
JANUSZ P. KOGUT∗ 

WYZNACZANIE PARAMETRÓW DYNAMICZNYCH 
PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA PODSTAWIE BADAŃ 

DOŚWIADCZALNYCH 

THE EXPERIMENTAL DETERMINATION  
OF THE DYNAMIC SOIL PARAMETERS 

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

Przedmiotem niniejszego artykułu jest określenie niektórych cech dynamicznych gruntu 
wpływających na propagację fali sprężystej. Wykorzystano tutaj informacje uzyskane z dy-
namicznych badań powierzchniowych, wykonanych w przekroju gruntowym za pomocą róż-
nego typu wymuszeń impulsowych oraz sondowań wgłębnych. Analizowano propagację fal 
sprężystych w gruncie oraz obliczono, stosując Metodę Elementów Brzegowych, odpowiedzi 
dynamiczne gruntu dla parametrów uzyskanych z badań.  
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A b s t r a c t  

This paper discusses some dynamic parameters of a soil influenced a wave propagation in this 
medium. The experimental data is used to assess the dynamic soil profile at the site. Further-
more, numerical predictions of the vertical dynamic response with boundary element model of 
the soil are performed. 

Keywords: soil vibrations, wave propagation, numerical predictions  
                                                           
∗ Dr inż. Janusz P. Kogut, Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika 

Krakowska. 



 46

1. Wstęp 
 
Przedmiotem artykułu jest określenie niektórych cech dynamicznych gruntu wpływają-

cych na propagację fali sprężystej. W tym celu wykorzystano informacje uzyskane z dyna-
micznych badań powierzchniowych, wykonanych w oznaczonym przekroju gruntowym. 
Przekrój ten usytuowany był na zamkniętym poligonie badawczym w Balicach. Dokony-
wano wymuszeń impulsowych za pomocą młotka modalnego. Analizowano propagację fal 
sprężystych w gruncie, rejestrowanych w punktach pomiarowych umieszczonych wzdłuż 
badanego przekroju w odległościach 2, 4, 6, 8, m itd aż do 64 m. W trakcie badań doko-
nano pomiarów przyspieszeń drgań pionowych gruntu, a następnie wyodrębniono do analiz 
przebiegi rejestrowane w równych odległościach dla poszczególnych czujników brane pa-
rami, zgodnie z powszechnie znanym algorytmem [1, 3, 4]. Stąd uzyskano zbiór prędkości 
fazowych w dziedzinie częstotliwości. 

Zbiór ten potraktowano jako zbiór eksperymentalnych parametrów wejścia i wyjścia 
w tworzeniu sztucznej sieci neuronowej (SSN). Po nauczeniu SSN użyto jej do generacji 
krzywej dyspersji. W kolejnym kroku zastosowano metodę macierzy przejścia Haskella– 
–Thomsona w celu uzyskania profilu dynamicznego gruntu, traktowanego jako półprze-
strzeń sprężysta poziomo uwarstwiona. 

W dalszej kolejności uzupełniono zbiór informacji dotyczących badanego przekroju 
gruntowego, wykonując sondowania za pomocą lekkiej sondy DPL-10 oraz pobór próbek 
gruntu do głębokości 7 m. Porównując wyniki sondowań oraz analizy fal powierzchnio-
wych, zaproponowano formuły empiryczne opisujące zależności pomiędzy liczbą uderzeń 
a prędkością propagacji fali poprzecznej dla różnych końcówek sondy i zbudowano odpo-
wiedni profil gruntowy. 

Dla tak zidentyfikowanego profilu gruntowego obliczono, stosując Metodę Elementów 
Brzegowych [2], odpowiedzi dynamiczne gruntu w zakresie małych odkształceń. Odpo-
wiedzi te uzyskano w postaci prędkości drgań. Następnie porównano je z wielkościami 
otrzymanymi z badań, przechodząc z rejestrowanych przyspieszeń na prędkości, zgodnie 
z procedurą uwzględniającą zarówno warunki początkowe, jak i powstający trend liniowy. 

