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Tematem niniejszego artykułu jest teoria konsolidacji Biota 
z uwzględnieniem członów dynamicznych. Mają one zastoso-
wanie w analizie MES upłynnienia gruntu pod wpływem trzę-
sienia ziemi, w oszacowaniach przemieszczeń okolicznych kon-
strukcji na skutek wibrozagęszczania lub wibracyjnej instalacji 
pali. Inne możliwe zastosowanie to dynamiczne zagęszczanie 
podłoża. Temat członów dynamicznych w równaniach Biota nie 
jest nowy. Niniejszy artykuł wskazuje jedynie na drobną mo-
dyfikację założeń upraszczających w tzw. elementach typu up. 
W elementach skończonych typu up używanych w konsolidacji 
gruntu dyskretyzowane są przemieszczenie szkieletu u i ciśnie-
nie wody p. Zaproponowane przez Zienkiewicza [2] uproszcze-
nie opisu gruntu nasyconego polegało na założeniu identyczne-
go przyspieszenia szkieletu i wody. W dynamice prowadzi ono 
do niesymetrycznej macierzy elementu. W tej pracy rozpatru-
jemy odrzucenie powyższego założenia, co przywraca syme-
trię. Modyfikacja prowadzi nawet do nieco słabszego warunku 

ograniczającego. Elementy zachowują typ up (elementy Taylora 
i Hooda). Zaletą symetryzacji macierzy nie jest jedynie skró-
cony czas rozwiązania układu równań. Przy niesymetrycznej 
sztywności trudniejsze jest sprawdzenie tzw. warunku inf-sup 
(warunek LBB), czyli trudniej jest zagwarantować numerycznie 
stabilną implementację.

Niesymetryczna macierz elementu

Centralnym przedmiotem niniejszego artykułu jest założe-
nie identycznych przyspieszeń wody i szkieletu zaproponowane 
przez Zienkiewicza [2]. Po pierwsze zauważmy, że nie obowią-
zuje ono kategorycznie. Jest ono stosowane jedynie doraźnie, 
w celu uproszczenia równania równowagi i prawa Darcy. Kon-
sekwentne zastosowanie założenia identycznych przyspieszeń 
prowadziłoby do konieczności ustalenia niezmiennej prędkości 
filtracji  już na etapie formułowania warunków po-
czątkowych. Oczywiście nikt tego nie czyni. W tym artyku-
le przyjmiemy początkowo założenie równych przyspieszeń 
w równaniu równowagi, jak i w prawie Darcy i pokażemy, że 
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prowadzi to do niesymetrycznej macierzy elementu. Następ-
nie usuniemy to założenie z równania równowagi. Niezbędną 
do tego celu różnicę przyspieszeń wyznaczymy, wykorzystując 
zróżniczkowane względem czasu prawo Darcy. Dzięki temu 
zabiegowi macierz elementu staje się symetryczna, a założenie 
równych przyspieszeń będzie czynione jedynie w prawie Darcy.

Oznaczenia

Zakładamy, że przemieszczenia szkieletu są małe i od-
kształcenie jest symetryczną częścią gradientu prze mieszczenia 

. Zgodnie z mechaniczną konwencją znaków 
rozciąganie jest dodatnie. Rozpatrujemy nasycony grunt o poro-
watości n i gęstości właściwej szkieletu rs ≈ 2,65 i wody rw = 1. 
Definiujemy rd = (1 – n)rs oraz r = rd + nrw. W chwili t na 
pozycji xi znajdują się jednocześnie cząstka szkieletu Xi i cząst-
ka wody Yi, przy czym cząstki te są identyfikowane przez swo-
je pozycje w chwili odniesienia, np. t = 0. Mamy zatem dwa 
pola przemieszczenia: dla szkieletu ui = xi – Xi oraz dla wody 
Ui = xi – Yi. Wygodnie jest przedstawiać te przemieszczenia jako 
funkcje Eulerowskie, np. ui(xj, t). Odpowiednie prędkości  i  
otrzymujemy przez różniczkowanie przy stałym Xi i Yi (i następ-
nie wyrażenie pochodnych jako funkcje xi, t). Jako podstawo-
we zmienne w opisie ruchu wybieramy ui wraz z  oraz 

