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Estymacja relacji t³umienia z uwzglêdnieniem
amplifikacji drgañ dla wybranych rejonów Bytomia

Wprowadzenie
W rejonie miasta Bytomia obserwuje siê szereg wstrz¹sów wywo³anych eksploatacj¹ górnicz¹ prowadzon¹ przez kopalnie wêgla kamiennego. Efekt sejsmiczny powsta³y
w wyniku eksploatacji rejestrowany jest na powierzchni w formie przyspieszenia drgañ
gruntu. Rejestracja ta prowadzona jest w sposób ci¹g³y od 1997 roku za pomoc¹ automatycznych trójsk³adowych akcelerometrów posadowionych na obszarze miasta. W oparciu o obszerny zbiór danych otrzymanych z wieloletniego okresu rejestracji podjêto próby
wyznaczenia relacji t³umienia z uwzglêdnieniem lokalnego wp³ywu warstw geologicznych. Wp³yw geologii obserwowany jest jako efekt amplifikacji drgañ. Obserwowana
amplifikacja zwi¹zana jest z wystêpowaniem, w danym miejscu w warstwie przypowierzchniowej, luŸno zwi¹zane utwory geologiczne o stosunkowo du¿ej mi¹¿szoœci. Estymacja parametrów relacji t³umienia w oparciu o dane dotycz¹ce energii, amplitudy drgañ
oraz odleg³oœci epicentralnej obserwowanego wstrz¹su ma na celu wyznaczenie nieznanych parametrów charakterystycznych dla t³umienia fali sejsmicznej w danym obszarze.
W poni¿szej pracy podjêto próbê wyznaczenia takiej relacji z uwzglêdnieniem obserwowanej na poszczególnych stanowiskach amplifikacji drgañ. Otrzymane wyniki obrazuj¹ce efekt amplifikacji porównano z amplifikacj¹ wyznaczon¹ metod¹ Nakamury. Metoda ta zwana inaczej metod¹ HVSR opiera siê na wyznaczeniu dla odpowiedniego miejsca
stosunku sk³adowej poziomej wzglêdem sk³adowej pionowej widma przyspieszenia drgañ
gruntu.
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1. Charakterystyka danych pomiarowych
W wyznaczaniu parametrów relacji t³umienia oraz analizie wielkoœci amplifikacji wykorzystano dane pomiarowe z rejonu objêtego podziemn¹ eksploatacj¹ wêgla kamiennego.
Analizowane dane przedstawiaj¹ 10-sekundowy zapis trzech sk³adowych przyspieszenia
drgañ gruntu powsta³y w obszarach eksploatacji górniczej (Markowski i in. 2002). Cyfrowe
zapisy pochodz¹ z okresu od pocz¹tku 1998 do koñca lutego 2007 roku (rys. 1), co
umo¿liwi³o stworzenie obszernej bazy danych obrazuj¹cej charakterystykê wstrz¹sów z rejonu miasta Bytomia. Wykorzystane w obliczeniach dane spe³niaj¹ nastêpuj¹cy warunek
odnosz¹cy siê do rejestrowanej amplitudy przyspieszeñ drgañ:
aXYZ > 65 [mm/s2]

(1)
TABELA 1

Charakterystyka stanowisk pomiarowych
TABLE 1
Profile of the recording stations

Lp.

Stanowisko
pomiarowe

Lokalizacja stanowiska (uk³ad Sucha Góra)
X

Y

Liczba wykorzystanych
rejestracji

1.

S1

5 807

1 626

277

2.

S2

5 960

4

87

3.

S3

6 300

–1 215

20

4.

S4

6 255

–4 064

48

Rys. 1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych
Fig. 1. Location of the recording stations
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2
a XYZ º a 2NS + a EW
+ a Z2

gdzie:
aXYZ
aNS
aEW
aZ

–
–
–
–

(2)

œrednie maksymalne przyspieszenie drgañ gruntu,
maksymalne przyspieszenie drgañ gruntu dla sk³adowej NS,
maksymalne przyspieszenie drgañ gruntu dla sk³adowej EW,
maksymalne przyspieszenie drgañ gruntu dla sk³adowej Z,

Wytypowane stanowiska pomiarowe zlokalizowane s¹ na utworach czwartorzêdowych
o zmiennej mi¹¿szoœci siêgaj¹cej oko³o 25 metrów reprezentowanych g³ownie przez piaski
i gliny. Warstwy czwartorzêdowe w rejonie w wytypowanych rejonach znajduj¹ siê bezpoœrednio powy¿ej utworów triasu lub karbonu. Jednak dok³adna budowa geologiczna
w miejscach rejestracji nie jest znana.

