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Na obszarze Bydgoszczy autorzy zrealizowali program badawczy dotyczący metodyki określenia nie-
zawodności eksploatacyjnej osnowy wysokościowej. Niezbędne dane o warunkach wodno-gruntowych 
pozyskano, wykonując obszerne studium uwarunkowań środowiska. W artykule przedstawiono zakres 
studium, program i metodę badań oraz sposób interpretacji. W programie badań wyartykułowano specy-
ficzne warunki stabilizacji punktów osnowy określone przez grunty ekspansywne dominujące na obszarze 
miasta. Przedstawiono algorytm analizy niezawodnościowej. Konkluzją badań jest stwierdzenie, że na 
obszarze gruntów ekspansywnych o niezawodności eksploatacyjnej punktów osnowy niwelacyjnej decy-
duje użytkowalność określona przez trwałość i dostępność znaków. Warunki wodno-gruntowe oddziałują 
na stabilność punktów osnowy w znacznie mniejszym stopniu. 
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A b s t r a c t  
On the area of Bydgoszcz city the authors completed the research program on levelling network in the 
aspect of its operational reliability. The necessary data has been gathered by completion of the studies  
of environmental conditions. Research program, method and scope of studies as well as method of 
interpretation has been presented in the paper. The program has been focused at specific conditions  
of establishment of levelling network points determined by impact of expansive soils. The analysis of 
data gathered has been carried out according to original algorithm of operational reliability. As the main 
conclusion of the presented studies and analysis the authors point that on the area dominated by expansive 
soils the operational reliability depends on useability determined by damages and possibility of survey 
precedure completion. The impact of water and soil conditions on stability of bench marks is relatively 
small. 
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1. Niezawodność eksploatacyjna obiektu geodezyjnego 

Niezawodność eksploatacyjna obiektu technicznego definiowana jest jako jego spraw-
ność w określonym przedziale czasowym [2–4]. W problematyce geodezyjnej dobrym 
przykładem obiektu technicznego, który można interpretować przy podejściu niezawodnoś-
ciowym, jest wysokościowa osnowa pomiarowa. W przypadku osnowy wysokościowej 
definicję niezawodności jej poprawnego funkcjonowania można uściślić jako „zachowanie 
dokładności całej sieci lub jej fragmentu w określonym przedziale czasu i na określonym 
poziomie prawdopodobieństwa” [8]. Praktyka pokazuje, że ta definicja jest poprawna pod 
warunkiem, że pojęcie dokładności obejmuje stabilność punktów osnowy oraz ich do-
stępność. 

Problem niezawodności eksploatacyjnej osnowy wynika stąd, że charakterystyki do-
kładności punktów wysokościowych określone w procesie wyrównania sieci są aktualne 
tylko przez pewien okres. Posługując się metodami inżynierii niezawodności, można pro-
gnozować proces jej „zużywania się” [6–8]. Wiarygodność, jak również możliwość wy-
korzystania punktów osnowy zmniejszają się bowiem z czasem na skutek: 
– zmian właściwości fizycznych podłoża gruntowego budowli, w której stabilizowane są 

repery, 
– niestabilności elementów układu budowla–podłoże, głównie zmian obciążeń, 
– niszczenia punktów geodezyjnych podczas prac budowlanych i remontowych. 

Niezawodność eksploatacyjna obiektu geodezyjnego jest pojęciem nowym. W litera-
turze geodezyjnej brakuje, jak dotąd, przykładów praktycznego jej zastosowania. Przy-
kłady podane w pracach [6, 7] ilustrują problem w aspekcie stabilności, a więc dwóch 
pierwszych wyróżnionych wyżej czynników. Trzeci z wyróżnionych czynników – znisz-
czenie reperów i jego miara – dotyczący użytkowalności, nie był wcześniej przedmiotem 
analizy niezawodnościowej [1]. 

Badania niezawodności eksploatacyjnej w pełnym zakresie od kilku lat prowadzone są 
przez autorów na obszarze Bydgoszczy. W niniejszym artykule pokazano metodę badań 
oraz uzyskane dotąd wyniki. 