 gdzie wi jest tzw. nominalną prędkością wody. Tę 
prędkość wyrazimy za pomocą prawa Darcy, czyli jako funkcję 
gradientu ciśnienia wody p. W opisie up bezpośrednio poszuki-
wane są pola ui(x, t) i p(x, t). Te pola są opisywane przez dys-
kretne wartości w węzłach MES. Inne pola, jak np. naprężenie 
sij czy prędkość filtracji wi, są wtórne i można je otrzymać z pól 
pierwotnych ui(x, t) i p(x, t).

Najważniejsze symbole i oznaczenia:
sij – naprężenie efektywne, rozciąganie dodatnie,
ti = sij nj – wektor naprężenia,

 – naprężenie całkowite, rozciąganie dodatnie,
 – wektor naprężenia całkowitego,

 – dopływ wody przez brzeg z jednostkowym wekto-
rem ni skierowanym na zewnątrz,
ui – przemieszczenie szkieletu,
vi – przemieszczenie wirtualne szkieletu,
y – ciśnienie wirtualne,
Eijkl – sztywność sprężysta szkieletu gruntowego,
Q – sztywność objętościowa wody i kwarcu,
gi – wektor przyspieszenia ziemskiego,

 – gradient,
 – normalizacja,

Greckimi indeksami  opisano dyskretną wartość w węźle a,
 i  – znane wartości na początku i szukane wartości na 

końcu przyrostu,

RÓWNANIA RÓWNOWAGI I ZACHOWANIA MASY

W sformułowaniu zagadnienia MES wykorzystamy następu-
jące znane związki:

1. Zasada naprężeń efektywnych

  (1)

2. Warunek równowagi w naprężeniach całkowitych

  (2)

gdzie  dotyczy również wody, czyli cały ciężar właści-
wy jest mnożony przez wspólne (z założenia) przyspie-
szenie.

3. Zakładając sprężysty model konstytutywny dla naprężeń 
efektywnych sij = Eijkluk,l, gdzie Eijkl oznacza sztywność 
szkieletu gruntowego otrzymujemy warunek równowagi 
w formie

  (3)

4. Zasada zachowania masy dla objętości kontrolnej zdefi-
niowanej na szkielecie ma postać

  (4)

Ujemna dywergencja prędkości filtracji wody gruntowej 
oznacza dopływ wody do objętości kontrolnej zdefinio-
wanej na szkielecie. Dopływ może być spowodowany 
ściśliwością wody i szkieletu przy wzroście ciśnienia 

 oraz powiększaniem objętości kontrolnej  na 
skutek ruchu szkieletu. Obie przyczyny zapisano po pra-
wej stronie równania (4).

5. Prawo Darcy piszemy w postaci

  (5)

gdzie siłę bezwładności wody  uwzględniono 
identycznie jak ciężar właściwy wody gjrw. Zgodnie 
z założeniem równych przyspieszeń w równaniu (5) 
wykorzystano  zamiast przyspieszenia wody. Tensor 
współczynnika filtracji oznaczamy jako kij. W geotech-
nice wykorzystuje się przeważnie nieco inną definicję 
tego współczynnika. Np. we wzorze , i oznacza 
gradient hydrauliczny , tj. gradient wysokości 
hydraulicznej . Z porównania otrzy-
mujemy , czyli nasz współczynnik jest po prostu 
dziesięciokrotnie mniejszy. Wykorzystując prawo Darcy 
w równaniu zachowania masy, otrzymujemy

  (6)

Nowe naprężenie efektywne?