 
 

2. Charakterystyka analizy spektralnej fal powierzchniowych 
 
Analiza spektralna fal powierzchniowych służy do eksperymentalnego określenia dy-

namicznego profilu gruntowego. Grunt traktowany jest jako półprzestrzeń sprężysta po-
ziomo uwarstwiona. Stosowany algorytm Haskella–Thomsona polega na znajdowaniu nie-
trywialnego rozwiązania problemu własnego dla pierwiastków równania dyspersji. Jest on 
konstruowany jako sekwencyjne mnożenie macierzy zawierających informacje o własno-
ściach poszczególnych warstw. Rozwiązaniem są wartości liczb falowych odpowiadających 
odpowiednim postaciom własnym w gruncie. Wspomniane macierze są niesymetryczne, ale 
zapewniają zgodność przemieszczeń i równowagę naprężeń na styku poszczególnych 
warstw. Jednocześnie spełnione pozostają warunki radiacji Sommerfelda. 

Na rycinie 1 przedstawiono punkty opisujące dyspersję fali poprzecznej (•). Zostały one 
wyodrębnione ze złożenia sygnałów pochodzących od szeregu przebiegów przy założeniu, 
że koherencja wynosi ponad 0,9. Zastosowano tu metodę Nazariana [6], która bazuje na ko-
relacji wzajemnej sygnałów. Informacje o tych punktach wprowadzono do SSN (por. np. 
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[5]) w celu przetworzenia danych i otrzymania spójnej eksperymentalnej krzywej dyspersji. 
Jako wejścia do SSN wykorzystano informacje o częstotliwości, a jako wyjścia – wartość 
odpowiadającej jej prędkości fazowej. Obie wielkości zostały znormalizowane. Do naucze-
nia SSN metodą rprop wykorzystano łącznie 522 próbki uzyskane z badań. Po nauczeniu 
SSN otrzymano krzywą dyspersji oznaczoną jako (-x-) na ryc. 1. 

 

 
Ryc. 1. Punkty opisujące dyspersję (•) oraz krzywa dyspersji uzyskana z SSN (-x-) 

Fig. 1. Dispersion points (•) and the dispersion curve from neural network (-x-) 
 
 

  
Ryc. 2. Krzywa dyspersji uzyskana z optymalizacji 

Fig. 2. Dispersion curve from optimization 

Ryc. 3. Profil gruntowy uzyskany metodą 
Haskella–Thomsona 

Fig. 3. The dynamic soil profile from 
Haskell–Thomson method 

 
Następnie wygenerowano punkty nowej krzywej dyspersji, które posłużyły za wartości 

wsadowe do gradientowej procedury optymalizacyjnej, której celem było utworzenie pro-
filu gruntowego [8]. Na ryc. 2 przedstawiono krzywą dyspersji uzyskaną dla profilu grunto-
wego przedstawionego na ryc. 3. 
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3. Sondowanie gruntu za pomocą sondy wbijanej 
 
Kolejnym krokiem było uzupełnienie informacji o przekroju gruntowym za pomocą son-

dowania sondą lekką DPL-10 oraz pobór próbek gruntu wraz z analizą makroskopową do 
głębokości 7 m. Pobrane próbki wskazują, że w przekroju zalegają grunty spoiste w stanie 
twardoplastycznym. Do głębokości ok. 2 m występuje pył o gęstości objętościowej  
ρ ≅ 2050 kg/m3 oraz wilgotności w ≅ 18,70%. Następnie przechodzi on w glinę pylastą 
o miąższości ok. 3 metrów, o podobnej gęstości  objętościowej  oraz  zmiennej  wilgotności 
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Ryc. 4. Opór gruntu przy sondowaniu sondą DPL-10 z różnymi końcówkami: a) końcówka stożkowa, 

b) końcówka skrzydełkowa 

Fig. 4. The soil resistance received with different tips of DPL-10: a) conical tip, b) vane tip 
 
 