2. Obiekt badawczy – osnowa wysokościowa na obszarze Bydgoszczy 

Osnowa wysokościowa na obszarze Bydgoszczy nie jest typowa. Znaczna część miasta 
położona jest na obszarach zdominowanych przez grunty ekspansywne (rys. 1). Grunty 
ekspansywne stanowią dobre podłoże budowlane, jednak pod warunkiem, że nie będą infil-
trowane przez niekontrolowany dopływ wody. W kontakcie z wodą szybko zwiększają 
swoją objętość, destrukcyjnie oddziałując na konstrukcję. Destrukcyjny jest również proces 
odwrotny, osuszenie powoduje równie szkodliwe dla budowli kurczenie się gruntu. Na 
problem ten od kilkudziesięciu lat wskazują wyniki ekspertyz budowlanych. Analizy 
uszkodzeń i awarii budowli spowodowanych niestabilnością podłoża jednoznacznie wska-
zują na grunty ekspansywne jako główną ich przyczynę. Sprawdzenie tezy, że warunki te 
negatywnie oddziałują również na osnowę geodezyjną, jest celem niniejszego artykułu. 
Stabilność reperów można wprawdzie sprawdzić, wykonując pomiary aktualizujące, ale te 
przeprowadza się rzadko. W wielu miastach osnowy nie są aktualizowane nawet przez 
kilkadziesiąt lat. 
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Rys. 1. Obszar badań – Śródmieście Bydgoszczy (3 km × 3 km) 

Fig. 1. Area of presented investigations – The central districts of Bydgoszcz city 
 
Fragment obszaru miasta, na którym autorzy wykonali przedmiotowe badania (rys. 1) 

jest intensywnie zurbanizowany budynkami o przeciętnym okresie eksploatacji 80 lat. Na 
obszarze tym znajduje się sieć reperów, aktualizowana po raz ostatni w połowie lat 90.  
Na obszarze dominują grunty ekspansywne (rys. 1). 

3. Program i metoda badań 

W celu pozyskania danych do analiz niezawodnościowych wykonano dwojakiego ro-
dzaju badania: pomiary wysokościowe oraz badania uwarunkowań naturalnych. Zesta-
wiono je na rys. 2 w postaci schematu funkcjonalnego. 

Pomiary geodezyjne obejmowały: 
– pomiary przemieszczeń pionowych, 
– inwentaryzację stanu technicznego reperów. 

Studium warunków eksploatacji obiektu wykonano w zakresie: 
– warunków gruntowych w podłożu, w tym identyfikacji warstw mających wpływ na 

zachowanie się budowli, a tym samym reperów, 
– stanu zadrzewienia, 

Iły na głębokości 2 m p.p.t 
 
Iły na głębokości 4 m p.p.t 
 
Iły na głębokości 10 m p.p.t 

Obszar badań 
 

Repery miejskiej osnowy 
wysokościowej 
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– zmienności poziomu wód gruntowych, 
– aktywności inwestycyjnej, przede wszystkim wpływu drgań drogowych. 
 

 
Rys. 2. Schemat funkcjonalny zagadnienia niezawodnościowego 

Fig. 2. Operational processing scheme of reliability problem 
 

 
Rys. 3. Algorytm analizy funkcji ryzyka 

Fig. 3. Algorithm of risk function analysis 
 
Analiza wyników terenowych polega na empirycznej identyfikacji funkcji ryzyka i wy-

znaczeniu na tej podstawie funkcji przetrwania z różniczkowego równania, które w ba-
danym przypadku, tj. badaniu bez zwrotu, ma postać 

λs λu 

λh 

PUNKT OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ
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 ( ) ( )lndt R t
dt
⎡ ⎤λ = ⎣ ⎦  (1) 

gdzie: 
λ(t)  – funkcja ryzyka, 
R(t) – funkcja przetrwania. 

Rozwiązanie zagadnienia niezawodności polega na zidentyfikowaniu funkcji ryzyka ba-
danego obiektu λ(t), a na jej podstawie funkcji przetrwania R(t). Szukana funkcja R(t) 
wyraża prawdopodobieństwo, że analizowany obiekt, w danym przypadku punkt wyso-
kościowy, spełnia kryteria dokładnościowe w określonym czasie. 