2. Estymacja relacji t³umienia
Okreœlenie parametrów t³umienia fali sejsmicznej odbywa siê poprzez rozwi¹zanie jednego z trzech prezentowanych równañ obrazuj¹cych t³umienie drgañ.

gdzie:
a
E
R
a, b, g, f

–
–
–
–

log a = a + b log E + g log R

(3)

log a = a + b log E + gR

(4)

log a = a + b log E + g log R + fR

(5)

amplituda przyspieszeñ drgañ gruntu [mm/s2],
energia wstrz¹su [J],
odleg³oœæ epicentralna wstrz¹su [m],
wspó³czynniki relacji t³umienia.

W badanym rejonie niejednokrotnie wyznaczano parametry t³umienie (np.: Kornowski,
Kurzeja 2006), jednak nie podjêto próby wyznaczenia takiej relacji z uwzglêdnieniem
odpowiedzi pod³o¿a. Powy¿sze równania, z których korzystano przy wczeœniejszych analizach warunków t³umienia nie uwzglêdniaj¹ bardzo wa¿nego wp³ywu budowy geologicznej
na efekt t³umienia fali sejsmicznej. W celu dok³adniejszego rozpatrzenia procesu stopniowego wygaszania fali wraz z odleg³oœci¹ nale¿y prezentowane równania wzbogaciæ
o dodatkowy czynnik. W pracy podjêto próbê wyznaczenia relacji t³umienia w oparciu
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o metodê zaproponowan¹ przez Olszewsk¹ i Lasockiego (2006). Metoda ta w obliczeniach
relacji t³umienia uwzglêdnia dodatkowo parametr amplifikacji drgañ górotworu. Wykorzystana zale¿noœæ przedstawia siê nastêpuj¹co:
log a ( x, y) = a + b log E + gR + d ( x, y)
gdzie:
a
(x,y)
E
R
a, b, g
d

(6)

– wartoœæ szczytowa poziomej b¹dŸ pionowej sk³adowej przyspieszeñ
drgañ gruntu [mm/s2],
– po³o¿enie stacji rejestruj¹cej,
– energia wstrz¹su [J],
– odleg³oœæ epicentralna wstrz¹su [m],
– wspó³czynniki relacji t³umienia,
– logarytmiczny wspó³czynnik amplifikacji.

W celu poprawnego rozwi¹zania powy¿szej relacji przyjêto dla stanowiska S1 wzglêdny
wspó³czynnik amplifikacji równy 1,0. Wprowadzenie wzglêdnego wspó³czynnika dla wybranej stacji umo¿liwia wyliczenie parametrów relacji t³umienia a nastêpnie okreœlenie
wzglêdnych wielkoœci amplifikacji dla pozosta³ych stanowisk.

3. Charakterystyka metody Nakamury
Okreœlenie wielkoœci amplifikacji drgañ w miejscu rejestracji nast¹pi³o z wykorzystaniem metody Nakamury. Nazwa tej metody pochodzi od japoñskiego sejsmologa, który
zaproponowa³ za³o¿enia dla tej metody (Nakamura 1989, 2000). W celu okreœlenia wielkoœci
amplifikacji drgañ wyznacza siê iloraz sk³adowej poziomej (H) wzglêdem sk³adowej pionowej widma przyspieszenia drgañ gruntu (V). W zwi¹zku z przyjêtym za³o¿eniem metoda
ta zwana jest równie¿ metod¹ HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). Szukany
stosunek sk³adowych mo¿na zapisaæ jako nastêpuj¹ca zale¿noœæ:
H A H × GH × R H
=
V
AV × GV × RV
gdzie:
AH, AV
G H, G V
RH, RV

(7)

– wspó³czynniki amplifikacji sk³adowej poziomej i pionowej pionowo
padaj¹cej fali wg³êbnej,
– widma sk³adowej poziomej i pionowej przyspieszenia drgañ twardego
pod³o¿a,
– widma sk³adowej poziomej i pionowej fali powierzchniowej
Rayleigha.
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W wyniku takiej analizy otrzymujemy zale¿noœæ stosunku H/V wzglêdem czêstotliwoœci.
Wyznaczenie amplifikacji nastêpuje w skutek okreœlenia dominuj¹cego piku wystêpuj¹cego
w obserwowanej zale¿noœci. Maksimum piku dostarcza informacji o poziomie amplifikacji
natomiast czêstotliwoœæ, przy której obserwujemy pik odpowiada czêstotliwoœci rezonansowej warstwy przypowierzchniowej.
Zakres analizowanego obszaru poprawnego wyznaczania amplifikacji drgañ wci¹¿ jest
badany. Przyjmuje siê jednak, i¿ w granicach do 10 Hz otrzymuje siê prawid³owe wyniki, co
zwi¹zane jest to z faktem, i¿ przy niskich czêstotliwoœciach obserwuje siê bardzo ma³y
wp³yw fali Rayleigha (Tsuboi i in. 2001). Dlatego te¿ analiza nastêpuje jedynie w obrêbie
niskich czêstotliwoœci. Typowy wynik prowadzonej analizy z u¿yciem metody HVSR
daje jeden dominuj¹cy pik, co odpowiada prostej budowie geologicznej. W przypadku,
gdy mamy do czynienia z skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ w analizie obserwuje siê
dodatkowe piki.