W cytowanej już pracy [2] Zienkiewicz wykorzystuje „nowe 
naprężenie efektywne”

    gdzie    (7)

które, w odróżnieniu od naszego „starego” naprężenia efektyw-
nego sij obliczonego z a = 1, uwzględnia stosunek sztywności 
objętościowej Ks indywidualnych ziaren szkieletu gruntowego 
(zakładając ich izotropową sprężystość) do sztywności objęto-
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ściowej KT szkieletu. Intencją a jest poprawa oszacowania od-
kształcenia gruntu o ściśliwość indywidualnych ziaren na skutek 
wzrostu ciśnienia wody. Ten efekt może być zapisany w formie 
równania

  (8)

gdyż odkształcenie indywidualnych ziaren przekłada się 1:1 na 
odkształcenie szkieletu, W celu wyznaczenia a dokonujemy 
prostych przekształceń

  (9)

oraz

  (10)

Zakładając izotropową sztywność gruntu mamy 
Eklmndmn = KTdkl i stąd rzeczywiście

  (11)

czyli a = 1 – Kt
 / Ks mogłoby nieco poprawić oszacowanie od-

kształcenia. Przeciwko uwzględnieniu sztywności szkieletu 
przez a przemawiają jednak następujące argumenty:

 – wytrzymałość gruntu zależy od sił między ziarnami opi-
sanych starym naprężeniem efektywnym,

 – sztywność szkieletu KT wzrasta z naprężeniem efektyw-
nym, co powoduje zmienność a i co oznacza, że różnice 
między naprężeniem całkowitym a efektywnym musieli-
byśmy liczyć przyrostowo,

 – w termodynamicznie poprawnej hipersprężystości 
sztywność jest zawsze anizotropowa (poza stanem hy-
drostatycznym), czyli Eklmndmn ≠ KTdkl i skalarny czynnik 
a będzie niewystarczający.

Z powyższych powodów pozostajemy przy starej definicji 
(1).

Warunki brzegowe i początkowe

W poprzednim rozdziale sformułowaliśmy następujący 
układ równań

  (12)

z którego chcemy wyznaczyć p(xj, t) i ui(xj, t). Jest to układ 
równań różniczkowych drugiego stopnia w przestrzeni i czasie. 
Hydraulicznie dzielimy brzeg  i jako warunki brze-
gowe definiujemy albo odpływ  albo ciśnienie . 
Mechanicznie dzielimy brzeg  i na tych częściach de-
finiujemy jako warunki brzegowe odpowiednio wektor napręże-
nia całkowitego1  oraz wektor przemieszczenia 

. Jako warunki początkowe definiujemy w całej objętości 
gruntu ,  oraz  w chwili 
t = 0, W schemacie Newmarka do całkowania względem czasu 
1 Efektywny wektor naprężenia ti byłby nieznany w przypadku mechanicznego 

obciążenia nieprzepuszczalnego brzegu. Dlatego praktyczniej jest definiować 
brzegową wartość .

jest wymagana dodatkowo znajomość początkowego przyspie-
szenia  i prędkości . Można je wyznaczyć z (12) 
dla czasu t = 0.

SŁABA FORMA RÓWNAŃ I DYSKRETYZACJA

Słabą formę równań (12) tworzymy, całkując je objętościo-
wo po przemnożeniu przez dowolne funkcje testowe.

  

Tylko przez analogie do formy, którą otrzymalibyśmy z mi-
nimalizacji potencjału sprężystego określamy vi(xj) jako wirtu-
alne przemieszczenie, a funkcje testową y(xj) jako wirtualne 
ciśnienie. Bez potencjału określenia te są, ściśle mówiąc, nie-
uprawnione. Całkowanie przez części eliminuje drugie pochod-
ne przestrzenne przemieszczenia i ciśnienia

  