Dane pozyskane ze studium warunków środowiska oraz pomiarów geodezyjnych są 
analizowane w dwóch blokach (rys. 2). Wynikiem pierwszej analizy jest identyfikacja sta-
bilności λs, wynikiem drugiej analizy jest użytkowalność scharakteryzowana za pomocą 
funkcji λu. Funkcję ryzyka dla całego obiektu λh uzyskuje się po scaleniu funkcji λs oraz λu. 
Procedurę analizy schematycznie przedstawiono na rys. 3. 

4. Analiza wyników badań, wyznaczenie funkcji ryzyka 

Metoda analizy, którą z racji powszechnego zastosowania w inżynierii niezawodności 
można określić mianem klasycznej, polega na empirycznej identyfikacji funkcji ryzyka. 
Metoda ta dobrze wpisuje się w problematykę geodezyjną i przedmiotowe zadanie, opiera 
się bowiem na danych pozyskanych geodezyjnie, tj. na pomiarze przemieszczeń pionowych 
oraz inwentaryzacji reperów. Metoda ta nie wymaga wykonania studium warunków na-
turalnych wymienionych na rys. 1. 

Pomiar przemieszczeń pionowych wykonano za pomocą zestawu firmy Topcon: niwe-
latorem oraz łatami fiberglasowymi o standardowej dokładności 0,8 mm/km podwójnej 
niwelacji. Zastosowany sprzęt oraz szczegóły procedury pomiarowej pozwalają traktować 
uzyskane wyniki jako porównywalne z pomiarem niwelacji II klasy. Identyfikację punktów 
stałych wykonano przy założeniu, że niektóre repery usytuowane na obszarze, na którym 
nie zalegają grunty ekspansywne, spełniają warunek stabilności. Wyniki pomiarów wyko-
nanych w 2003 r. odniesiono do danych z 1998 r. (osnowa II/III klasy). Wyniki pomiaru 
przemieszczeń podano w tab. 1. Z 48 reperów (1998) po pięciu latach (2003) 9 reperów nie 
spełniło kryterium 2 mm oraz 2 repery kryterium 4 mm. 

W prezentowanych badaniach należy zwrócić uwagę na fakt, że w przedmiotowych 
badaniach pozyskiwane dane dotyczą bezpośrednio funkcji przetrwania, a więc inaczej niż 
w inżynierii niezawodności, gdy bada się funkcję ryzyka. Aby na podstawie funkcji prze-
trwania wyznaczyć funkcję ryzyka, konieczne jest założenie kształtu tej funkcji. Funkcję 
ryzyka wyznaczono przy założeniu λs(t) = const w badaniu bez zwrotu, wychodząc z wy-
kładniczego prawa niezawodności 

 ( ) [ ]exp sR t t= −λ ⋅  (2) 

( )ln sR t t= −λ ⋅  

 ln ( )
s

R t
t

−
λ =  (3) 
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T a b e l a  1 

Wyniki pomiaru przemieszczeń w okresie 1998–2003 
Klasa Granice przedziałów 

[mm] 
Liczba pomierzonych  

przemieszczeń  
1 〈 –4,5 1 
2 –4,5,   –3,6 1 
3 –3,5,   –2,6 1 
4 –2,5,   –1,6 2 
5 –1,5,   –0,6 11 
6                 –0,5,   +0,5 14 
7                   0,6,   1,5 11 
8                   1,6,   2,5 5 
9                   2,6,   3,5 2 

 
Dla t = 5 i wartości funkcji przetrwania odpowiednio R(t) = 39/48 = 0,812 dla kryterium 

2 mm oraz R(t) = 46/48 = 0,958 dla kryterium 4 mm wartości funkcji ryzyka wynoszą 
λs = 0,0416/rok 

λs = 0,0086/rok 
Dla porównania zauważmy, zakładając, że proces przemieszczenia (były to wypiętrze-

nia i osiadania) zachodził równomiernie, co odpowiada założeniu badania statystycznego ze 
zwrotem, wartości funkcji ryzyka byłyby mniejsze, wynosząc 

