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ETAPY OCENY STATECZNOŒCI SKARP ZBIORNIKÓW WODNYCH:
I - analiza danych archiwalnych
II - pozyskanie aktualnych danych dotycz¹cych morfologii terenu
III - badania gruntów buduj¹cych skarpê
IV - tworzenie modelu budowy geologicznej
V - obliczanie statecznoœci skarpy

Na ka¿dym etapie oceny statecznoœci mo¿emy wykorzystywaæ nowoczesne technologie, takie jak:
tworzenie baz danych w œrodowisku GIS/BIM,
tworzenie numerycznych modeli terenu ze zdjêæ pozyskanych z niskiego pu³apu lotniczego,
analiza budowy geologicznej za pomoc¹ tomografii elektrooporowej (ERT),
tworzenie modeli geologicznych 2D/3D
oraz obliczanie statecznoœci za pomoc¹ specjalistycznego oprogramowania komputerowego

ANALIZA DANYCH ARCHIWALNYCH
Przyk³ad roboczej bazy danych w œrodowisku GIS integruj¹cej dane archiwalne z danymi
z bie¿¹cego dokumentowania terenu badañ
we wspólnym uk³adzie wspó³rzêdnych geodezyjnych

METODY POZYSKIWANIA AKTUALNYCH DANYCH
DOTYCZ¥CYCH MORFOLOGII TERENU

ród³o: PIG-PIB

Bezza³ogowy statek powietrzny oraz
produkty powsta³e ze zdjêæ pozyskanych
z bezpoœredniego nalotu, tj.
- ortofotomozaika
- numeryczny model terenu (NMT)
Produkty te posiadaj¹ georeferencjê
i s³u¿¹ do generowania profili lub powierzchni
morfologicznych potrzebnych do
modeli obliczeniowych
Jednym z g³ównych atutów ortomozaiki
i NMT z nalotów z niskiego pu³apu jest ich
aktualnoœæ

ród³o: PIG-PIB

BADANIA GRUNTÓW BUDUJ¥CYCH SKARPÊ
Badanie gruntu metod¹
tomografii elektrooporowej (ERT):
- tyczenie profili metod¹ GNSS/RTN
- pomiary terenowe
- przetwarzanie i interpretacja wyników badañ
Badania ERT pozwalaj¹ na ci¹g³e rozpoznanie
budowy geologicznej terenu np. wzd³u¿
projektowanego przekroju obliczeniowego
ród³o: PIG-PIB

MODEL BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Model geologiczny stosowany do obliczeñ mo¿e byæ dwuwymiarowy 2D
lub trójwymiarowy 3D

Elementy sk³adowe
modelu geologicznego:
- dane morfologiczne
- dane geologiczne
- analiza procesów
geodynamicznych
ród³o: PIG-PIB

OBLICZENIA STATECZNOŒCI SKARPY
Obliczena statecznoœci skarp wykonywane s¹ za pomocê specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Mog¹ byæ przeprowadzane na modelach 2D lub 3D.
Wyniki takich obliczeñ maj¹ kluczowe znaczenie dla bezpieczeñstwa oraz prawid³owej eksploatacji zbiorników wodnych

ród³o: PIG-PIB
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