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

Głównym celem pracy jest określenie przebiegów przyspieszeń drgań fundamentu budynku 
na podstawie pomierzonych przyspieszeń drgań gruntu. Pomiary drgań na gruncie i funda-
mencie przeprowadzone in situ posłużyły jako wzorce w próbie zastosowania techniki neuro-
nowej do tego celu. Dane doświadczalne wstępnie przetworzono, dokonując ich kompresji 
poprzez dekompozycję według składników głównych. 

Słowa kluczowe:  interakcja dynamiczna podłoże–budynek, sieci neuronowe, kompresja 
danych 

A b s t r a c t  

The main goal of this paper is the simulation of building foundation vibrations on the basis of 
ground vibrations taken from measurements. Using the results from measurements in situ on 
the ground and on the foundation, the neural technique is applied. The experimental data were 
pre-processed (compressed) with the application of the Principal Component Analysis. 
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Ważniejsze oznaczenia 

a(t) –  przyspieszenie drgań [m/s2] 
En –  energia wstrząsu górniczego [J] 
mi –  względny wkład i-tego składnika głównego w łączną wariancję danych 
re –  odległość epicentralna [m] 
Rxx –  macierz autokorelacji 
SSN –  sztuczne sieci neuronowe 
wi –  i-ty wektor własny macierzy autokorelacji 
y1 –  pierwszy składnik główny 
λi –  i-ta wartość własna macierzy autokorelacji 

1.  Wstęp 

Podziemna eksploatacja rudy miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym 
(LGOM) powoduje występowanie wstrząsów górniczych o energiach dochodzących do 
1010 J. Promień obszaru makrosejsmicznego sięga nawet kilkunastu kilometrów. Podczas 
najsilniejszych wstrząsów, w niewielkich odległościach epicentralnych, składowe poziome 
drgań powierzchniowych w LGOM mogą dochodzić do 0,25g, a składowe pionowe do 0,3g 
(g – przyspieszenie ziemskie). Taka intensywność drgań powierzchniowych jest większa 
niż prognozowana od trzęsień ziemi i uwzględniana w projektowaniu w krajach sąsiadują-
cych z Polską (Słowacja, Czechy, Niemcy). 

Zjawisko współpracy konstrukcji i podłoża albo inaczej: wzajemnego oddziaływania 
układu konstrukcja–podłoże w trakcie przekazywania się drgań z gruntu na obiekt nazywa 
się interakcją dynamiczną. Jest to zagadnienie interdyscyplinarne, angażujące m.in. sej-
smologów oraz specjalistów zajmujących się dynamiką budowli. W środowisku sejsmolo-
gów górniczych do oceny szkodliwości drgań powierzchniowych dla budynków proponuje 
się przyjmować drgania gruntu. W wyniku analizy wielu zarejestrowanych przebiegów 
drgań gruntu i fundamentów budynków od wstrząsów górniczych zaobserwowano znaczące 
różnice między nimi. W pracy wskazuje się na istotne różnice między jednocześnie reje-
strowanymi drganiami gruntu obok budynku i drganiami fundamentu w przypadku bu-
dynku o średniej wysokości. Dokładniejszej oceny szkodliwości drgań dla budynków do-
konuje się na podstawie przebiegów drgań ich fundamentów. W związku z tym, że w wielu 
przypadkach, np. w projektowaniu nowych obiektów, jak również analizy dynamicznej 
istniejących budynków dysponuje się tylko pomiarami drgań gruntu, zachodzi potrzeba 
prognozowania przebiegów drgań fundamentów budynków. 

Głównym celem pracy jest określenie przebiegów przyspieszeń drgań fundamentu bu-
dynku o pięciu kondygnacjach na podstawie pomierzonych przyspieszeń drgań gruntu. 

Wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych in situ posłużyły jako wzorce 
w próbie zastosowania techniki neuronowej do tego celu. Dane doświadczalne wstępnie 
przetworzono, dokonując ich kompresji poprzez dekompozycję według składników głów-
nych. 
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2.  Wyniki badań doświadczalnych 

Badania przeprowadzone w skali naturalnej miały na celu eksperymentalną analizę 
przekazywania się drgań z podłoża na mieszkalny ścianowy budynek prefabrykowany 
o średniej wysokości (5 kondygnacji) i poprzeczno-podłużnym układzie ścian nośnych. 
Obiekt ten jest w całości podpiwniczony i posadowiony na ławach fundamentowych. 
Źródłem drgań były wstrząsy górnicze w LGOM. Analizowane wstrząsy wystąpiły w rejo-
nie Polkowic w latach 2000–2005. Do pomiarów przyspieszeń drgań zarówno gruntu, jak 
i budynku stosowano aparaturę „czuwającą”. Czujniki pomiarowe na gruncie umieszczono 
w odległości kilku metrów od budynku. Odległość taka pozwalała na zminimalizowanie 
oddziaływania drgań budynku na drgania gruntu w miejscu ich pomiaru. Czujniki 
w budynku ustawiono na fundamentach. Uwagę skupiono głównie na dwóch składowych 
poziomych drgań: x i y, równoległych odpowiednio do osi poprzecznej i podłużnej 
budynku. Analizowano przebiegi drgań zarejestrowane równocześnie na gruncie i w bu-
dynku od wielu wstrząsów górniczych. Zarejestrowane drgania były wynikiem wstrząsów 
nisko- i wysokoenergetycznych o energiach z przedziału En = 7.4E3–2E9 J i odległościach 
epicentralnych z przedziału re = 270–5815 m. Na rycinie 1 pokazano przykładowe 
przebiegi przyspieszeń drgań jednocześnie zarejestrowanych na gruncie i w dolnej części 
rozważanego budynku. 

Z analizy wyników badań doświadczalnych widać, że ocena przekazywania się drgań 
od wstrząsów górniczych z gruntu na budynek o średniej wysokości stwarza wiele trud-
ności ze względu na niejednoznaczny sposób przekazywania się tych drgań [1, 2]. Charak-
ter drgań fundamentu budynku może być odmienny dla różnych wstrząsów górniczych 
i różnych odległości epicentralnych, a także może się istotnie różnić od drgań gruntu obok 
budynku. Wobec tego do oceny szkodliwości drgań dla budynku powinno się przyjmować 
drgania fundamentu tego obiektu. 
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Ryc. 1. Przebiegi przyspieszeń drgań od wstrząsu górniczego: a) 21.06.2001, En = 3.5E7 J, re = 665 m, 

kierunek x; b) 16.02.2002, En = 4.5E8 J, re = 3357 m, kierunek x 
Fig. 1. Records of mining-related vibrations: a) 21.06.2001, En = 3.5E7 J, re = 665 m, direction x;  

b) 16.02.2002, En = 4.5E8 J, re = 3357 m, direction x 
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3.  Kompresja przebiegów przyspieszeń drgań poprzez dekompozycję według 
składników głównych 

3.1. Algorytm PCA 

Metodę analizy składników głównych PCA (Principal Component Analysis) określa 
przekształcenie liniowe [3, 4] 

 xy W=  (1) 

gdzie: 
 x  –  wektor, x∈RN, 
 y  –  wektor, y∈RK, 
 W  –  macierz, W∈  RKxN, K < N. 

Przekształcenie liniowe (1) polega na transformacji opisu procesu w postaci wektora  
N-elementowego x w wektor K-elementowy y za pośrednictwem macierzy W∈RKxN. 
Ponieważ K < N, wektor wyjściowy y ma zredukowany wymiar w stosunku do wektora 
wejściowego x. Podstawowym celem transformacji w analizie składników głównych jest 
zastąpienie dużej liczby informacji zawartych w danych wejściowych zbiorem składników 
według ich ważności. Jest to więc forma kompresji stratnej (K < N). 

Niech x będzie wektorem N-elementowym: x = [x1 , x2 , ..., xN]T (może to być np. wek-
tor, którego elementami są kolejne rzędne przebiegu przyspieszeń drgań), a Rxx – macierzą 
autokorelacji po wszystkich wektorach x. Jeżeli liczba P wektorów x jest skończona, to 
macierz Rxx może być określona zależnością 
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XXR xx

11
1

=≈ ∑
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gdzie: 
 X = [x1 , x2 , ..., xP], 
 xi = [xi1 , xi2 , ..., xiN]T  –  kolejne wektory wejścia, 
 P  –  liczba wzorców. 

Oznaczmy przez λi – wartości własne macierzy autokorelacji Rxx , a przez wi = [wi1 , 
wi2 , ..., wiN]T – odpowiednie wektory własne (i = 1, 2, ..., N). 

Wartości własne i wektory własne powiązane są zależnością 

 Rxxwi = λ iwi ,     i = 1, 2, ..., N (3) 

Wartości własne symetrycznej, nieujemnej macierzy korelacji są rzeczywiste i nie-
ujemne. Można je uporządkować w kolejności malejącej: λ1 > λ2 > ... > λN > 0. W takiej 
samej kolejności można ustawić wektory własne wi odpowiadające λi . 

Jeżeli ograniczymy się do K największych wartości własnych, to macierz W z linio-
wego przekształcenia analizy składników głównych (1) można zdefiniować przy użyciu 
wektorów własnych w postaci 

 W = [w1 , w2 , ..., wK]T (4) 
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gdzie: 
 W∈  RKxN, 
 wi  –  kolejne wektory własne, i = 1, 2, ..., K. 

Jest więc to przekształcenie liniowe wektora x w y za pomocą macierzy W, zbudowanej 
z K wektorów własnych odpowiadających K największym wartościom własnym. Wektor 
K-elementowy y można zatem nazwać wektorem składników głównych, które mają naj-
większy wpływ na rekonstrukcję N-elementowego wektora danych x. Pierwszy (najwięk-
szy) składnik główny (powiązany z λ1 poprzez swój wektor własny w1) określa kierunek 
w przestrzeni wielowymiarowej, w którym wariancja danych jest maksymalna. 

Względny wkład poszczególnych składników głównych w łączną wariancję danych 
można określić według wzoru [4] 
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gdzie: 
 mi  –  względny wkład poszczególnych składników głównych w łączną wariancję 

danych, i = 1, 2, ..., N, 
 λi , λj  –  wartości własne macierzy korelacji Rxx , 
 N  –  liczba elementów wektora wejścia x. 

Największa wartość własna λ1 określa pierwszy składnik główny, skojarzony z wek-
torem własnym w1 . Na podstawie zależności (1) i (4) j-ty składnik główny (j = 1, 2, ..., K) 
dla i-tego wektora x (np. i-tego przebiegu przyspieszeń drgań; i = 1, 2, ..., P) można opisać 
związkiem 

 yji = wj
Txi ,     i = 1, 2, ..., P (6) 

gdzie: 
 yji  –  j-ty składnik główny skojarzony z wektorem własnym wj dla i-tego wektora xi; 

i = 1, 2, ..., P; j = 1, 2, ..., K. 

3.2. Zastosowanie algorytmu PCA do kompresji przebiegów drgań gruntu i fudamentu 
budynku od wstrząsów górniczych 

Najlepszą metodą analizy przekazywania się drgań od wstrząsów górniczych z podłoża 
na fundament budynku są badania doświadczalne prowadzone w skali naturalnej. Jednak 
wtedy, gdy zachodzi konieczność prognozowania przebiegu drgań fundamentu na podsta-
wie drgań gruntu (np. na etapie projektowania obiektu), często stosowane są metody 
obliczeniowe. Uwzględnienie w nich pełnych przebiegów drgań w dziedzinie czasu niesie 
wiele trudności ze względu na „rozmiar” danych „wejściowych” i „wyjściowych”. Stąd 
próba kompresji tego typu danych poprzez dekompozycję według składników głównych. 