4. Wyniki
W procesie rozwi¹zywania zale¿noœci relacji t³umienia w obliczeniach wykorzystano
amplitudê sk³adowej poziomej. Wybór taki podjêto w zwi¹zku z za³o¿eniem metody Nakamury mówi¹cym, i¿ pionowa sk³adowa fali wg³êbnej nie jest wzmacniana w obrêbie czêstotliwoœci charakterystycznych dla silnego wzmacniania sk³adowej poziomej. Umo¿liwi³o to
w koñcowym kroku analizy skorelowanie wyników obliczeñ pomiêdzy dwoma odrêbnymi
metodami (relacja t³umienia z uwzglêdnieniem amplifikacji oraz metoda Nakamury). W wyniku analizy otrzymano nastêpuj¹ca postaæ relacji t³umienia:
log a = 1,395 + 0,142 log E - 0,0001R + d i
gdzie:
di

–

(8)

logarytmiczny wspó³czynnik amplifikacji dla i-tej stacji (i = 1, 2, 3, 4).

Dla poszczególnych stanowisk wartoœæ parametru d równa jest odpowiednio: S1 – 0,16,
S2 – 0,05, S3 – –0,09, S4 – 0,00. Prezentowane wielkoœci amplifikacji s¹ wielkoœciami
wzglêdnymi i s¹ odniesione do za³o¿onej na poziomie 1,0 (100 = 1) amplifikacji dla
stanowiska S1. Ponadto s¹ one prezentowane jako wyk³adnik liczby 10, co ma zwi¹zek
z uk³adem równania relacji t³umienia, w której to wystêpuj¹ logarytmy poszczególnych
zmiennych. W efekcie przeprowadzenia dzia³ania 10di na otrzymanych wielkoœciach di
dostajemy wzglêdn¹ amplifikacje miejsca pomiaru równ¹: S1 – 1,44, S2 – 1,12, S3 – 0,80,
S4 – 1,00. Taka prezentacja wyników umo¿liwi porównanie wyznaczonych poziomów
amplifikacji z amplifikacj¹ wyznaczon¹ inna metod¹.
Korzystaj¹c z metody Nakamury wyznaczono wspó³czynniki amplifikacji drgañ dla
poszczególnych stanowisk. Szacowania wielkoœci amplifikacji dokonano za pomoc¹ wyz-
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naczenia maksimum dominuj¹cego piku zale¿noœci H/V wzglêdem czêstotliwoœci. Dominuj¹cy pik wyznaczano z zale¿noœci H/V przestawiaj¹cej medianê (pogrubiona linia)
wszystkich obliczonych stosunków dla poszczególnych miejsc rejestracji.
Analizuj¹c zale¿noœci H/V wzglêdem czêstotliwoœci dla stacji S1 (rys. 3) okreœlono
po³o¿enie dominuj¹cego piku w okolicach czêstotliwoœci równej 3,5 Hz. Wielkoœæ amplifikacji dla tego stanowiska okreœlono na poziomie 2,5. Czêstotliwoœci¹ rezonansowa dla tego
stanowiska jest czêstotliwoœæ, przy której wyst¹pi³ dominuj¹cy pik, czyli 3,5 Hz.

Rys. 2. Stosunki sk³adowych widm akcelerometrycznych dla stanowiska S1
Fig. 2. Spectral ratios of ground accelerations from S1 station

Rys. 3. Stosunki sk³adowych widm akcelerometrycznych dla stanowiska S2
Fig. 3. Spectral ratios of ground accelerations from S2 station
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Dla stanowiska S2 okreœlono maksimum g³ównego piku na poziomie 2,1. Czêstotliwoœæ
rezonansowa dla tego¿ rejonu wynosi 2,6 Hz. Zauwa¿yæ nale¿y jednak, i¿ w tym wypadku
wystêpujê jeszcze jeden pik, który mo¿e œwiadczyæ o skomplikowanej budowie geologicznej. Maksimum drugiego piku okreœlono na poziomie 1,8 w okolicach czêstotliwoœci 3,9 Hz.
Maksimum piku amplifikacji dla stanowiska S3 wystêpuje w okolicach czêstotliwoœci
4,0 Hz, a jego wartoœæ wynosi 1,6. Po³o¿enie maksimum piku dostarcza informacji zarówno
o czêstotliwoœci rezonansowej warstwy przypowierzchniowej jak i o poziomie amplifikacji.

