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PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

ESTIMATION OF THE DYNAMIC SOIL PARAMETERS 

S t r e s z c z e n i e  

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu własności dynamicznych gruntu na propagację fali 
sprężystej. Wykorzystano tu informacje, które może dostarczyć badanie dynamiczne wyko-
nane w przekroju gruntowym z zastosowaniem wymuszenia impulsowego. Do dalszych ana-
liz wykorzystano informacje o propagacji fali sprężystej w gruncie, zarejestrowanej w punk-
tach pomiarowych na powierzchni wzdłuż badanego przekroju. 
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A b s t r a c t  

This paper describes a feedforward neural network application to the analysis of the 
measurements of the soil dynamics. The free field experiment has been performed to 
determine the soil dynamic properties. An inversion process based on the comparison of the 
experimental and theoretical phase velocity curves shows the dynamic soil profile.  
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1.  Wstęp 

Przedmiotem pracy jest analiza wpływu własności dynamicznych gruntu na propagację 
fali sprężystej. Wykorzystano tu informacje, które może dostarczyć badanie dynamiczne 
wykonane w przekroju gruntowym z użyciem wymuszenia impulsowego. W dalszej ko-
lejności analizowano propagację fali sprężystej w gruncie, zarejestrowaną w punktach po-
miarowych na powierzchni wzdłuż badanego przekroju [1]. Dokonano tu pomiarów przy-
spieszeń drgań pionowych, a następnie wyodrębniono do analiz przebiegi rejestrowane 
w równych odległościach – dla poszczególnych czujników brane parami. Stąd uzyskano 
zbiór prędkości fazowych w zakresie częstotliwości. 

Zbiór ten zastosowano jako zbiór parametrów wejścia i wyjścia w tworzeniu sztucznej 
sieci neuronowej. Po nauczeniu sztucznej sieci neuronowej na danych uzyskanych z ekspe-
rymentu użyto jej do generacji krzywej dyspersji. W kolejnym kroku zastosowano dwie 
drogi uzyskania profilu dynamicznego przekroju gruntowego. Pierwszy bazuje na budowa-
niu macierzy przejścia Haskella-Thomsona [2, 3], zaś drugi na macierzy sztywności dyna-
micznej Kausela-Roësseta [4]. Obydwa zakładają, że grunt jest półprzestrzenią sprężystą 
poziomo uwarstwioną. 

2.  Charakterystyka metod obliczeniowych 

Algorytm Haskella-Thomsona polega [5] na znajdowaniu nietrywialnego rozwiązania 
problemu własnego dla pierwiastków równania dyspersji. Jest ono konstruowane jako se-
kwencyjne mnożenie macierzy zawierających informacje o własnościach poszczególnych 
warstw. Rozwiązaniem są wartości liczb falowych odpowiadających odpowiednim posta-
ciom własnym w gruncie. Wspomniane macierze są niesymetryczne, lecz zapewniają 
zgodność przemieszczeń i równowagę naprężeń na styku poszczególnych warstw. 

Kausel i Roësset [4] wprowadzili do algorytmu Haskella-Thomsona sformułowanie 
skończenie elementowe oparte na macierzy sztywności dynamicznej, analogicznie do kla-
sycznych metod MES-u. Rozwiązania problemów dynamicznych w dziedzinie częstotliwo-
ści zapewnia tu symetryczna macierz sztywności. W obydwu podejściach spełnione pozo-
stają warunki radiacji Sommerfelda. 

3.  Eksperyment pomiarowy 

Przeprowadzono eksperyment pomiarowy z zastosowaniem siedmiu akcelerometrów 
PCB rozmieszczonych jak na rycinie 1. Na rycinie 2 przedstawiono sposób mocowania 
czujnika na powierzchni gruntu. Wymuszenie impulsowe realizowano w gruncie, używając 
młotka modalnego PCB oraz bijaka (baby) spadającego na podbabnik. Na rycinie 3 zapre-
zentowano sposób realizacji wymuszenia. 

Przykładowy przebieg wymuszenia z użyciem młotka modalnego przedstawiono na 
ryc. 4. Dla kolejnych wymuszeń zarejestrowano przebiegi odpowiedzi gruntu w poszcze-
gólnych punktach pomiarowych. Wybrane przebiegi drgań w punktach umieszczonych 
w odległości x = 4 m oraz x = 24 m od źródła wymuszenia pokazano na ryc. 5 i 6. 