λs = 0,0375/rok 

λs = 0,0083/rok 
Inwentaryzacja reperów polegała na przeglądzie wszystkich reperów wysokościowych, 

które znajdują się na badanym terenie, także tych, których w 2003 r. nie włączono do sieci 
niwelacyjnej. Dlatego liczba reperów inwentaryzacji wykazana w tab. 2 jest większa niż 
liczba wyznaczonych przemieszczeń pionowych (tab. 1). Wynikiem inwentaryzacji jest 
potwierdzenie ich użytkowalności, czyli możliwości wykorzystania ich do pomiaru. Prze-
glądu osnowy dokonano trzykrotnie, w latach 1998, 2003 oraz 2007. 

 
T a b e l a  2         

Wyniki inwentaryzacji reperów na obszarze badawczym 
Data inwentaryzacji Repery nieużytkowalne Repery użytkowalne 

1998  114 
 29  

2003    85 
 12  

2007    73 
 
Z danych zamieszczonych w tab. 2 wynika, że gradient użytkowalności nie jest stały. 

Dla okresu 1998–2003 wynosi 5,8 rep./rok oraz 3,0 rep./rok dla okresu 2003–2008. 
Jakkolwiek wartości te wskazują na malejącą tendencję gradientu, to trudno na podstawie 
tylko dwóch przedziałów określić prawidłowość w kształtowaniu się gradientu tak, by 
można było je przyjąć jako podstawę dla wyznaczenia funkcji przetrwania. Dlatego funkcję 
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ryzyka wyznaczono przy założeniu λu(t) = const w badaniu bez zwrotu, podobnie jak  
w przypadku wielkości λs. Podstawiając do wzoru (3) R(t) = 0,640 dla t = 9 (tab. 2), 
otrzymujemy 

λu = 0,0495 

Zgodnie ze schematem algorytmu analizy niezawodnościowej przedstawionym na rys. 3 
funkcję przetrwania R(t) dla obiektu wyznacza się poprzez scalenie wyników badań doty-
czących stabilności oraz użytkowalności. Funkcja ryzyka λh potrzebna dla wyznaczenia 
funkcji przetrwania ma postać 
 λ λ λh s u= +  (4) 

 [ ]( ) exp hR t t= −λ ⋅  (5) 

Zamieszczone w tab. 3 wartości funkcji przetrwania R(t) pokazują, jak będzie po-
stępował stopień degradacji osnowy wysokościowej na badanym obszarze w kolejnych  
15 latach jej eksploatacji. Po 25 latach eksploatacji (tj. w 2023 r.) liczba reperów zmniejszy 
się do ok. ¼ stanu początkowego (1998). Jest to wyjątkowo duży stopień „zużycia” osno-
wy. Tak duży tłumaczyć można tylko oddziaływaniem gruntów ekspansywnych. 

 
T a b e l a  3    

Niezawodność eksploatacyjna punktów osnowy na obszarze badawczym do 2023 r. 

2007 2008 2013 2018 2023 
t 10 15 20 25 

R(t)  [2 mm] 0,402 0,255 0,161 0,103 
R(t)  [4 mm] 0,559 0,418 0,313 0,234 

5. Funkcja stabilności 

Przy wyznaczaniu funkcji przetrwania za pomocą funkcji ryzyka wszystkie elementy 
analizowanego zbioru traktowane są jako losowe. Taką procedurę zastosowano w analizie 
niezawodnościowej w rozdz. 4. Zauważmy jednak, że w takim przypadku pomijany jest 
wpływ uwarunkowań środowiska, jakkolwiek oczywiste jest, że przemieszczenie poszcze-
gólnych reperów jest ściśle skorelowane z deformacjami podłoża gruntowego. Przy braku 
danych o warunkach wodno-gruntowych dla takiego postępowania nie ma alternatywy. Jest 
to sposób racjonalny, pod warunkiem że zbiór punktów badanych i zbiór punktów, dla 
których prognozuje się przemieszczenia, jest taki sam lub podobny. Nie jest natomiast uza-
sadniony w przypadku punktów nowo stabilizowanych czy też lokalizowanych na innym 
obszarze nierozpoznanym pod względem warunków naturalnych. W takich przypadkach 
problem ten można rozwiązać lepiej, stosując funkcje stabilności, które prognozują proces 
deformacji z uwzględnieniem właściwości podłoża gruntowego [6, 8]. 