Rys. 4. Stosunki sk³adowych widm akcelerometrycznych dla stanowiska S3
Fig. 4. Spectral ratios of ground accelerations from S3 station

Rys. 5. Stosunki sk³adowych widm akcelerometrycznych dla stanowiska S4
Fig. 5. Spectral ratios of ground accelerations from S4 station
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Z wyznaczonego stosunku H/V dla stanowiska S4 mo¿na wyznaczyæ dominuj¹cy pik dla
czêstotliwoœci równej oko³o 2,65 Hz. Czêstotliwoœæ to jest w tym miejscu dominuj¹c¹
czêstotliwoœci¹ rezonansow¹ warstwy przypowierzchniowej. Pik osi¹ga maksimum na poziomie wartoœci równej 2,0 co odpowiada poziomowi amplifikacji drgañ powsta³emu w wyniku przejœcia fali sejsmicznej przez warstwy geologiczne w tym miejscu.
Wszystkie okreœlone wspó³czynniki amplifikacji metod¹ Nakamury pokazuj¹, i¿ metoda
ta sprawdza siê do okreœlania odpowiedzi pod³o¿a oraz jest cennym uzupe³nieniem dotychczasowych badañ amplifikacji drgañ w rejonie GZW (Stec 2001).
Poni¿ej zaprezentowano porównanie wyznaczonych parametrów amplifikacji drgañ metod¹ relacji t³umienia oraz metoda Nakamury. Porównanie wyznaczonych amplifikacji
mo¿liwe by³o przy za³o¿eniu, i¿ dla stanowiska S4 wartoœci okreœlonej amplifikacji z metody
Nakamury równej 2,0 odpowiada wzglêdna wartoœæ 1,00. Prezentowane poni¿ej wyznaczone wartoœci s¹ do siebie zbli¿one.
TABELA 2
Porównanie wyznaczonych wspó³czynników amplifikacji
TABLE 2
Comparison of amplification factors
Wzglêdne wspó³czynniki amplifikacji
Lp.

Stanowisko pomiarowe
relacji t³umienia

metody Nakamury

1.

S1

1,44

1,25

2.

S2

1,12

1,05

3.

S3

0,80

0,80

4.

S4

1,00

1,00

Wzglêdne wspó³czynniki amplifikacji okreœlone za pomoc¹ dwóch odmiennych metod
koreluj¹ siê ze sob¹ w zadowalaj¹cym stopniu (tab. 2). Mo¿na przyj¹æ, i¿ wyniki otrzymane
za pomoc¹ relacji t³umienia lepiej obrazuj¹ zmiany charakteru fali poprzez przejœcie jej
przez warstwy geologiczne nadk³adu. Zwi¹zane jest to z faktem, i¿ wyniki wspó³czynnika
amplifikacji otrzymane metod¹ Nakamury mog¹ byæ obarczone niepewnoœci¹ zwi¹zan¹
z adaptacj¹ metody do analizy zjawisk o ma³ej odleg³oœci epicentralnej. Ponadto okreœlenie
wielkoœci amplifikacji za pomoc¹ metody Nakamury w wypadku, gdy mamy do czynienia
ze skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ nie jest precyzyjne. Analizuj¹c wytypowane obszary mamy do czynienia ze skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ prawdopodobnie dla
stanowiska S2, o czym mo¿e œwiadczyæ wiêksza liczba wystêpuj¹cych pików na rysunku 4.
Dlatego te¿ nale¿y uwzglêdniæ, i¿ wyniki otrzymane t¹ metod¹ mog¹ byæ niedoszacowane.
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Wnioski
1. W rejonie Bytomia wystêpuje amplifikacja drgañ, prawdopodobnie zwi¹zana z budow¹
geologiczn¹ warstwy przypowierzchniowej.
2. Estymacja parametrów relacji t³umienia z uwzglêdnieniem wp³ywu pod³o¿a daje interesuj¹ce rezultaty przedstawiaj¹ce zanikanie amplitudy fali sejsmicznej wraz z rozprzestrzenianiem siê od epicentrum.
3. Metoda Nakamury daje w trakcie prostej analizy parametry obrazuj¹ce wzmocnienie
drgañ gruntu dla rejonu Bytomia. Metoda ta mo¿e sprawdzaæ siê jako uzupe³nienie
innych metod okreœlania wspó³czynnika amplifikacji.
4. Wyznaczona z relacji t³umienia wzglêdna wielkoœæ amplifikacji drgañ w sposób zadowalaj¹cy koreluje z amplifikacj¹ wyznaczon¹ metod¹ Nakamury. Mo¿na jednak za³o¿yæ,
i¿ wyniki otrzymane z relacji t³umienia s¹ bardziej wiarygodne.
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ESTYMACJA RELACJI T£UMIENIA Z UWZGLÊDNIENIEM AMPLIFIKACJI DRGAÑ DLA WYBRANYCH REJONÓW
BYTOMIA