 



 57 

 

 
Ryc. 1. Rozkład czujników w punktach pomiarowych w przekroju na powierzchni gruntu 

Fig. 1. Location of the measurement points in the measurement intersection 

 

 
 
Na rycinie 7 przedstawiono przebiegi przeskalowane względem maksymalnej wartości 

amplitudy prędkości drgań pionowych. Wraz ze zwiększaniem odległości od źródła widać 
wyraźne wydłużenie trwania sygnału na skutek dyspersji fal w gruncie.  

Punkty opisujące dyspersję pokazano na ryc. 8. Wyodrębnione zostały one ze złożenia 
sygnałów pochodzących od szeregu przebiegów przy założeniu, że koherencja wynosi 
ponad 0,9. Zastosowano metodę Nazariana [1], która bazuje na korelacji wzajemnej 
sygnałów. 

2 m  4 m    8 m       12 m    16 m        24 m             32 m 

E1   ν1    h1 

E2    ν2   h2 

Ryc. 3. Wymuszenie impulsowe realizowane za 
             pomocą młotka modalnego 

Fig. 3. Impulse loading with the instrumented 
                           hammer 

Ryc. 2. Przykład zamocowania akcelerometru na 
                powierzchni gruntu 

Fig. 2. Measurement point in the intersection 
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Ryc. 4. Wymuszenie impulsowe z użyciem młotka modalnego PCB. Przebieg czasowy wymuszenia 

i jego charakterystyka częstotliwościowa 

Fig. 4. Impulse force from the impact hammer PCB. Time history and a frequency content 

           
Ryc. 5. Odpowiedź gruntu w punkcie pomiarowym x = 4 m od wymuszenia. Przebieg czasowy 

prędkości drgań i jego charakterystyka częstotliwościowa 

Fig. 5. Soil response of a single impulse at x = 4 m from the impact. Time history and a frequency 
content 

           
Ryc. 6. Odpowiedź gruntu w punkcie pomiarowym x = 24 m od wymuszenia. Przebieg czasowy 

prędkości drgań i jego charakterystyka częstotliwościowa 

Fig. 6. Soil response of a single impulse at x = 24 m from the impact. Time history and a frequency 
content 
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Ryc. 7. Przebiegi prędkości drgań pionowych przeskalowane względem wartości maksymalnych 

amplitudy w zależności od odległości od źródła wymuszenia 

Fig. 7. Vertical velocities scaled to the maximum of amplitude as a function of the distance 
to the source of vibration 

 
Ryc. 8. Punkty opisujące dyspersję wprowadzone do SSN (.), krzywa dyspersji uzyskana z SSN (-×-) 

oraz krzywa dyspersji odpowiadająca ostatecznemu przekrojowi (-o-) 

Fig. 8. Dispersion points (.), dispersion curve from neural network (-×-) and final dispersion curve (-o-) 

4.  Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej 

Mając wyodrębnione punkty opisujące dyspersję, zastosowano sztuczną sieć neuronową 
(SSN) w celu przetworzenia danych i otrzymania spójnej krzywej dyspersji. Jako wejście 
posłużyły informacje o częstotliwości, zaś jako wyjście wartość odpowiadającej jej prędko-
ści fazowej. Do nauczenia sieci metodą rprop (np. [6]) użyto łącznie 366 próbek. Później 
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tak nauczona sieć wygenerowała krzywą dyspersji widoczną na ryc. 8. Na tej samej rycinie 
przedstawiono również krzywą dyspersji, która odpowiada przekrojowi pomiarowemu opi-
sanemu w tabl. 1 i pokazanemu na ryc. 9. Uzyskano go, stosując macierz sztywności dy-
namicznej Kausela-Roësseta. Rezultaty uzyskane w ten sposób wskazują na istnienie jed-
nometrowej warstwy gruntu o prędkości propagacji fali poprzecznej wynoszącej Vs = 97 m/s na 
występującej pod nią sztywniejszej warstwie gruntu o prędkości propagacji fali poprzecznej 
wynoszącej Vs = 180 m/s, którą zidentyfikowano jako półprzestrzeń sprężystą. 

