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WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYZNACZANIA
WARTOĝCI CHARAKTERYSTYCZNYCH W GEOTECHNICE
Wojciech Puáa
Politechnika Wrocáawska, Wrocáaw
Streszczenie. W pracy zaprezentowano róĪne sposoby okreĞlania wartoĞci charakterystycznych wáaĞciwoĞci gruntu w kontekĞcie postanowieĔ obowiązującego Eurokodu 7.
Po przedstawieniu najprostszych propozycji podano przykáad porównujący róĪne metody.
NastĊpnie podano podstawowe fakty dotyczące opisu wáaĞciwoĞci podáoĪa za pomocą pól
losowych oraz koncepcjĊ uĞrednieĔ przestrzennych. Zreferowano teĪ metodĊ Schneidera,
uwzglĊdniającą w sposób jawny przestrzenną zmiennoĞü wáaĞciwoĞci gruntu przy okreĞlaniu wartoĞci charakterystycznych. PropozycjĊ tĊ zilustrowano przykáadem związanym
z mechanizmem Prandtla, a wyniki odniesiono do rezultatów wynikających z uĞrednienia
wáaĞciwoĞci wzdáuĪ linii poĞlizgu w tym mechanizmie. Rezultaty wykazują, Īe zastosowanie teorii pól losowych wraz z propozycją Schneidera daje rezultaty zgodne z wymaganiami
Eurokodu 7. Zwrócono uwagĊ na istotną rolĊ podejĞcia probabilistycznego w wyznaczaniu
parametrów do projektowania geotechnicznego w kontekĞcie oceny bezpieczeĔstwa. Niniejszy artykuá jest rozszerzoną wersją prezentacji przedstawionej na konferencji ProGeotech
(SGGW, Warszawa 12–13.09.2013).
Sáowa kluczowe: Eurokod 7, wspóáczynnik zmiennoĞci, pole losowe, skala Àuktuacji,
funkcja redukcji wariancji

WSTĉP
Wydaje siĊ rzeczą oczywistą, Īe przyjĊcie odpowiednich parametrów podáoĪa w obliczeniach geotechnicznych ma bardzo duĪy wpáyw na bezpieczeĔstwo projektowanej
konstrukcji. Jednak nie jest juĪ tak oczywiste, w jaki sposób okreĞliü te parametry, aby
zachowaü odpowiedni poziom tego bezpieczeĔstwa. Podstawową przyczyną takiego
stanu rzeczy jest niepewnoĞü (losowoĞü) cech podáoĪa, a niejednokrotnie takĪe brak
precyzyjnej procedury prowadzącej do przyjĊcia wartoĞci danego parametru w obliczeniach projektowych. NiepewnoĞü wáaĞciwoĞci gruntu moĪe mieü róĪne Ĩródáa.
NajczĊĞciej spotyka siĊ podziaá pokazany na rysunku 1. NajwiĊkszy problem stanowi
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naturalna zmiennoĞü gruntu, która nie moĪe byü zniwelowana poprzez polepszanie procedur czy mody¿kacjĊ sprzĊtu.
Od ponad dwóch lat funkcjonuje w naszym kraju Eurokod 7 [PN-EN 1997-1:2008],
który zastąpiá poprzednio obowiązujące normy geotechniczne, w tym te najczĊĞciej stosowane i bĊdące w uĪyciu przez dáugie lata, jak norma PN-81/B-03020, która podawaáa
zasady przyjmowania wartoĞci charakterystycznych i obliczeniowych wáaĞciwoĞci gruntowych. Eurokod 7 caákowicie odmieniá te zasady. Aby wskazaü, jak duĪe są to zmiany, warto
przypomnieü podstawową metodĊ (tzw. metoda A) zamieszczoną w PN-81/B-03020.
Zgodnie z zasadami obliczeĔ wedáug stanów granicznych do projektowania geotechnicznego stosuje siĊ wartoĞci obliczeniowe parametrów, przy czym zaleĪnoĞü miĊdzy
wartoĞcią charakterystyczną x(n), przyjmowaną w normie PN-81/B-03020 jako Ğrednią
arytmetyczną wyników pomiarów parametru X (w przypadku tzw. metody A oznaczania
parametrów), a wartoĞcią obliczeniową x(n) jest nastĊpująca:
r
x( ) = γ m x ( n )

(1)

gdzie Ȗm jest wspóáczynnikiem materiaáowym (cząstkowym wspóáczynnikiem bezpieczeĔstwa) obliczanym wedáug nastĊpującego wzoru:
§1
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w którym xi są wynikami testowania wáaĞciwoĞci X, a V(X) – wspóáczynnikiem zmiennoĞci tej cechy.
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Ze wzorów (1) i (2) wynika, Īe:
r
x( ) = x ( n ) ± σ x

(3)

gdzie ıx oznacza odchylenie standardowe wáaĞciwoĞci X.
Norma PN-81/B-03020 wprowadza jeszcze dodatkowe ograniczenia na wspóáczynniki materiaáowe, a mianowicie: 0,8  Ȗm  0,9 lub 1,1  Ȗm  1,25. Warto zwróciü uwagĊ, Īe
wspóáczynniki materiaáowe uwzglĊdniają w sposób statystyczny naturalną niepewnoĞü
wáaĞciwoĞci podáoĪa i prowadzą do wartoĞci obliczeniowej zaleĪnej od wielkoĞci rozrzutu wyników uzyskanych z badaĔ podáoĪa, choü nie jest jasne, dlaczego zdecydowano siĊ
na margines w postaci pojedynczego odchylenia standardowego.