S³owa kluczowe
Relacja t³umienia, amplifikacja drgañ, metoda HVSR, efekty lokalne
Streszczenie
Praca przedstawia próbê wyznaczenia parametrów t³umienia uwzglêdniaj¹c wielkoœæ amplifikacji w miejscu
rejestracji. Analiza zosta³a przeprowadzona bazuj¹c na zbiorze 432 danych z czterech stacji rejestruj¹cych
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przyspieszenia drgañ gruntu, zainstalowanych w mieœcie Bytom. Dane te zawieraj¹ informacje o odleg³oœci epicentralnej, energii wstrz¹su w Ÿródle oraz amplitudzie przyspieszeñ drgañ gruntu. Analizowane dane przedstawiaj¹ cyfrowe zapisy trzech sk³adowych przyspieszenia drgañ gruntu pochodz¹cych z okresu od pocz¹tku
1998 do koñca 2007 roku. Zarejestrowane dane zwi¹zane s¹ ze skutkami prowadzenia eksploatacji górniczej
w niewielkich odleg³oœciach epicentralnych. Wystêpuj¹ce w rejonie Bytomia utwory czwartorzêdowe znajduj¹ siê
bezpoœrednio powy¿ej utworów triasu lub karbonu. Mi¹¿szoœæ formacji czwartorzêdowych zmienia siê znacz¹co
w ró¿nych rejonach miasta. Warstwy nadk³adu zbudowane s¹ g³ownie z piasków i glin. Wielkoœæ amplifikacji
drgañ mo¿na wi¹zaæ œciœle z efektami lokalnymi, dlatego te¿ wyznaczono wspó³czynnika wzmocnienia drgañ
gruntu w oparciu o relacjê t³umienia z uwzglêdnieniem tego czynnika. Otrzymane wyniki zosta³y skorelowane
z rezultatami analizy metod¹ Nakamury. Technika Nakamura daje wiarygodne wyniki wielkoœci amplifikacji
dla obszaru czêstotliwoœci od 2 Hz do 10 Hz. Wyniki metody Nakamury zosta³y odniesione do oszacowanej
amplifikacji dla stanowiska S1. Analiza wskazuje, i¿ relacja t³umienia z uwzglêdnieniem wp³ywu pod³o¿a daje
bardziej wiarygodne rezultaty ni¿ metoda Nakamury. Jednak wszystkie otrzymane wyniki mog¹ dostarczaæ
cennych informacji i byæ cennym uzupe³nieniem wczeœniejszych badañ prowadzonych w rejonie GZW. Sama
metoda Nakamury mo¿e sprawdzaæ siê jako uzupe³nienie innych metod wyznaczania amplifikacji drgañ gruntu.
Wszystkie wyniki wskazuj¹ na wystêpowanie amplifikacji drgañ w rejonie miasta Bytom i s¹ œciœle zwi¹zane
z miejscem prowadzonej analizy.

THE ESTIMATION OF ATTENUATION RELATIONS WITH THE AMPLIFICATION OF VIBRATION FOR CHOSEN BYTOM
REGIONS

Key words
Attenuation relation, amplification of vibration, HVSR technique, local effects
Abstract
This paper shows the attempts of calculation of the parameters of attenuation taking into consideration the size
of amplification in the place where the recorders were located. The analysis was carried out basing on 432 data from
four acceleration stations installed in Bytom city, included epicenter distance, source energy and amplitude of
accelerations of vibration. Analyzed data present digital record of three components of acceleration vibration of the
ground surface coming from the period 1998–2004. This registered data was a result of the mining tremors in
low epicentral distances from the regions of mining exploitation. In the Bytom area locally occur quaternary
layers deposited above triasic or the carboniferous formation. The thickness of quaternary formation changes
significantly in many different regions of the city. