przy takim założeniu kratownica 

stanowi deterministyczny układ mechaniczny o jednym stopniu swobody. W charakterze 

stopnia swobody można przyjąć pionowe przesunięcie węzła kratownicy albo, co przyjęła 

Doktorantka, kąt obrotu osi pręta. Na podstawie równania równowagi statycznej węzła 

kratownicy i prawa Hooke’a  otrzymuje się wzór na zależność siły obciążającej od kata obrotu 
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osi pręta. Po uzupełnieniu o kąt opisujący imperfekcję początkowego położenia prętów, 

Doktorantka wykorzystała ten wzór w charakterze funkcji stanu granicznego. Zatrzymała 

jednak we wzorze odkształcenie wzdłużne, które także zależy od kąta osi obrotu pręta i 

możliwe jest uzyskanie funkcji stanu granicznego z jawną postacią tego kąta. Przyjmując 

następnie trzy zmienne losowe o rozkładzie normalnym: kąt wstępnej imperfekcji, 

odkształcenie wzdłużne pręta w stanie granicznym oraz siłę obciążającą, Doktorantka 

przeprowadziła analizę wrażliwości kratownicy na podstawie histogramów stanu 

granicznego, generując dla każdej ze zmiennych zbiór tysiąca realizacji zgodnie z założonym 

rozkładem. Największą niezawodność otrzymała w przypadku kąta wstępnej imperfekcji, 

najmniejszą dla odkształcenia wzdłużnego pręta w stanie granicznym, co by znaczyło, że 

największy wpływ na zmianę odpowiedzi kratownicy ma odkształcenie, zaś wpływ kąta 

imperfekcji jest znikomy.       

W drugim przykładzie (płaski pręt wspornikowy - kolumna Zieglera) Doktorantka 

analizowała  wspornik osiowo ściskany, składający się z dwóch sztywnych prętów, 

połączonych dwoma przegubami sprężystymi, w utwierdzeniu i w połowie długości. 

Momenty zginające w przegubach sprężystych różnych sztywności są wprost proporcjonalne 

do kątów wzajemnego obrotu łączonych prętów. Zadanie deterministyczne drgań takiego 

układu dyskretnego o dwóch stopniach swobody mechanicznej z obciążeniem w postaci siły 

śledzącej oś jednego z prętów stosuje się w badaniach stateczności dynamicznej. W 

rozprawie Doktorantka wykorzystuje rozwiązanie statyczne bez zmiany kierunku siły. Wzór 

na statyczną siłę krytyczną w zakresie wyboczenia sprężystego przy założeniu małych kątów 

przyjmuje jako funkcję stanu granicznego w jawnej postaci. Analizuje zadanie, w którym 

obciążenie jest ustalone na poziomie 75% deterministycznej siły krytycznej oraz zakłada 

losową zmienność sztywności przegubów według rozkładów normalnych z 20% odchyleniem 

standardowym od wartości średniej. Dodatkowo zakłada, że obie zmienne losowe, tj. 

parametry sztywności przegubów, nie są skorelowane. Przy tych założeniach analizowany 

jest dwuwymiarowy problem probabilistyczny wyznaczania prawdopodobieństwa 

wyboczenia (awarii) przy ustalonym poziomie siły wskutek niepewności parametrów 

sprężystości (sztywności sprężyn), a szerzej problem określania wrażliwości wspornika na ich 

zmianę. Ograniczenie się do dwóch podstawowych zmiennych losowych ułatwia graficzną 

interpretację badań bez większych strat w ogólności rozważań. Doktorantka wykonała 

analizę rozproszenia wyników obliczeń celem scharakteryzowania wrażliwości układu. 