Z fizycznego punktu widzenia funkcja stabilności jest modelem deformacji podłoża,  
w którym przemieszczenia pionowe wyznaczane są na podstawie związku korelacyjnego. 
Zastosowanie tego stosunkowo prostego modelu przyczynowo-skutkowego uzasadniają 
dwa istotne argumenty, a mianowicie: 
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– badany proces deformacji jest długi, obejmuje co najmniej kilkanaście lat, 
– analizowane deformacje są niewielkie, zwykle kilkumilimetrowe, są to bowiem prze-

mieszczenia obiektu po kilkudziesięciu latach jego eksploatacji [8]. 
Ta specyfika wyklucza stosowanie modeli geotechnicznych, w praktyce nie ma więc 

alternatywy dla modeli korelacyjnych. Mankamentem tych ostatnich jest natomiast ko-
nieczność pozyskania wielu trudnych do określenia danych dotyczących warunków eksploa-
tacji. 

Model deformacji sieci budowany jest z uwzględnieniem następujących założeń: 
– obserwowane punkty obiektu badawczego (osnowy geodezyjnej) nie tworzą zbioru 

jednorodnego ze względu na zróżnicowane oddziaływanie warunków wodno-gruntowych, 
– dysponując odpowiednio obszernym zbiorem przemieszczeń punktów osnowy, uzysku-

jemy wiarygodny obraz trendu zachowania się punktów także w przypadku lokalnego 
zróżnicowania dokładności pomiaru przemieszczeń oraz losowo zmiennych charaktery-
styk właściwości podłoża gruntowego i losowego usytuowania punktów badawczych na 
„mapie uwarunkowań”, 

– zjawisko ekspansywności ma na ogół cykliczny charakter, ale w praktyce efekt sezo-
nowych cyklicznych przemieszczeń i deformacji budowli zaburzających postać staty-
stycznego modelu procesu deformacji jest mało prawdopodobny. 
Taki sposób pozyskania, a następnie interpretacji danych, umożliwia sformułowanie 

kluczowej dla praktyki geodezyjnej odpowiedzi na pytanie: jaka część reperów najprawdo-
podobniej wykaże przemieszczenia, które zakwalifikują osnowę jako niespełniającą wa-
runku poprawnego funkcjonowania w prognozowanym czasie eksploatacji? 

Zmienne w funkcji stabilności charakteryzują właściwości, które były przedmiotem ba-
dań w ramach studium warunków (rys. 1) 

 ( ), ,s f w k t=  (6) 

 s = × Tw k  (7) 
gdzie 

[ ]1 21,
, , , mm

w w w w= …  

[ ]1 21,
, , , mm

k k k k= …  

W modelach (6) i (7) wartości współczynników wj przyjmowane są arbitralnie, wartoś-
ciują wpływ czynnika na przemieszczenie. Ich przyjęcie wymaga specjalistycznych, tj. geo-
technicznych konsultacji. Współczynniki i przedziały ich zmienności przyjęte w przedmio-
towych badaniach podano w tab. 4. 

 
T a b e l a  4     

Wartości współczynników wi 
 Czynnik wmin. wmax 

1 Głębokość zalegania aktywnych ekspansywnie warstw gruntowych  1 4 
2 Wpływ zadrzewienia 0 1 
3 Wpływ rodzaju posadowienia 1 2 
4 Wpływ drgań drogowych  0 1 
5 Wpływ eksploatacji wody ze studni głębinowych 0 1 
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W analizie przyjęto, że udział czynnika geotechniczno-konstrukcyjnego w zróżnico-
waniu wartości osiadań jest podobny, statystycznie jednorodny, o niewielkiej losowej dys-
persji. Jak pokazuje inwentaryzacja budowlana, wszystkie obiekty, które były przedmiotem 
badań ze względu na zastabilizowany w obiekcie reper, eksploatowane są co najmniej  
50 lat, są posadowione bezpośrednio, a liczba ich kondygnacji nie jest zbyt zróżnicowana. 
Parametry ki charakteryzujące oddziaływanie fizycznych właściwości podłoża są zmien-
nymi losowymi wyznaczanymi w procesie wyrównawczym metodą pośredniczącą. 

W analizowanym przypadku funkcja stabilności jest wyznaczona na podstawie danych 
dotyczących okresu 7-letniego. Dla potrzeb prognozowania lepsza jest jej postać przeli-
czona na jeden rok. 

W wyniku wyrównania wyznaczono wektor k oraz macierz kowariancji Qk. 
0,0001
0,0003
0,0003
0,0007
0,0002

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

k       

0,0138 0,0029 0,0029 0,0001 0,0052
0,0029 0,0149 0,0079 0,0029 0,0095

0,0016 0,0029 0,0079 0,0477 0,0349 0,0387
0,0001 0,0029 0,0349 0,0952 0,0167
0,0052 0,0095 0,0387 0,0167 0, 2441

− − −⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⋅ − − − −
⎢ ⎥
− − −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

kQ  

Jak pokazują załączone wyniki, parametry k przyjmują bardzo małe wartości. Decy-
dujący wpływ na to miały bardzo małe wielkości pomierzonych przemieszczeń (tab. 1). 
Zwraca również uwagę fakt znikomej korelacji zmiennych ki w macierzy kowariancji. Taki 
wynik wskazuje, że na badanym obszarze proces deformacji podłoża ma niewielkie 
znaczenie, przynajmniej w kontekście funkcji stabilności, z drugiej jednak strony – okres 
eksploatacji osnowy (1998–2003) był stosunkowo krótki. 

6. Uwagi końcowe i wnioski 

Adaptacja problematyki niezawodności eksploatacyjnej do zagadnień geodezyjnych sta-
nowi nowe podejście do oceny wiarygodności wyników pomiaru przez fakt wprowadzenia 
do niej czynnika czasu. Zaprezentowane uwagi dotyczące procedury badawczej oraz algo-
rytmu analizy przybliżają najważniejsze elementy podejścia i pokazują sposób aplikacji. 
Efekty można ująć w kilku następujących wnioskach: 
1. Definicję niezawodności eksploatacyjnej dla osnowy niwelacyjnej podaną w [8] należy 

rozszerzyć o problem użytkowalności jej punktów. 
2. Podane procedury wyznaczania charakterystyk niezawodności eksploatacyjnej na pod-

stawie empirycznych badań stabilności i użytkowalności punktów osnów geodezyjnych 
stanowią narzędzie oceny jakości ich funkcjonowania, a tym samym programowania 
pomiarów uzupełniających i aktualizujących. 

3. Warunkiem poprawnego wykonania analizy niezawodnościowej jest pozyskanie danych 
dotyczących przemieszczeń punktów oraz inwentaryzacji ich stanu z dłuższego okresu. 

4. Zaprezentowany w artykule przykład pokazuje wyniki, a także procedurę badawczą dla 
obszarów o szczególnych uwarunkowaniach, bo zdominowanych przez grunty ekspan-
sywne. W analizie powyższej przy wyznaczeniu funkcji ryzyka badania dotyczące 
awarii i inne nie są wykorzystane bezpośrednio. Są jednak ważne, bowiem to dzięki tej 
wiedzy możliwe było pełne wyjaśnienie przyczyny tak szybkiego zużywania się sieci 
niwelacyjnych na badanym obszarze. 
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5. Praktyczne zastosowanie podejścia niezawodnościowego zależy od upowszechnienia za-
prezentowanej metody badań i wypracowania procedur pozyskiwania danych. W pierw-
szej kolejności niezbędne jest archiwizowanie wyników kolejnych aktualizacji, co – jak 
pokazuje praktyka – obecnie się nie odbywa, w drugiej archiwizowanie danych o wa-
runkach środowiska w kontekście przedmiotowego zagadnienia. 
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