PROPOZYCJE OKREĝLANIA WARTOĝCI CHARAKTERYSTYCZNYCH
WEDàUG EUROKODU 7
Zgodnie z Eurokodem 7 wartoĞü charakterystyczna to ostroĪne oszacowanie wielkoĞci danej wáaĞciwoĞci gruntu, która jest związana z wystąpieniem okreĞlonego stanu
granicznego. Taka de¿nicja zakreĞla jedynie doĞü ogólne metody okreĞlenia wartoĞci
charakterystycznej, bez podania precyzyjnego algorytmu.
Eurokod 7 [PN-EN 1990:2000] wskazuje, Īe wartoĞü charakterystyczna parametru X
powinna byü wyznaczona jako piĊcioprocentowy kwantyl z rozkáadu prawdopodobieĔstwa tego parametru. Zakáadając, Īe parametr X jest zmienną losową o rozkáadzie normalnym, otrzymuje siĊ nastĊpujący wzór na wartoĞü charakterystyczną:
X k = μ ( X ) − 1, 645σ ( X ) = μ ( X ) (1 − 1, 645V ( X ) )

(4)

w którym ȝ(X), ı(X), V(X) oznaczają odpowiednio: wartoĞü oczekiwaną, odchylenie standardowe oraz wspóáczynnik zmiennoĞci zmiennej losowej X.
Zgodnie z zaáoĪeniem wzór (4) moĪe byü stosowany, gdy rozkáad badanej wáaĞciwoĞci moĪna uznaü za normalny. Ponadto wielkoĞü projektowanego elementu, gdzie uĪywa
siĊ danego parametru, powinna byü porównywalna z elementem poddanym testowaniu.
Z taką sytuacją spotykamy siĊ zazwyczaj przy projektowaniu konstrukcji. W projektowaniu geotechnicznym oba powyĪsze warunki na ogóá nie są speánione. Wyniki testowania
wiĊkszoĞci parametrów podáoĪa charakteryzują siĊ duĪymi wartoĞciami wspóáczynników
zmiennoĞci, co w przypadku zastosowania wzoru (4) moĪe prowadziü do „nie¿zycznych”
wartoĞci Xk. Zwáaszcza w przypadku spójnoĞci czy wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w warunkach bez odpáywu, gdzie wspóáczynniki zmiennoĞci są rzĊdu kilkudziesiĊciu procent,
wzór (4) prowadzi do ujemnych lub bardzo maáych wartoĞci charakterystycznych. Warto
teĪ odnotowaü, Īe w materiaáach takich jak stal czy beton problem ten nie wystĊpuje,
gdyĪ w przypadku tych materiaáów wspóáczynniki zmiennoĞci są zwykle mniejsze niĪ
10%. Drugą przyczyną bardzo ograniczonej stosowalnoĞci wzoru (4) do projektowania
geotechnicznego jest to, Īe obszar podáoĪa związany z konkretną awarią jest zwykle
znacznie wiĊkszy od obszaru pojedynczego testowania. Z uwagi na fakt, Īe nawet jednorodna warstwa gruntu wykazuje naturalną przestrzenną zmiennoĞü losową, wartoĞü związana z powstaniem okreĞlonego stanu granicznego jest pewną wartoĞcią Ğrednią danego
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parametru wzglĊdem odpowiadającej temu stanowi powierzchni poĞlizgu, a nie wartoĞcią
lokalnie zmierzoną. Dlatego w projektowaniu geotechnicznym wartoĞü charakterystyczna powinna byü piĊcioprocentowym kwantylem Ğredniej wytrzymaáoĞci mierzonej po powierzchni poĞlizgu. Taka wartoĞü jest zazwyczaj róĪna od piĊcioprocentowego kwantyla
uzyskanego w wyniku rutynowego testowania podáoĪa.
Kolejnym istotnym czynnikiem jest fakt, Īe w projektowaniu geotechnicznym wykorzystuje siĊ zwykle niewielką liczbĊ wyników testowania (z uwagi na wysokie koszty).
W konsekwencji wartoĞü Ğrednia i odchylenie standardowe danego parametru, otrzymane
w wyniku rozpoznania geotechnicznego, mogą nie byü zbliĪone do, odpowiednio, wartoĞci oczekiwanej i odchylenia standardowego dla parametru związanego z obszarem
podáoĪa odpowiedzialnym za powstanie stanu granicznego.
Ze wzglĊdu na przytoczone wyĪej argumenty czĊsto proponuje siĊ (np. Orr i Breysse
[2008]) wyznaczanie wartoĞci charakterystycznej na podstawie znanego wzoru na przedziaá ufnoĞci dla wartoĞci oczekiwanej. W przypadku gdy odchylenie standardowe populacji nie jest znane, wzór ten przyjmuje nastĊpującą postaü [Fisz 1967]:
Xk = m( X ) −

t
N

s(X )

(5)

gdzie:
m( X ) =

s(X ) =

1
N

N

¦ xi

(6)

i =1

2
1 N
xi − m ( X ) )
(
¦
N − 1 i =1

(7)

są estymatorami odpowiednio wartoĞci oczekiwanej oraz odchylenia standardowego (estymator nieobciąĪony). WartoĞü t otrzymuje siĊ z dystrybuanty rozkáadu Studenta [Student 1909], w zaleĪnoĞci od liczebnoĞci próby oraz poziomu ufnoĞci. W nawiązaniu do
piĊcioprocentowego kwantyla, sugerowanego przez Eurokod 7 [PN-EN 1990:2000], poziom ufnoĞci naleĪy przyjąü jako 95%.
Jako uproszczoną formĊ wzoru (5) moĪna potraktowaü propozycjĊ Schneidera [1997]:
X k = m ( X ) − 0,5s ( X )

(8)

przy czym zastosowano oznaczenia jak we wzorze (5).
Inną uproszczoną propozycjĊ podaá Duncan [2000]. Propozycja ta bazuje na tzw. regule 3-sigma, która stwierdza, Īe prawdopodobieĔstwo pojawiania siĊ wartoĞci spoza
przedziaáu ª¬ μ ( X ) − 3σ ( X ) , μ ( X ) + 3σ ( X ) º¼ jest maáe (w przypadku rozkáadu normalnego wynosi ono w przybliĪeniu 0,0027). W związku z tym dla ograniczonych zmiennych losowych, których wartoĞci koncentrują siĊ w przedziale [Xmin, Xmax], moĪna w przybliĪeniu przyjąü, Īe:

σ (X ) ≈

1
( X max − X min )
6

(9)
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Wedáug Duncana wartoĞü charakterystyczną Xk moĪna obliczyü ze wzoru (4), szacując jednoczeĞnie odchylenie standardowe zgodnie ze wzorem (9).
àatwo domyĞliü siĊ, Īe obliczenia wedáug wzorów (4), (5), (8) oraz propozycji Duncana prowadzą do róĪnych wartoĞci charakterystycznych. Ilustruje to przykáad zaczerpniĊty
z pracy Orr i Breysse [2008]. Na rysunku 2 zaznaczono wyniki 10 testów wytrzymaáoĞci
na Ğcinanie, cu (badania trójosiowe w warunkach bez odpáywu).

Rys. 2.
Fig. 2.

Wyniki badaĔ oraz wartoĞci charakterystyczne otrzymane wedáug róĪnych wzorów
Test results and characteristic values obtained using different equations

Próby pochodziáy z róĪnych otworów i róĪnych gáĊbokoĞci z miejsca, w którym planowano wykonanie pali dáugoĞci 10 m. ZaáóĪmy, Īe sposób testowania i dokáadnoĞü pomiaru wnoszą maáe báĊdy, które mogą byü pominiĊte. Jak to wynika z rysunku, siedem
wyników dotyczy strefy pobocznicy pala, a cztery – strefy podstawy pala (jeden z pomiarów moĪe byü zaliczony zarówno do pierwszej, jak i do drugiej grupy). WartoĞü Ğrednia
z próby (wzór 6) dla pierwszej strefy (pobocznica) wynosi m(cu,s) = 61 kPa, a dla strefy
drugiej (podstawa) – m(cu,t) = 50 kPa. Odchylenia standardowe obliczone wedáug estymatora nieobciąĪonego (7) wynoszą odpowiednio: s(cu,s) = 14,3 kPa oraz s(cu,t) = 6,6 kPa. JeĞli zaáoĪyü, Īe obliczone powyĪej wielkoĞci są odpowiednio wartoĞciami oczekiwanymi
i odchyleniami standardowymi w obu populacjach, to wartoĞci charakterystyczne moĪna
by wyznaczyü wedáug wzoru (4), co prowadzi do nastĊpujących wyników:
– wartoĞü charakterystyczna wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w okolicy pobocznicy pala
cu,s;k = 37,5 kPa,
– wartoĞü charakterystyczna wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w okolicy podstawy pala cu,t;k =
= 39,2 kPa.
PowyĪsze wartoĞci zaznaczono na rysunku 2. Jak áatwo zauwaĪyü, nie są satysfakcjonujące, gdyĪ kaĪda z nich jest mniejsza od najmniejszej wartoĞci uzyskanej z pomiarów.
Ponadto obliczona wyĪej wartoĞü charakterystyczna wytrzymaáoĞci dla obszaru wokóá
podstawy pala (cu,t;k) jest wiĊksza od wartoĞci wytrzymaáoĞci w sąsiedztwie trzonu pala
(cu,s;k). MoĪna podejrzewaü, Īe obliczone wartoĞci są niewáaĞciwe z dwóch powodów.
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Po pierwsze liczebnoĞü próby jest zbyt maáa, aby uznaü, Īe wartoĞci s(cu,s) oraz s(cu,t) są
bliskie odchyleniom standardowym rozpatrywanych populacji. Po drugie obszar podáoĪa,
z którego pobierane byáy próby, mógá byü zbyt maáy w stosunku do obszaru, który obejmowaáyby strefy awarii (linie poĞlizgu).
JeĞli do oceny wartoĞci charakterystycznych uĪyü wzoru (5), to – biorąc pod uwagĊ,
Īe przy N = 7 wartoĞü statystyki wyniesie t = 1,943, a przy N = 4 – t = 2,353 – oszacowania wartoĞci charakterystycznych obu wytrzymaáoĞci wyniosą odpowiednio:
cu,s;k = 50,5 kPa oraz cu,t;k = 42,3 kPa (wartoĞci zaznaczono na rys. 2).
Korzystając z propozycji Schneidera (8), uzyskuje siĊ:
cu,s;k = 53,9 kPa oraz cu,t;k = 46,7 kPa.
Natomiast propozycja Duncana prowadzi do:
cu,s;k = 50,86 kPa oraz cu,t;k = 45,61 kPa.
Jak widaü, oszacowania wartoĞci charakterystycznych wedáug wzorów (5), (8) i propozycji Duncana są do siebie zbliĪone. Znacznie jednak odbiegają od oszacowania wedáug wzoru (4).
Oszacowania wartoĞci charakterystycznych wedáug wzorów (5), (8) oraz wedáug
Duncana moĪna okreĞliü mianem „oszacowaĔ statystycznych”. Jednak oszacowania statystyczne mogą okazaü siĊ wątpliwe, gdy liczba wyników badaĔ danego parametru jest
maáa. W takiej sytuacji wczeĞniej uzyskana wiedza dotycząca charakterystyk podáoĪa
w lokalnych warunkach moĪe byü wykorzystana jako informacja a priori zastosowania
procedury bayesowskiej, jak to zaproponowano w pracach Ovesen i Denver [1994] oraz
Cherubini i Orr [1999]. Jak to wynika ze wzoru (4), kluczową informacją dla statystycznego oszacowania wartoĞci charakterystycznej jest znajomoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci
V(X) rozpatrywanego parametru. W związku z tym Cherubini i Orr [1999] podali orientacyjne wartoĞci takich wspóáczynników, które mogą byü przyjĊte jako wspóáczynniki
zmiennoĞci a priori w sytuacji, gdy nie ma Īadnych informacji dotyczących warunków
lokalnych. Przykáadowe wartoĞci zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Typowe zakresy wspóáczynnika zmiennoĞci dla wybranych parametrów gruntu
Table 1. Typical range of coef¿cient of variation for soil properties
Parametr X
Typowy zakres V(X)
Rekomendowana wartoĞü V(X)
w przypadku maáej liczby wyników badaĔ
Parameter X
Tipical range of V(X)
Recommended value of V(X) in the case of
small number of test results
0,05–0,15
0,1
tanĳ’
0,20–0,40
0,4
c’
0,20–0,40
0,3
cu
Ȗ (ciĊĪar objĊtoĞciowy
0,01–0,10
0
– unit weight)
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Jak juĪ wczeĞniej zauwaĪono, istotny wpáyw na oszacowanie wartoĞci charakterystycznej ma wielkoĞü obszaru, z którego pobierane są próby gruntu. Obszar ten powinien
obejmowaü strefy uczestniczące w mechanizmie zniszczenia (powierzchnie poĞlizgu)
prowadzącym do awarii. Taka sytuacja jest odzwierciedleniem przestrzennej zmiennoĞci
wáaĞciwoĞci podáoĪa. KoncepcjĊ uwzglĊdniającą przestrzenną zmiennoĞü parametru przy wyznaczaniu wartoĞci charakterystycznej zaproponowaá Schneider [2011]. Omówienie propozycji Schneidera poprzedzone zostanie krótką charakterystyką metody uĞrednieĔ lokalnych.
CHARAKTERYZACJA WàAĝCIWOĝCI GRUNTU ZA POMOCĄ TEORII
PÓL LOSOWYCH
Koncepcja probabilistycznej charakteryzacji wáaĞciwoĞci podáoĪa za pomocą pól losowych zostaáa w sposób efektywny opracowana w pracach Vanmarcke’a
[1977, 1983]. Zakáada ona, Īe dana wáaĞciwoĞü jest polem losowym (funkcją losową)
X ( x, ω ) , x ∈ R 3 , ω ∈ Ω , przy czym : jest pewną przestrzenią probabilistyczną (dla
uproszczenia w dalszej czĊĞci stosowane bĊdzie oznaczenie X(x)). Tak wiĊc w kaĪdym
punkcie obszaru podáoĪa gruntowego wáaĞciwoĞü charakteryzowana jest przez osobną
zmienną losową. Peána charakteryzacja pola losowego dana jest poprzez rozkáady skoĔczenie wymiarowe [Gikhman i Skorokhod 1968]. NajczĊĞciej jednak opis ogranicza siĊ
do podania funkcji wartoĞci oczekiwanej oraz funkcji kowariancji:

{

}

Cov ( x, y ) = E ª¬ X ( x ) − E { X ( x )}º¼ ª¬ X ( y ) − E { X ( y )}º¼

(10)

przy czym E oznacza operator wartoĞci oczekiwanej.
Do opisu wáaĞciwoĞci podáoĪa stosuje siĊ pola stacjonarne w szerszym sensie, tj. takie, w których funkcja wartoĞci oczekiwanej jest staáa, a funkcja kowariancji jest niezmiennicza na przesuniĊcia, czyli speánia warunek:
Cov ( x + h, y + h ) = Cov ( x, y ) , ∀h ∈ R

(11)

PoniewaĪ Var ( X ( x) ) = Cov ( x, x ) , zatem warunek (11) oznacza, Īe w stacjonarnym polu losowym wariancja jest staáa. Czyli w polu stacjonarnym zarówno funkcja wartoĞci oczekiwanej, jak i funkcja wariancji są staáe, tj.
E { X ( x )} = μ ( X ) = μ oraz Var ( X ( x) ) = σ 2 ( X ) = σ 2 . W polach stacjonarnych alternatywnie do funkcji kowariancji stosuje siĊ funkcjĊ korelacji ȡ(x, y), zwaną teĪ funkcją
autokorelacji. Obie funkcje są związane ze sobą poprzez prostą proporcjĊ, a mianowicie:

ρ ( x, y ) =

Cov( x, y )

σ2

(12)

Vanmarcke [1977] zaproponowaá skalĊ Àuktuacji į (równowaĪne okreĞlenia to: promieĔ korelacyjny, odlegáoĞü korelacyjna lub dáugoĞü korelacyjna) jako wygodną charakterystykĊ zmiennoĞci przestrzennej rozpatrywanej wáaĞciwoĞci gruntu (traktowanej jako
pole losowe). SkalĊ Àuktuacji okreĞla siĊ jako caákĊ z funkcji korelacji. W przypadku
jednowymiarowym mamy:
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δ=

2

∞

∞

0

0

Cov ( Δx ) d Δx = 2 ³ ρ ( Δx ) d Δx
σ2 ³

(13)

gdzie 'x oznacza przyrost argumentu x, czyli odlegáoĞü miĊdzy dwoma punktami pola
w okreĞlonym kierunku.
Skala Àuktuacji jest miarą szybkoĞci zmiennoĞci pola losowego, a jej wartoĞü czĊsto
interpretuje siĊ jako przybliĪoną odlegáoĞü miĊdzy punktami pola, poza którą wzajemna
korelacja wáaĞciwoĞci staje siĊ nieistotna. Co waĪne, skala Àuktuacji moĪe byü wyznaczana na podstawie wyników badaĔ podáoĪa. Vanmarcke [1977] zaproponowaá sposób jej
okreĞlania, który nastĊpnie byá mody¿kowany przez innych autorów (np. Wickremesinghe i Campanella [1993]).
Jednym z waĪniejszych elementów koncepcji Vanmarcke’a jest tzw. uĞrednienie przestrzenne (alternatywnie uĞrednienie lokalne). Jest ono konsekwencją zaáoĪenia, Īe o awarii nie decyduje wartoĞü parametru podáoĪa w danym punkcie, lecz Ğrednia wartoĞü tego
parametru z masywu gruntu związanego z mechanizmem awarii. Przestrzenne (lokalne)
uĞrednienie, zastosowane przez Vanmarcke’a [1977], polega na wprowadzeniu nowego
pola (tzw. pola o ruchomej Ğredniej) okreĞlonego jako:
XV =