  
Ryc. 5. Zależność pomiędzy liczbą uderzeń 

a prędkością propagacji fali poprzecznej 
dla końcówki stożkowej 

Fig. 5. A relation between the number of hits 
and a wave propagation in the soil  

as for a conical tip 

Ryc. 6. Zależność pomiędzy liczbą uderzeń 
a prędkością propagacji fali poprzecznej 

dla końcówki skrzydełkowej 

Fig. 6. A relation between the number of hits 
and a wave propagation in the soil  

as for a cross tip 
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od 21,10 do 22,50%. Poniżej występuje glina pylasta zwięzła o gęstości objętościowej  
ρ ≅ 2000 kg/m3 oraz wilgotności od 23,80 do 25,30%. Wszystkie te warstwy występują 
w strefie aeracji. Do zwierciadła wody gruntowej, znajdującego się na głębokości ok. 7–9 
m p.p.t., nie dowiercono się. 

Na rycinie 4 pokazano zależność oporu gruntu od zmiany głębokości sondowania, które 
przeprowadzono za pomocą dwóch rodzajów końcówek. Użyto końcówek stożkowej (ryc. 4a) 
i skrzydełkowej (ryc. 4b). Porównując ryc. 3 i 4, można zauważyć, że istnieje podobień-
stwo jakościowe wyników badań powierzchniowych oraz sondowań. W związku z tym 
przeanalizowano zależności pomiędzy liczbą uderzeń potrzebnych do wpędu sondy N10 
a prędkością propagacji fali poprzecznej VS. W przypadku zastosowania końcówki stożko-
wej zależność tę najlepiej można opisać funkcją kwadratową, co zostało przedstawione na 
ryc. 5. W przypadku użycia końcówki skrzydełkowej również związek ten najlepiej opisać 
wielomianem kwadratowym (ryc. 6). Okazuje się, że wyniki uzyskane z użyciem końcówki 
skrzydełkowej bardziej odpowiadają profilowi dynamicznemu otrzymanenu z analizy 
spektralnej niż te uzyskane dla końcówki stożkowej, co pokazują współczynniki korelacji 
R2 umieszczone na ryc. 5 i 6. 

 
 

4. Modelowanie odpowiedzi gruntu 
 

Dla profilu gruntowego przedstawionego na ryc. 3, obliczono odpowiedzi dynamiczne 
gruntu w zakresie małych odkształceń [2], stosując Metodę Elementów Brzegowych. Na 
ryc. 7 zilustrowano odpowiedź gruntu w kierunku pionowym, przedstawioną w dziedzinie 
czasu, w odległości 4,0 m od źródła wymuszenia (tzw. near field). Na ryc. 8 z kolei poka-
zano zakres częstotliwościowy symulowanego przebiegu. Natomiast na ryc. 9 przedstawiono 
odpowiedź gruntu w dziedzinie czasu, podczas gdy zakres częstotliwościowy sygnału za-
rejestrowanego w trakcie badań in situ pokazano na ryc. 10. Porównanie obu przebiegów 
wskazuje na pewne podobieństwo jakościowe sygnału symulowanego i rejestrowanego 
w trakcie pomiarów. Wzbudzony sygnał charakteryzuje się impulsową odpowiedzią i szyb-
kim zanikiem drgań, zaś jego zakres częstotliwościowy pokrywa się w obu przypadkach. 
Na ryc. 11 pokazano koherencję danych pomiarowych w zakresie niskich częstotliwości. 
Wskazuje ona, że dane pomiarowe rejestrowane w odległości 4,0 m od źródła wymuszenia 
są wiarygodne w przedziale wyższych częstotliwości, tj. od ok. 30 do powyżej 100 Hz.  

Na ryc. 12 przedstawiono symulowaną odpowiedź gruntu w dziedzinie czasu w odle-
głości 48,0 m od źródła wymuszenia (tzw. far field). Zakres częstotliwościowy odpowiedzi 
zaprezentowano na ryc. 13. Na ryc. 14 pokazano pomierzoną odpowiedź gruntu w dziedzi-
nie czasu, zaś na ryc. 15 jej zakres częstotliwościowy. Z przebiegu czasowego sygnału 
można wnioskować o dobrym jakościowym jego odwzorowaniu przez model. Zauważyć 
można występującą w rejestrowanym sygnale dyspersję fal w gruncie i zawężenie prze-
działu dominujących częstotliwości pomiędzy 10 a 80 Hz, co dobrze pokazuje symulacja. 
Koherencja danych pomiarowych (por. ryc. 16) wskazuje na poprawną rejestrację sygnału 
w zakresie pomiędzy 20 a 80 Hz. Na ryc. 17 przedstawiono symulowaną odpowiedź gruntu 
w dziedzinie czasu w odległości 64,0 m od źródła wymuszenia, natomiast na ryc. 18 jej 
zakres częstotliwościowy. Na ryc. 19 pokazano pomierzoną odpowiedź gruntu w dziedzinie 
czasu, zaś na ryc. 20 jej zakres częstotliwościowy. W tym przypadku bardzo dobrze od-
wzorowany jest przedział  dominujących częstotliwości  (tj. pomiędzy 10 a 50 Hz). Różnice 
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Ryc. 7. Przebieg czasowy symulowanej 

odpowiedzi gruntu w odległości x = 4,0 m 
od źródła wymuszenia 

Fig. 7. A time history of the modelled soil 
response at x = 4,0 m from the source 

of vibration 

Ryc. 8. Struktura częstotliwościowa 
symulowanej odpowiedzi gruntu w odległości 

x = 4,0 m od źródła wymuszenia 

Fig. 8. A frequency content of the modelled 
soil response at x = 4,0 m from the source 

of vibration 
 

  
Ryc. 9. Przebieg czasowy zarejestrowanej 
odpowiedzi gruntu w odległości x = 4,0 m 

od źródła wymuszenia 

Fig. 9. A time history of the measured soil 
response at x = 4,0 m from the source 

of vibration 

Ryc. 10. Struktura częstotliwościowa 
zarejestrowanej odpowiedzi gruntu 

w odległości x = 4,0 m od źródła wymuszenia 

Fig. 10. A frequency content of the measured 
soil response at x = 4,0 m from the source 

of vibration 
 

  

Ryc. 11. Koherencja danych pomiarowych dla 
odpowiedzi gruntu w odległości x = 4,0 m 

od źródła wymuszenia 

Fig. 11. A coherence for the data measured  
at x = 4,0 m from the source of vibration 

Ryc. 12. Przebieg czasowy zarejestrowanej 
odpowiedzi gruntu w odległości x = 48,0 m 

od źródła wymuszenia 

Fig. 12. A time history of the measured soil 
response at x = 48,0 m from the source 

of vibration 
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Ryc. 13. Struktura częstotliwościowa 
zarejestrowanej odpowiedzi gruntu 

w odległości x = 48,0 m od źródła wymuszenia 

Fig. 13. A frequency content of the measured 
soil response at x = 48,0 m from the source 

of vibration 

Ryc. 14. Przebieg czasowy zarejestrowanej 
odpowiedzi gruntu w odległości x = 48,0 m 

Fig. 14. A time history of the measured soil 
response at x = 48,0 m 

  

Ryc. 15. Struktura częstotliwościowa 
zarejestrowanej odpowiedzi gruntu 

w odległości x = 48,0 m 

Fig. 15. A frequency content of the measured 
soil response at x = 48,0 m 

Ryc. 16. Koherencja danych pomiarowych 
dla odpowiedzi gruntu w odległości x = 48,0 m 

Fig. 16. A coherence for the data measured  
at x = 48,0 m 

 

  
Ryc. 17. Przebieg czasowy symulowanej 

odpowiedzi gruntu w odległości x = 64,0 m 

Fig. 17. A time history of the measured soil 
response at x = 64,0 m 

Ryc. 18. Struktura częstotliwościowa 
symulowanej odpowiedzi gruntu w odległości  

x = 64,0 m 

Fig. 18. A frequency content of the simulated 
soil response at x = 64,0 m 
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Ryc. 19. Przebieg czasowy zarejestrowanej 
odpowiedzi gruntu w odległości x = 64,0 m 