Z pomiarów drgań w regionie LGOM otrzymuje się dyskretne wartości przyspieszeń 
drgań w funkcji czasu. Z badań eksperymentalnych uzyskano 464 pary przebiegów drgań 
gruntu i jednocześnie pomierzonych drgań fundamentu budynku. Z każdego zarejestrowa-
nego przebiegu drgań (zarówno na gruncie, jak i w dolnej części budynku) wzięto frag-
menty odpowiadające N = 1500 kolejnym dyskretnym wartościom przyspieszeń. Dla  
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P = 464 wektorów xgi = [agi1 , agi2 , ..., agi1500]T (agi1 , agi2 , ..., agi1500 – kolejne wartości 
przyspieszeń drgań gruntu, i = 1, ..., P) zbudowano macierz korelacji RGxx∈  R1500×1500, 
a dla P = 464 wektorów xfi = [afi1 , afi2 , ..., afi1500]T (afi1 , afi2 , ..., afi1500 – kolejne wartości 
przyspieszeń drgań fundamentu, i = 1, ..., P) wyliczono macierz korelacji RFxx∈  R1500×1500. 

W wyniku dekompozycji macierzy RGxx według wartości własnych uzyskano 1500 war-
tości własnych, z których trzy pierwsze wynoszą odpowiednio: λg1 = 374,778, λg2 = 0,071, 
λg3 = 0,049. Kolejne wartości własne są oczywiście coraz mniejsze. Wyliczonym warto-
ściom własnym λgj (j = 1, 2, ..., 1500) odpowiadają wektory własne: wg1 , wg2 , ..., wg1500 . 
Analogicznie w przypadku macierzy RFxx wartości własne wynoszą odpowiednio:  
λf1 = 374,949, λf2 = 0,033, λf3 = 0,015, kolejne są jeszcze mniejsze. Uzyskane wektory 
własne oznaczono w tym przypadku odpowiednio: wf1 , wf2 , ..., wf1500 . 

Wkład pierwszego składnika głównego w łączną wariancję danych w rozważanym 
przypadku przebiegów drgań gruntu wynosi: mg1 = 0,9980 (99,80%), a dla przebiegów 
drgań fundamentu odpowiednio udział tego składnika osiąga mf1 = 0,9996 (99,96%). Za-
równo dla przebiegów drgań gruntu, jak i przebiegów drgań fundamentu, analizując rozkład 
wartości względnego wkładu poszczególnych składników głównych w łączną wariancję 
danych stwierdzono, że pierwszy składnik główny ma zdecydowanie dominujący udział 
w łącznej wariancji danych. Zatem przy odtwarzaniu tych przebiegów drgań wystarczy 
ograniczyć się tylko do największego składnika głównego yg1i w przypadku gruntu oraz yf1i 
w przypadku fundamentu. Pozostałe można pominąć, bo nie wnoszą one istotnego wkładu 
w informację. Tak więc tysiąc pięćset rzędnych w wektorze przebiegu przyspieszeń drgań 
można zastąpić jednym – pierwszym składnikiem głównym – co znacząco zmniejsza 
„wielkości” informacji. 

Na rycinie 2 pokazano unormowany wektor własny wf1 odpowiadający największej 
wartości własnej λf1 macierzy korelacji RFxx dla przebiegów drgań fundamentu budynku. 
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Ryc. 2. Unormowany wektor własny wf1 odpowiadający największej wartości własnej λf1 macierzy 

korelacji RFxx dla przebiegów drgań fundamentu budynku 

Fig. 2. The first normalized eigenvector wf1 corresponding to the highest eigenvalue λf1 
of autocorrelation matrix RFxx for the building foundation vibrations 

4.  Zastosowanie SSN do symulacji przebiegu drgań fundamentu budynku 

Pierwszych składników głównych yg1i oraz yf1i (i = 1, 2, ..., P) użyto w próbie zastoso-
wania sztucznych sieci neuronowych (SSN) do wyznaczenia skompresowanego przebiegu 
przyspieszeń drgań w poziomie fundamentu budynku na podstawie odpowiadającego mu 
skompresowanego przebiegu przyspieszeń drgań gruntu. 
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Wektor wejścia sieci zaproponowano w postaci 

 x(4×1) = {yg1 , En, re , k} (7) 

gdzie: 
 yg1  –  skompresowany do pierwszego składnika głównego przebieg przyspieszeń 

drgań gruntu, 
 En  –  energia wstrząsu górniczego, 
 re  –  odległość epicentralna, 
 k  –  parametr opisujący kierunek drgań, przyjęto: k = 0,4 dla kierunku równole-

głego do osi poprzecznej budynku x, k = 0,7 dla kierunku równoległego do osi 
podłużnej budynku y.  

W wektorze wyjścia oczekiwano skompresowanego do pierwszego składnika głównego 
przebiegu przyspieszeń drgań fundamentu budynku 

 y(1×1) = {yf1}  (8) 

gdzie: 
 yf1  –  skompresowany do pierwszego składnika głównego przebieg przyspieszeń 

drgań fundamentu budynku. 
Do analizy neuronowej wzięto P = 464 wzorce. Wykonano wiele prób numerycznych, 

stosując sieci neuronowe typu wstecznej propagacji błędu (WPB) z algorytmem uczenia 
Resilient back-propagation (Rprop) i sigmoidalną unipolarną (logistyczną) funkcją aktywa-
cji. Losowo wybrane 50% lub 70% z tych wzorców (L) przeznaczano do uczenia sieci, 
a pozostałe do testowania (T). Zastosowano symulator neuronowy SNNS, wersja 4.2 [5]. 
Jako miarę błędu aproksymacji neuronowej stosowano błąd średniokwadratowy (Mean 
Square Error) MSE, błąd standardowy resztkowy stε oraz błędy względne: ep dla pojedyn-
czych wzorców i średnie – eVavr dla wzorców w zbiorze uczącym (L), testującym (T) 
i wszystkich (P).   

Do oceny uzyskanych rezultatów obliczeń wykorzystywano również tzw. procent suk-
cesu (Success Ratio) SR [%] w funkcji błędu względnego ep [%]. SR określa jaki procent 
wzorców uzyskano z predykcji neuronowej z błędem nie większym niż ep. 

Błędy uczenia i testowania wybranych sieci zamieszczono w tablicy 1, a na ryc. 3 
procent sukcesu SR neuronowej prognozy przekazywania się drgań z gruntu na fundament 
w przypadku tych sieci. Stwierdzono, że dokładność rozważanych sieci jest bardzo zbliżona 
(praktycznie taka sama). 

T a b l i c a  1 

Błędy uczenia i testowania wybranych sieci neuronowych 

Liczba wzorców MSE(V) eVavr Nr Sieć 
L T L T L T P 

stε 

1 4–5–1 0,5P 0,5P 0,00012 0,00007 1,4 1,1 1,2 0,010 
2 4–10–5–1 0,5P 0,5P 0,00011 0,00006 1,3 1,0 1,2 0,009 
3 4–5–1 0,7P 0,3P 0,00012 0,00009 1,3 1,3 1,3 0,011 
4 4–10–5–1 0,7P 0,3P 0,00008 0,00008 1,1 1,2 1,2 0,009 
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Wyznaczone składniki główne można wykorzystać do rekonstrukcji wektorów x zawie-

rających przebiegi drgań. Można tego dokonać, przekształcając zależność (1) [4] lub zasto-
sować technikę neuronową i w celu dekompresji danych wyjściowych z zaproponowanych 
sieci zbudować kolejną sieć neuronową – dekompresor. 

5.  Wnioski 

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że zastosowanie analizy składników głównych 
(PCA) pozwala na kompresję danych dotyczących przebiegów przyspieszeń drgań gruntu 
i fundamentu budynku. Wydaje się więc, że możliwe jest projektowanie znacznie mniej-
szych sieci neuronowych do prognozowania przekazywania się drgań z podłoża na funda-
ment analizowanego budynku niż sieci bez kompresji danych.  

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005–2006 jako projekt badawczy. 
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Ryc. 3. Procent sukcesu SR neuronowej pro-
gnozy składników głównych drgań 
przekazywanych z gruntu na funda-
                  ment budynku 

Fig. 3. Success Ratio SR for the neural 
prediction of principal components of 
vibrations transmitted from the ground 
         to the foundation of building 
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