1
V

³ X ( x ) dx

(14)

V

przy czym V jest miarą (objĊtoĞcią, powierzchnią) rozpatrywanego obszaru.
Jak áatwo zauwaĪyü, XV jest zmienną losową okreĞlającą pewną Ğrednią pola X w obszarze V. Nowa rodzina zmiennych losowych (proces o ruchomej Ğredniej) indeksowana
jest rodziną rozpatrywanych obszarów {V}. DziĊki wáasnoĞci stacjonarnoĞci pole losowe
XV ma taką samą wartoĞü oczekiwaną jak X, ale zmienia siĊ jego wariancja, którą moĪna
zapisaü w postaci:
Var [ X V ] = σ V2 = γ (V ) σ X2

(15)

Wzór (15) de¿niuje funkcjĊ Ȗ(V), tzw. funkcjĊ wariancji (zwaną teĪ funkcją redukcji wariancji), okreĞlającą zmiany wariancji punktowej σ X2 po zastosowaniu uĞrednienia
przestrzennego. W przypadku jednowymiarowym zaleĪnoĞü miĊdzy funkcją wariancji
a funkcją korelacji jest nastĊpująca:
L

γ ( L) =

2 § Δx ·
¨1 −
¸ ρ ( Δx ) d Δx
L ³0 ©
L ¹

(16)

We wzorze (16) zamiast objĊtoĞci V wystĊpuje dáugoĞü prostoliniowego odcinka L.
MoĪna wykazaü [Vanmarcke 1983], Īe miĊdzy skalą Àuktuacji a funkcją wariancji zachodzi nastĊpująca zaleĪnoĞü:

δ = lim Lγ ( L )
L →∞

(17)

przy zaáoĪeniu, Īe granica z prawej strony równoĞci (17) istnieje.
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KONCEPCJA SCHNEIDERA DOTYCZĄCA OKREĝLANIA WARTOĝCI
CHARAKTERYSTYCZNYCH
JeĞli rozkáad prawdopodobieĔstwa rozpatrywanej wáaĞciwoĞci gruntu jest inny od
rozkáadu normalnego, to wzór (4) powinien byü napisany w postaci:
X k = μ ( X ) (1 − kV ( X ) )

(18)

gdzie k jest czynnikiem de¿niującym piĊcioprocentowy kwantyl z rozkáadu tej wáaĞciwoĞci.
Schneider [2011] zaproponowaá, aby we wzorze (18) wspóáczynnik zmiennoĞci V(X)
rozpatrywanego rozkáadu zastąpiü przez „globalny” wspóáczynnik zmiennoĞci Vt(X) zde¿niowany wzorem:
Vt ( X ) =

2

2

2

γ (V ) ¬ªVin ( X ) ¼º + ¬ªVm ( X ) ¼º + ¬ªVtr ( X )¼º + ¬ªVs ( X )¼º

2

(19)

gdzie: Vin(X) – wspóáczynnik zamiennoĞci związany z niepewnoĞcią naturalną (rys. 1),
Vm(X) – wspóáczynnik zamiennoĞci związany z báĊdami pomiarów (rys. 1),
Vtr(X) – wspóáczynnik zamiennoĞci związany z niepewnoĞcią transformacji danych
(rys. 1),
Vs(X) – wspóáczynnik zamiennoĞci związany z ograniczoną liczbą danych (niepewnoĞü statystyczna (rys. 1),
Ȗ(V) – funkcja redukcji wariancji (wzór 15).
Warto zauwaĪyü, Īe tak zde¿niowany „globalny” wspóáczynnik zmiennoĞci uwzglĊdnia wszystkie podstawowe rodzaje niepewnoĞci związane z wáaĞciwoĞciami gruntu wymienione we wstĊpie, a ponadto bierze pod uwagĊ uĞrednienie wáaĞciwoĞci ze wzglĊdu
na obszar mechanizmu awarii poprzez zastosowanie funkcji redukcji wariancji. Podstawienie wspóáczynnika Vt(X) w miejsce V(X) we wzorze (18), a takĪe zastąpienie wartoĞci
oczekiwanej ȝ(X) przez Ğrednią z próby m(X) prowadzi do nastĊpującej formuáy na okreĞlenie wartoĞci charakterystycznej:
§
X k = m ( X ) ¨1 − k
©

2
2
2
2
γ (V ) ª¬Vin ( X ) º¼ + ª¬Vm ( X ) º¼ + ª¬Vtr ( X )º¼ + ª¬Vs ( X )º¼ ·¸

¹

(20)

Ponadto Schneider proponuje zastosowanie uproszczonej formuáy do oceny funkcji redukcji wariancji (proponowanej teĪ w pracach Vanmarvke’a i stosowanej póĨniej w pracy
Phoon i Kulhawy [1999]:
1
°
γ (V ) = ® δ
°V
¯

dla

V ≤δ

dla

V >δ

(21)

Aby otrzymaü przybliĪoną formuáĊ dla celów projektowania, proponowane są kolejne
uproszczenia. JeĞli zaáoĪyü, Īe Vtr(X) = 0, co ma miejsce na przykáad w przypadku bezVin ( X )
poĞredniego pomiaru danej cechy w laboratorium, a takĪe Vs ( X ) =
, gdzie n jest
n
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liczebnoĞcią próby, to w przypadku rozkáadu normalnego danej cechy (k = 1,645) wzór
(20) redukuje siĊ do postaci:
§
·
§ δ 1·
2
2
(22)
X k = m ( X ) ¨ 1 − 1, 645 ¨ + ¸ ª¬Vin ( X ) º¼ + ª¬Vm ( X ) º¼ ¸
¨ V n¸
¨
¸
©
¹
©
¹
JeĞli ponadto báąd pomiarowy oraz báąd statystyczny są do pominiĊcia, to formuáa
staje siĊ jeszcze prostsza:
§
δ
X k = m ( X ) ¨ 1 − 1, 645Vin ( X )
¨
V
©

·
¸
¸
¹

(23)

Zdaniem Schneidera akceptowanie rozkáadu normalnego dla wáaĞciwoĞci gruntu jest
moĪliwe tylko wówczas, gdy Vin(X) < 0,3. W przypadku wiĊkszych wspóáczynników
zmiennoĞci lepiej jest przyjąü rozkáad lognormalny, a wówczas wzór (23) zredukuje siĊ
do postaci:
Xk = m( X )

0,193
1+

§ δ
2·
ln ¨¨1+ [Vin ( X )] ¸¸
© V
¹

δ
V

(24)

[Vin ( X )]

2

W zakresie wspóáczynników zmiennoĞci Vin(X)  0,15 dają zbliĪone rezultaty. Wzory
(23) i (24) z pewnoĞcią wychodzą naprzeciw postulatowi uwzglĊdnienia zamiennoĞci
rozpatrywanej wáaĞciwoĞci w obszarze podlegającemu mechanizmowi awarii. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe aby z nich skorzystaü, konieczna jest znajomoĞü objĊtoĞci (powierzchni, dáugoĞci) obszaru związanego z postacią awarii, a takĪe skali Àuktuacji į.
Wpáyw obu tych czynników na wartoĞü charakterystyczną cech w przypadku rozkáadu
lognormalnego pokazano na rysunku 3.

Rys. 3.
Fig. 3.

Nomogram do wyznaczania wartoĞci charakterystycznych wedáug wzoru (24) [Schneider 2011]
Graphical determination of characteristic values according to equation (24) [Schneider
2011]
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PRZYKàAD
Oszacowania skali Àuktuacji į dla róĪnych gruntów i dla róĪnych ich wáaĞciwoĞci są
podawane w pracach wielu autorów. Cherubini [1997] dokonaá obszernej analizy tych
prac. Przykáadowe wartoĞci przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. WartoĞci skali Àuktuacji dla pionowej zmiennoĞci parametrów [Cherubini 1997]
Table 2. Examples of vertical Àuctuation scale values [Cherubini 1997]
WáaĞciwoĞü
Soil property
WilgotnoĞü naturalna
Natural water content
WskaĨnik porowatoĞci, e
Void ratio, e
WytrzymaáoĞü na Ğcinanie w warunkach bez odpáywu
Undrained shear strength
Opór stoĪka sondy (w piasku)
Cone resistance (in sand)
Opór stoĪka sondy (glina pylasta)
Cone resistance (silty clay)

įv [m]
1,2
3,05
0,8–5,00
0,25–2,20
0,40–2,5

WartoĞci įv podane w tabeli charakteryzują zmiennoĞü w kierunku pionowym (zmiany wraz z gáĊbokoĞcią). Okazuje siĊ jednak [Cherubini 1997], Īe w kierunku poziomym
wartoĞci skali Àuktuacji įh są duĪo wiĊksze – okoáo 10–30 razy.
Aby zorientowaü siĊ, jakie wartoĞci charakterystyczne otrzymuje siĊ wedáug propozycji
podanej w poprzednim punkcie, rozpatrzmy nastĊpujący przykáad. Na potrzeby obliczania
noĞnoĞci fundamentu posadowionego na glinie poszukuje siĊ wartoĞci charakterystycznych
kąta tarcia wewnĊtrznego i spójnoĞci (w warunkach z odpáywem). JeĞli oceny noĞnoĞci
dokonywane są na podstawie mechanizmu Prandtla, to lokalne uĞrednienia naleĪy przeprowadziü z uwzglĊdnieniem linii poĞlizgu, jak pokazano na rysunku 4. Przyjmijmy zaáoĪenia,
Īe pole losowe spójnoĞci i pole losowe kąta tarcia wewnĊtrznego są stacjonarne i normalne (wspóáczynniki zmiennoĞci równe 0,15), o wartoĞciach oczekiwanych i odchyleniach
standardowych równych odpowiednio: E{ĳ1(x)} = 18°, E{c(x)} = 31 kPa, ıĳ1(x) = 2,7°,
ıc(x) = 4,65 kPa. Skala Àuktuacji w kierunku pionowym wynosi w obu przypadkach
į = 1,0 m. Do oszacowania wartoĞci charakterystycznej przyjmijmy wzór (23). JeĞli zastosowaü jedynie skalĊ Àuktuacji w kierunku pionowym, to uĞrednienia naleĪy dokonaü
takĪe tylko w kierunku pionowym. Oznacza to, Īe miara obszaru uĞrednienia V bĊdzie
równa maksymalnej rzĊdnej spirali logarytmicznej na odcinku BC. RzĊdna ta w przybliĪeniu jest równa 1,7b, gdzie b jest szerokoĞcią fundamentu. Wobec tego mnoĪnik redukcyjny
δ
1
=
we wzorze (23) jest równy
. Tym samym wartoĞci charakterystyczne bĊdą
V
1, 7b
zaleĪne od szerokoĞci fundamentu b. WartoĞci te ze zestawiono w tabeli 3.
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Rys. 4.
Fig. 4.

Linie poĞlizgu w mechanizmie Prandtla; b – szerokoĞü fundamentu, ĳ1 – kąt tarcia wewnĊtrznego pod podstawą fundamentu
Slip lines in Prandtl’s mechanism; b – foundation width, ĳ1 – the angle of internal friction

Tabela 3. WartoĞci charakterystyczne spójnoĞci i kąta tarcia wewnĊtrznego otrzymane wedáug
oszacowania (23)
Table 3. Characteristic values of cohesion and angle of internal friction evaluated by means of
equation (23)
SzerokoĞü fundamentu, b [m]
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
Foundation width, b [m]
SpójnoĞü, ck [kPa]
25,64
26,04
26,36
26,63
26,85
27,04
27,21
Cohesion, ck [kPa]
Kąt tarcia wewnĊtrznego,
ĳk [°]
14,89
15,12
15,31
15,46
15,59
15,70
15,80
Angle of internal friction,
ĳk [°]

Zmiany wartoĞci charakterystycznych w zaleĪnoĞci od szerokoĞci fundamentu są
konsekwencją tego, Īe wraz ze wzrostem szerokoĞci zwiĊksza siĊ miara obszaru uĞrednienia, co powoduje coraz mniejszą wartoĞü funkcji redukcji wariancji. PowyĪsze oszacowanie wartoĞci charakterystycznych moĪe budziü wątpliwoĞci z dwóch powodów. Po
pierwsze ze wzglĊdu na uproszczoną funkcjĊ redukcji wariancji (wzór 21), a po drugie ze
wzglĊdu na jednowymiarowy charakter uĞrednienia, który nie pozwala na uwzglĊdnienie
anizotropii pola losowego (skala įh jest duĪo wiĊksza niĪ įv). Dlatego warto zanalizowaü
powyĪszy przykáad przy nieco bardziej adekwatnych zaáoĪeniach. Przyjmijmy zatem, Īe
rozpatrywane pole losowe jest anizotropowe z funkcją korelacji postaci:
 ª§
Δz π
°
ρ ( Δx, Δz ) = σ exp ®− «¨¨
°¯ «¬© δ v
2
X

2

· § Δx π
¸¸ + ¨¨
¹ © δh

·
¸¸
¹

2

º½
» °¾
»°
¼¿

(25)

UĞrednienia dokonywane bĊdą wzdáuĪ linii poĞlizgu, a wiĊc kolejno po liniach AB,
BC i CD (rys. 4). W tym przypadku funkcja redukcji wariancji nie da siĊ przedstawiü
w zamkniĊtej postaci, a wiĊc mnoĪnik redukujący wspóáczynnik zmiennoĞci bĊdzie inny
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niĪ we wzorze (23). RedukcjĊ wariancji wyznaczaną na podstawie funkcji kowariancji
w polu uĞrednionym moĪna znaleĨü w pracach Puáa [2004, 2007]. Jak poprzednio zaáóĪmy, Īe pionowa skala Àuktuacji wynosi 1 m, tj. įv = 1 m, natomiast skalĊ poziomą przyjmijmy 10-krotnie wiĊkszą, tj įh = 10 m. WartoĞü oczekiwana i odchylenie standardowe
pozostają takie same. Zredukowane odchylenia standardowe kąta tarcia wewnĊtrznego i
spójnoĞci zestawiono w tabeli 4 [Puáa 2007].
Tabela 4. Zredukowane odchylenia standardowe kąta tarcia wewnĊtrznego i spójnoĞci [Puáa 2007]
Table 4. Reduced standard deviations for angle of internal friction and cohesion [Puáa 2007]
SzerokoĞü
fundamentu
b [m]
Foundation
width, b [m]
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

Zredukowane odchylenie standardowe Zredukowane odchylenie standardowe
spójnoĞci, c [kPa]
kąta, ĳ [°]
Reduced standard deviation
Reduced standard devition
of cohesion, c [kPa]
of the friction angle, ĳ [°]
odcinek AB odcinek BC odcinek CD odcinek AB odcinek BC odcinek CD
3,834
4,415
4,031
2,226
2,564
2,341
3,662
4,343
3,880
2,126
2,522
2,253
3,503
4,267
3,735
2,034
2,478
2,169
3,359
4,188
3,599
1,950
2,432
2,090
3,229
4,109
3,472
1,875
2,386
2,016
3,111
4,030
3,355
1,806
2,340
1,948
3,004
3,951
3,248
1,744
2,294
1,886

Zredukowana wartoĞü odchylenia standardowego po podzieleniu przez początkową
wartoĞü odchylenia standardowego (bez redukcji) bĊdzie wspóáczynnikiem redukcyjnym, który zastąpi mnoĪnik

δ

we wzorze (23). PoniewaĪ na kaĪdym z odcinków
V
AB, BC, CD zredukowane odchylenie jest inne, wiĊc do dalszych obliczeĔ przyjĊto odchylenia najwiĊksze (najmniejszy wspóáczynnik redukcyjny), czyli te dla odcinka BC
(spirala logarytmiczna). Jest to podejĞcie konserwatywne, gdyĪ w tym przypadku otrzymuje siĊ najmniejsze wartoĞci charakterystyczne. Obliczone wartoĞci charakterystyczne
zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. WartoĞci charakterystyczne spójnoĞci i kąta tarcia wewnĊtrznego otrzymane poprzez
uĞrednienie dwuwymiarowe
Table 5. Characteristic values of cohesion and angle of internal friction evaluated by means two-dimensional spatial averaging
SzerokoĞü fundamentu, b [m]
Foundation width, b [m]

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Wspóáczynnik redukcyjny
Reduction factor

0,9496

0,9341

0,9178

0,9007

0,8837

0,8667

0,8496

SpójnoĞü, ck [kPa]
Cohesion, ck [kPa]

23,74

23,85

23,98

24,11

24,24

24,37

24,5

Kąt tarcia wewnĊtrznego, ĳ [°]
Angle of internal friction, ĳ [°]

13,78

13,85

13,92

14,0

14,08

14,15

14,23
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Otrzymane wartoĞci charakterystyczne są mniejsze niĪ w przypadku oszacowania wedáug wzoru Schneidera (tab. 3). RóĪnice nie przekraczają 11%. W przypadku uĞrednienia
dwuwymiarowego zaleĪnoĞü wartoĞci charakterystycznej od szerokoĞci fundamentu jest
mniejsza w stosunku do przypadku oszacowania wedáug Schneidera.
Oszacowanie konserwatywne, polegające na przyjĊciu do obliczeĔ najmniejszego
z trzech wspóáczynników redukcyjnych, moĪna zastąpiü oszacowaniem, w którym wspóáczynnik redukcyjny bĊdzie Ğrednią waĪoną wspóáczynników na poszczególnych odcinkach z wagami w postaci dáugoĞci poszczególnych odcinków. W tym przypadku wartoĞci
charakterystyczne mieszczą siĊ w przedziaáach:
– dla spójnoĞci: 24,19–25,28 kPa (w zaleĪnoĞci od szerokoĞci fundamentu),
– dla kąta tarcia wewnĊtrznego: 14,05–14,68°.
Te wartoĞci są bliĪsze wartoĞciom oszacowanym za pomocą wzoru (23).

PODSUMOWANIE
W Eurokodzie 7 cząstkowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa, pozwalające obliczyü
wartoĞci obliczeniowe poszczególnych wielkoĞci na podstawie ich wartoĞci charakterystycznych, podane są arbitralnie i nie ma moĪliwoĞci uwzglĊdnienia w nich, przynajmniej
w obecnej postaci, niepewnoĞci wynikającej z losowej zmiennoĞci wáaĞciwoĞci podáoĪa
gruntowego. Losowy charakter wáaĞciwoĞci gruntu moĪna uwzglĊdniü jedynie w fazie
okreĞlania wartoĞci charakterystycznych. Jednak jak juĪ na wstĊpie wspomniano, de¿nicja wartoĞci charakterystycznej podawana przez Eurokod 7 jest w wysokim stopniu
rozmyta. W artykule przedstawiono kilka propozycji okreĞlania wartoĞci charakterystycznych, tak aby uwzglĊdniaáy one róĪne rodzaje niepewnoĞci, o których byáa mowa
we WstĊpie. Niewątpliwie bardzo istotnym postulatem jest uwzglĊdnienie uĞrednienia
przestrzennego w obszarze towarzyszącym rozpatrywanemu mechanizmowi zniszczenia. Taką moĪliwoĞü daje charakteryzacja wáaĞciwoĞci podáoĪa za pomocą pól losowych.
Jednak przedstawiony przykáad wykazaá, Īe wówczas wartoĞci charakterystyczne w sposób istotny zaleĪą od wielkoĞci rozpatrywanego obszaru, co utrudnia ich wyznaczenie.
Ponadto takie podejĞcie wymaga znajomoĞci skali Àuktuacji, a to z kolei – dodatkowych
badaĔ podáoĪa lub pozyskania takiej informacji na podstawie badaĔ archiwalnych. Co
wiĊcej, jak wykazano w pracach Puáa [2004] oraz Vessia i inni [2009], istotny jest wpáyw
anizotropii pól losowych wynikającej z faktu, Īe skala Àuktuacji w kierunku poziomym
jest wielokrotnie wiĊksza niĪ w kierunku pionowym. Niemniej jednak korzystanie z teorii pól losowych przy wyznaczaniu wartoĞci charakterystycznych wydaje siĊ byü wáaĞciwym krokiem. Badania w tym kierunku są nadal prowadzone.
Postanowienia normy PN-81/B-03020 w zakresie wartoĞci charakterystycznych i obliczeniowych wáaĞciwoĞci gruntu, przypomniane we WstĊpie, prezentują podejĞcie semiprobabilistyczne, w którym cząstkowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa wyznaczane są na
podstawie podejĞcia statystycznego. Eurokod 7 takiej moĪliwoĞci nie daje. W związku
z tym nie daje on moĪliwoĞci projektowania wedáug teorii niezawodnoĞci i uniemoĪliwia
ocenĊ bezpieczeĔstwa fundamentów na jednakowych zasadach w stosunku do pozostaáych elementów konstrukcji, tak jak sugeruje to Eurokod [PN-EN 1990]. W dalszym ciągu projektowanie wedáug metod teorii niezawodnoĞci (reliability based design) ma swoje
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miejsce w geotechnice [Phoon 2008 (red.), Fenton i Grif¿ths 2008], zwáaszcza w krajach,
gdzie nie obowiązują Eurokody (np. Kanada, Australia, Stany Zjednoczone czy Norwegia),
a w niektórych krajach, gdzie wprowadzono Eurokody, sáuĪy jako narzĊdzie sprawdzające (Holandia, Szwajcaria). Wynika to z faktu, Īe podejĞcie probabilistyczne jest obecne
w projektowaniu konstrukcji stalowych czy Īelbetowych, a wiĊc trudno uciec od niego
w projektowaniu geotechnicznym, jeĞli chce siĊ mieü jednolite miary bezpieczeĔstwa dla
caáoĞci obiektu.
Autor niniejszej pracy ma nadziejĊ, Īe metody probabilistyczne „powrócą do áask”
w przyszáych mody¿kacjach Eurokodu 7 lub normatywach, które go zastąpią.
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ON SOME ISSUES OF CHARACTERISTIC VALUES EVALUATIONS
IN GEOTECHNICS
Abstract. The paper presents various possibilities of evaluating characteristic values of soil
properties in the context of Eurocode 7 recommendations. Some simplest approaches have
been illustrated by computing and comparing resulting of characteristic values. Next the
very basic concepts of random ¿elds and spatial averaging were introduced. Consecutively,
as application, the Schneider method has been demonstrated and applied to bearing capacity problem incorporating Prandtl’s mechanism. The obtained results were compared with
evaluation based on spatial averaging along slip lines (in Prandtl’s mechanism). It appears
that random ¿eld approach in conjunction with Schneider’s method gave satisfactory results
considering Eurocode 7 requirements. It has been pointed out that probabilistic approach in
selecting parameters for geotechnical design plays a vital role in safety evaluation.
Key words: Eurocode 7, coef¿cient of variation, random ¿eld, Àuctuation scale, variance
reduction function
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