Fig. 19. A time history of the measured soil 
response at x = 64,0 m 

Ryc. 20. Struktura częstotliwościowa 
zarejestrowanej odpowiedzi gruntu 

w odległości x = 64,0 m 

Fig. 20. A frequency content of the measured 
soil response at x = 64,0 m 

 
 

 
 
 
 

Ryc. 21. Koherencja danych pomiarowych  
dla odpowiedzi gruntu w odległości x = 64,0 m 

Fig. 21. A coherence for the data measured  
at x = 64,0 m 

 
w częstotliwościach poniżej 20 Hz mogą wynikać przede wszystkim z niespójności danych po-
miarowych (por. ryc. 16). Tłumaczyć to można niewielką energią wymuszenia dobiegającą do 
punktu odbioru drgań. 

Komentarza wymaga analiza uzyskanych wyników symulacji w zakresie ilościowym. 
Należy tu wspomnieć o występowaniu w gruncie wielu czynników o charakterze nie do 
końca liniowym (np. tłumienia materiałowego i geometrycznego czy absorbcji drgań). Otrzy-
manie współczynników, które je charakteryzują, poprzez procedury identyfikacyjne z da-
nych doświadczalnych jest możliwe, ale w dalszym ciągu wymaga sporych obliczeń nume-
rycznych. Można też mieć słuszne wątpliwości co do powtarzalności doświadczenia, a stąd 
biorą się uśrednianie i funkcja spójności.  

 
 

5. Podsumowanie 
 
W niniejszym artykule analizowano propagację fal w gruncie. Na podstawie drgań pio-

nowych gruntu rejestrowanych na powierzchni, uzupełnionych informacjami o przekroju 
gruntowym uzyskanymi za pomocą sondowania sondą lekką oraz pobór próbek gruntu –
otrzymano dynamiczny profil gruntu. Wykorzystując podobieństwo jakościowe wyników 
badań powierzchniowych oraz sondowań, przeanalizowano zależności pomiędzy liczbą 
uderzeń potrzebnych do wpędu sondy N10 a prędkością propagacji fali poprzecznej VS 
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i zaproponowano pewne uproszczone formuły empiryczne dla różnych typów końcówek 
sondy. 

Dla przyjętego profilu gruntowego obliczono odpowiedzi dynamiczne gruntu w zakre-
sie małych odkształceń za pomocą Metody Elementów Brzegowych i porównano z wyni-
kami badań in situ w wybranych punktach pomiarowych. 

 
 

L i t e r a t u r a  
 
[1] A l - H u n a i d i  M.O., Analysis of dispersed multi-mode signals of the SASW method 

using the multiple filter/crosscorrelation technique, Soil Dynamics and Earthquake 
Engineering 13, 1994, 13-24. 

[2] D e g r a n d e  G., G e r a e d t s  K., Spectral version 8.01: a direct stiffness formulation 
for harmonic and transient wave propagation in layered dry, saturated and unsatura-
ted poroelastic media, Department of Civil Engineering, Katholieke Universiteit Leu-
ven, 2005. 

[3] G u c u n s k i  N., W o o d s  R.D., Use of Rayleigh modes in interpretation of SASW 
test, Proceedings of the 2nd international conference on recent advances in geotechni-
cal earthquake engineering in soil dynamics, 1991, 1399-1408. 

[4] G u c u n s k i  N., W o o d s  R.D., Numerical simulation of the SASW test, Soil Dyna-
mics and Earthquake Engineering (11), 1992, 213-227. 

[5] K o g u t  J.P, Dynamic soil profile determination with the use of a neura network, 
CAMES, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 14 (2), 2007, 209-217. 

[6] K o g u t  J.P., Oszacowanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego, Czasopismo 
Techniczne z. 2-B/2007, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 55-63. 

[7] N a z a r i a n  S., D e s a i  M.F., Automated surface wave method: field testing, Journal 
of Geotechnical Engineering, Proceedings of the ASCE 119 (7), 1993, 1094-1111. 

[8] R i x  G.J., L a i  C.G., Simultaneous inversion of surface wave velocity and attenu-
ation, Proceedings of the 1st International Conference on Site Characterization, 1998, 
503-508. 

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