Przeprowadziła wszechstronną analizę za pomocą symulacji metodą Monte Carlo w wersji 

bezpośredniej oraz stosując metody redukcyjne próbkowania. Wyniki porównała z 

obliczeniami wykonanymi za pomocą metody powierzchni odpowiedzi na podstawie tych 

samych próbek. Przeprowadziła także analizę autorską metodą próbkowania 

ukierunkowanego. Doktorantka przedstawiła trzy sposoby określenia wrażliwości 

odpowiedzi wspornika na zmianę parametrów projektowych: 

• na podstawie korelacji między dwoma zmiennymi losowymi – sztywnością każdego z 

przegubów a funkcją stanu granicznego, gdzie estymatory współczynnika korelacji 

liniowej wyznacza się na podstawie chmury punktów, otrzymanej w wyniku symulacji;  
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• na podstawie indeksów wrażliwości Sobola; 

• na podstawie przecięć powierzchni odpowiedzi płaszczyznami 
ik const , gdzie 

ik  określa 

sztywność i-tego przegubu, a powierzchnię odpowiedzi wyznacza się za pomocą 

próbkowania ukierunkowanego i autorskiego programu pozyskania próbek w sąsiedztwie 

stanu granicznego. 

Przedmiotem analizy w trzecim przykładzie jest stalowa kratownica przestrzenna o trzech 

słupach krawężnikowych, stanowiąca konstrukcję czterdziestometrowej, istniejącej wieży 

telekomunikacyjnej, posadowiona na podłożu gruntowym za pomocą stalowej ramy na 

poduszce z płyt żelbetowych i obciążona statycznie siłą skupioną w dwóch trzecich 

wysokości. W tego typu konstrukcji zmiana sztywności zamocowania podstawy wpływa 

istotnie na stany  graniczne utraty stateczności przez pręty lub przekroczenia dopuszczalnego 

przemieszczenia najwyższego punktu. Doktorantka zamodelowała podparcie każdego ze 

słupów sprężyną o sztywności zastępczej wynikającej ze budowy zamocowania, 

współczynników  sprężystości stali, betonu i podłoża gruntowego. Aby móc wykonać 

pracochłonne obliczenia porównawcze oraz z uwagi na sposób obciążenia Doktorantka 

przyjęła dwa różne współczynniki sztywności – jeden dla sprężyny ściskanej i drugi dla 

sprężyn rozciąganych. Traktując współczynniki sztywności sprężyn jako zmienne losowe o 

rozkładzie normalnym otrzymała dwuwymiarowe zadanie probabilistyczne, w którym badała 

zmianę wartości dopuszczalnego obciążenia wskutek wahania sztywności podpór. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wrażliwości konstrukcji na zmianę 

parametrów jej podparcia. Po wstępnym, 18-krotnym wyznaczeniu współczynnika 

obciążenia w zakresie ekstremalnych wartości zmiennych i obliczeniami klasyczną metodą 

Monte Carlo, Doktorantka wykonała cztery warianty obliczeń za pomocą metody 

powierzchni odpowiedzi,  każdorazowo na dwustu próbkach, i zastosowała metodę 

próbkowania ukierunkowanego. Liczne wyniki wykorzystała w aproksymacji funkcji 

opisujących wrażliwość i wyznaczyła na tej podstawie odpowiednie parametry liczbowe. 

Dodatkowo zaproponowała własny opis współczynników wrażliwości, wartości których 

okazały się być bliskie wynikom otrzymanym za pomocą komercyjnego programu. W 

autorskim opisie do uzyskania powierzchni wrażliwości potrzebne są czasochłonne obliczenia 

w otoczeniu punktu projektowego, co istotnie ogranicza jego znaczenie.  

W ostatnim, czwartym przykładzie Doktorantka zaprezentowała wykorzystanie metod 

probabilistycznych w analizie wpływu niedokładności wykonawczych oraz materiałowych na 

stan graniczny mało wyniosłej kopuły (8,2/100 [m]) o konstrukcji kratownicy przestrzennej 

na planie koła, z uwzględnieniem parametrów geometrycznej i materiałowej nieliniowości, 

przy czym nie są one w rozprawie opisane. Analizę przeprowadziła dwuetapowo. W 

pierwszym, wstępnym etapie z celem wyłonienia procedury optymalnej, analizowała 

dwuwymiarowe zadanie probabilistyczne pod obciążeniem pionową siłą skupioną w 

wierzchołku ze zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym - E (moduł sprężystości) i 
wU  

(pionowe położenie wierzchołka). Za pomocą tej wstępnej analizy parametrycznej uzasadniła 

wybór metody estymacji punktowej do dalszych obliczeń. W drugim etapie z normowym, 

symetrycznym i niesymetrycznym obciążeniem śniegiem, analizowała czterowymiarowe 
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zadanie probabilistyczne z dodatkowymi zmiennymi losowymi - A  (pole przekroju każdego z 

24 prętów) i 
pU (pionowe, symetryczne położenie każdego z sześciu węzłów pośrednich). 

Zastosowanie przez autorkę metody estymacji punktowej pozwoliło na redukcję liczby 

obliczeń deterministycznej kratownicy (z 146 do 8) i estymację niezawodności kratownicy 

przy przyjęciu obciążenia według rozkładu Gumbela. Wynikiem końcowym analizy 

wrażliwości było określenie minimalnego pola przekroju poprzecznego prętów przy założeniu 

50-cio letniego, normowego poziomu niezawodności, przy czym nie jest jasne czy został 

uwzględniony materiałowy, częściowy współczynnik bezpieczeństwa.  

Pracę zamykają wnioski, w których Doktorantka podsumowała wykonane obliczenia oraz 

określiła kierunki dalszych prac, mające na celu implementację metod probabilistycznych w 

standardowym projektowaniu konstrukcji. 

 

3. Merytoryczna ocena rozprawy 

Podjęty przez Doktorantkę temat probabilistycznej oceny wrażliwości stanów granicznych 

konstrukcji jest oryginalny, jak najbardziej aktualny i ma duże znaczenie praktyczne, 

zwłaszcza w kontekście polskich norm europejskich (eurokodów) oraz obejmuje wiele 

zagadnień. Próbę rozwiązania niektórych zagadnień Doktorantka podjęła z powodzeniem w 

pracy, inne czekają na dalsze badania. Doktorantka w kolejnych rozdziałach udowodniła 

naukową tezę rozprawy o możliwości oszacowania wrażliwości stanów granicznych 

nieliniowych modeli konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałowe za 

pomocą metod probabilistycznych, stosując metodę Monte Carlo z technikami redukcyjnymi, 

próbkowaniem ukierunkowanym, metodą powierzchni odpowiedzi oraz metodą estymacji 

punktowej. Zaadaptowała i rozbudowała w tym celu opracowane w ośrodku gdańskim 

programy analizy probabilistycznej oraz przetestowała własne algorytmy na przykładach 

konstrukcji inżynierskich, ilustrując sposób rozwiązania. 

Do oryginalnych osiągnięć Doktorantka należy zaliczyć następujące elementy: 

• teoretyczną analizę tematu pracy na podstawie dostępnej literatury w języku obcym, 

• zaproponowanie algorytmów badania niezawodnościowej wrażliwości konstrukcji, 

• zaplanowanie i przeprowadzenie dość trudnych i czasochłonnych obliczeń ilustrujących 
algorytmy na przykładach o dużym stopniu zaawansowania z punktu mechaniki 
konstrukcji, 

• zbudowanie programu komputerowego na podstawie próbkowania ukierunkowanego, 

który poprzez właściwy dobór próbek znacznie skraca czas obliczeń, 

• adaptacja i rozwój wybranych metod probabilistycznych na potrzeby analizy wrażliwości 

niezawodnościowej w postaci procedur obliczeniowych o uniwersalnym znaczeniu.  

Oceniając pozytywnie całość pracy, należy zwrócić uwagę na dbałość Doktorantki o 

stronę edytorską rozprawy z kolorowymi ilustracjami zwiększającymi czytelność 

zamieszczonych wyników oraz nie można pominąć jej niedostatków. W rozprawie zdarzają 

się, nie tak znowu częste, błędy literowe we wzorach, np. (2.7) czy w tablicach, np. (5.8, 5.15- 
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