T a b l i c a  1 

Właściwości dynamiczne gruntu w przekroju uzyskane z zastosowaniem SSN 

hi 
[m] 

νi 
[–] 

ρi 
[kg/m3] 

Edyn 
[MPa] 

Vp 
[m/s] 

Vs 
[m/s] 

β 
[–] 

1,0 0,33 1800 45,2 194   97 0,02 
+∞ 0,33 1800 156       360 180 0,02 

 

 
 

 
Ryc. 10. Punkty opisujące dyspersję użyte w metodzie Haskella-Thomsona (o) oraz krzywa dyspersji 

odpowiadająca ostatecznemu przekrojowi (-) 
Fig. 10. Dispersion points (o) and final dispersion curve (-) 

Ryc. 9. Profil  dynamiczny  uzyskany przy użyciu SSN 

Fig. 9. Shear wave velocity profile obtained within the 
                 use of neural network 
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W celu zweryfikowania powyższej hipotezy zastosowano podejście Haskella-Thomsona 
oraz dla grupy danych pomiarowych przedstawionych na ryc. 10 znaleziono krzywą dys-
persji, która również jest tam pokazana. Krzywa ta nie różni się znacząco od krzywej uzys-
kanej poprzednią metodą. Jednak odpowiadający jej profil gruntowy, pokazany na ryc. 11, 
jest bardziej złożony i składa się z szeregu warstw o grubości hi . Jego charakterystyka 
dynamiczna została opisana w tabl. 2. 

 

 

T a b l i c a  2 

Właściwości dynamiczne gruntu w przekroju uzyskane metodą Haskella-Thomsona 

hi 
[m] 

νi 
[–] 

ρi 
[kg/m3] 

Edyn 
[MPa] 

Vp 
[m/s] 

Vs 
[m/s] 

β 
[–] 

1,0 0,33 1800   42,2 188   94 0,02 
1,0 0,33 1800 164,6 370 185 0,02 
1,0 0,33 1800 103,1 293 146 0,02 
2,0 0,33 1800 131,0 330 165 0,02 
+∞ 0,33 1800 157    362 181 0,02 

 
Płytkie sondowanie na miejscu badań wskazuje, że pod warstwą gleby znajduje się 

grunt antropogeniczny o zmiennych własnościach bardziej odpowiadający profilowi opisa-
nemu w tabl. 2. 

5.  Funkcje przejścia w badanym gruncie 

Jak wspomniano uprzednio, wyniki badań poddanych analizie spektralnej opracowano 
również pod względem ilościowym i jakościowym. Jednym z elementów pozwalających na 
sprawdzenie spójności danych pomiarowych jest funkcja koherencji. Pozwala ona ocenić, 
czy dane uzyskane w trakcie eksperymentu odwzorowują jego poprawność. W pracy ogra-
niczono się do sprawdzenia prawidłowości danych uzyskanych w wybranych przebiegach 
drgań w punktach umieszczonych w odległości x = 4 m oraz x = 24 m od źródła wymusze-

Ryc. 11. Profil dynamiczny uzyskany metodą Haskella-
                           -Thomsona 

Fig. 11. Shear wave velocity profile obtained within the 
     use of Haskell-Thomson matrix method 
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nia. Dodatkowo zamieszczono funkcje przejścia pomiędzy źródłem drgań a wymienionymi 
punktami. Na rycinie 12 przedstawiono mobilność i koherencję określoną dla punktu 
umieszczonego w odległości x = 4 m od źródła wymuszenia. Wskazują one, iż dane uzys-
kane w trakcie pomiarów w tym punkcie dla drgań poniżej częstotliwości f = 16 Hz oraz 
powyżej częstotliwości f = 50 Hz nie są wystarczająco spójne. Na rycinie 13 zaprezento-
wano mobilność i koherencję określoną dla punktu umieszczonego w odległości x = 24 m 
od źródła wymuszenia. W tym przypadku w dużym zakresie częstotliwości powyżej czę-
stotliwości f = 20 Hz dane pomiarowe są koherentne. Niskie częstotliwości nie mają wła-
ściwego odwzorowania ze względu na niewielką masę młotka modalnego. 

 

           
Ryc. 12. Mobilność i koherencja w odległości x = 4 m od źródła wymuszenia 

Fig. 12. Mobility and coherence between the free field at x = 4 m and the impact force 

   

           
Ryc. 13. Mobilność i koherencja w odległości x = 24 m od źródła wymuszenia 

Fig. 13. Mobility and coherence between the free field at x = 24 m and the impact force 

6.  Uwagi końcowe 

W artykule opisano metody otrzymywania parametrów dynamicznych podłoża grunto-
wego. Przedstawiono również wyniki eksperymentalne dotyczące propagacji drgań w grun-
cie w otoczeniu źródła. Na podstawie wyników eksperymentu zbudowano dwa profile 
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dynamiczne przekroju gruntowego. Analiza spójności danych pomiarowych wykazała, że 
w zakresie niskich częstotliwości należy zastosować dodatkowo inne typy wymuszeń 
impulsowych. W kolejnych eksperymentach zastosowano m.in. wibrosejs Mark III. 

Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004–2007 jako projekt badawczy 
nr 4 T07E 055 27. 
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