Użycie powyższej słabej formy w MES nie wymaga więc 
funkcji interpolacyjnych C1, tj. gładkich na krawędziach ele-
mentów. W elementach Taylora Hooda stosuje się różne funkcje 
interpolacyjne dla przemiesz czenia ui i dla ciśnienia p. Prze-
mieszczenie jest interpolowane wielomianami Na(x) wyższego 
stopnia niż funkcje interpolacyjne  ciśnienia. Funkcje te-
stujące vi i y są identycznie interpolowane2, jak odpowiednio ui 
i p. Wewnątrz pojedynczego elementu skończonego interpolu-
jemy:

    oraz    (13)

    oraz    (14)

przy czym notację sumacyjną rozciągamy na indeksy greckie 
oznaczające numery węzłów danego elementu. Po dyskretyzacji 
układ równań dla pojedynczego elementu ma postać

  (15)

gdzie wprowadziliśmy oznaczenia

2 Elementy typu Bubnow Galerkin
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Jeśli wprowadzimy nowe indeksy  
oraz  wówczas otrzymujemy zapis macierzowy rów-
nań elementu

  (16)

w którym zmienne węzłowe posortowano następująco: u góry 
wszystkie przemieszczenia na dole wszyst kie ciśnienia. Macierz 
lepkości CAB dopisano w celu uogólnienia rozwiązania.

CAŁKOWANIE WZGLĘDEM CZASU,
SCHEMAT NEWMARKA

Nieznane dyskretne wartości w chwili tn+1 zapisujemy krót-
ko jako przemieszczenia Un+1 ciśnienia pn+1; ich prędkości  
i  oraz przyspieszenie , Analogiczne wartości Un, pn, , 

 oraz  w chwili tn są znane. Otrzymujemy je z warunków po-
czątkowych albo z rozwiązania poprzedniego przyrostu czasu. 
Zasadniczym elementem w schemacie Newmarka jest aproksy-
macja wartości na końcu przyrostu Dt za pomocą szeregów Tay-
lora, Jako podstawowe niewiadome przyjmiemy tu  i  
i wykorzystamy je w szeregach Taylora

  (17)

  (18)

  (19)

gdzie części ekstrapolacyjne  są obliczane wyłącznie na pod-
stawie wartości z chwili tn, tj.

  (20)

  (21)

  (22)

i gdzie stałe współczynniki metody  wybiera się 
tak, by zagwarantować numeryczną stabilność a jednocześnie 
by ograniczyć numeryczną dysypację. Wykorzystując schemat 
Newmarka układ równań dla pojedynczego elementu skończo-
nego ma prostą postać

  (23)

gdzie:

  (24)

  (25)

  (26)

  (27)

  (28)

  (29)

W problemach statycznych trudności numeryczne stwarza 
przypadek niezdrenowany kij ≈ 0 lub Dt = 0 przy nieściśliwo-
ści Q ≈ ∞. Macierz elementu przybiera wtedy postać macierzy 
punktu siodłowego

  (30)

która powinna być jedynie tylukrotnie osobliwa, ile niezależ-
nych przemieszczeń sztywnych elementu jest dozwolone (np. 
trzy w elementach płaskiego stanu odkształcenia), Z analizy 
stabilności tej macierzy wynika ograniczona liczba stopni swo-
body ciśnienia w elemencie, co często jest wyrażane warunkiem 
infimum-supremum lub warunkiem LBB w MES dla elementów 
mieszanych lub przy minimalizacji funkcjonałów z warunkami 
ograniczającymi wprowadzonymi za pomocą mnożników La-
grange’a. Zwyczajowo zapisujemy równanie z macierzą punktu 
siodłowego w formie [1]

  (31)

i wyróżniamy trzy źródła osobliwości tej macierzy:
 – osobliwość kwadratowego bloku K,
 – duży wymiar prostokątnego bloku BT, ,
 – przestrzeń zerowa bloku BT.

Jeśli macierz nie jest osobliwa, z górnej linii wyznaczamy 
u i wstawiamy do dolnego równania równania

  (32)

otrzymując

  

Nie wystarczy zagwarantować, że K jest nieosobliwa, aby 
odwrócić macierz [B · K

–1
 · B

T]. Dodatkowo należy pokazać, że 
nie istnieje taki wektor p ≠ 0, że BT

 · p = 0. Zapisujemy ten fakt 
jako ker BT = 0. W analizie funkcjonalnej3 analogiczny warunek 
zapisywany jest w postaci

  (33)

gdzie  oznacza normalizacje. Warunek (33) należy ro-
zumieć następująco: dla danej wartości  supremum 
iloczynu skalarnego  odpowiada po prostu normie  . 

Warunek (33) sprawdza w taki sposób wszystkie kierunki  
i wybiera z otrzymanych norm  najmniejszą. Warunek rów-
noważny nierówności (33) można by wyrazić w postaci mini-
malnej normy , czyli 

3 Rozpatruje się tzw. przestrzeń Hilberta. gdzie funkcje traktowane są jak wek-
tory, tj. istnieje miedzy nimi odległość i iloczyn skalarny.
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  (34)

Odpowiada to warunkowi, że macierz B · B
T powinna być 

określona dodatnio.
W problemach dynamicznych ruchy sztywne nie odpowia-

dają zerowej energii czyli osobliwości. Niestety w tym przy-
padku zachodzi , co jest widoczne z porównania (25) 
i (26). Ogólne wykluczenie niepożądanych osobliwości macie-
rzy nie jest w tej sytuacji proste [1]. Ograniczenie liczby stopni 
swobody dla ciśnienia wody, tak aby spełnić , może okazać 
się niewystarczające.

SYMETRYZACJA

Ściśle rzecz biorąc, bloki KUP i KPU nie muszą być symetrycz-
ne. Proporcjonalność  wystarczyłaby dla warunku 
(33), ponieważ ostatnie  równań macierzy punktu siodłowego 
odpowiadających zachowaniu masy można obustronnie podzie-
lić przez l. Taki mnożnik l mógłby być nawet ujemny. Jednak 
nawet tak (luźno) rozumiana „symetria”  będzie na-
ruszona przez człon Q** w KPU. Okazuje się, że zasadniczy pro-
blem wypływa wprost z założenia Zienkiewicza o identycznych 
przyspieszeniach wody i szkieletu. Bez tego założenia należało-
by zapisać (2) jako

  
 (zamiast  i bez członów konwekcyjnych) (35)

W sformułowaniu up wyrazimy prawą stronę 
 przez , gdzie  oraz 
. Ze zróżniczkowania prawa Darcy względem 

czasu otrzymujemy
  (36)

W celu uproszczenia zakładamy dodatkowo  , czyli 
ciężar wody nie zmienia się w czasie. Zaproponowane będą dwie 
modyfikacje, obie prowadzące do symetrii macierzy elementu

   albo   (37)

Z powyższych założeń upraszczających otrzymujemy jako 
równanie równowagi odpowiednio

 

 albo   (38)

W drugim przypadku konieczne jest wprowadzenie trzeciej 
pochodnej przemieszczenia względem czasu, zatem wymagany 
jest nieco bardziej skomplikowany schemat Newmarka. Zajmij-
my się zatem założeniem . W tym przypadku otrzymuje-
my dodatkowy człon , który dodajemy do lewej strony 
równania równowagi. Przemnożenie tego członu przez funkcję 
testującą vi i dyskretyzacja prowadzą do dodatkowej całki w ma-
cierzy KUP, a mianowicie

  (39)

Całkę , tj. wyrażenie w nawiasach klamrowych, można 
rozpoznać jako transpozycję wcześniej otrzymanego wyrażenia 

, które jest zawarte w równaniu zachowania masy. Dzięki 
członowi  w macierzy KUP zostaje przywrócona symetria 

, tak jak w przypadku statycznym (30). W zapisie 
indeksowym, symetria  polega na przestawieniu ko-
lejności wskaźnika g i pary ai. Niezależnie od tego które uprosz-
czenie z (37) wybierzemy, uzyskujemy symetryczną macierz 
elementu. Jej osobliwość możemy łatwo przewidzieć, analizu-
jąc przestrzeń zerową ker KUP.
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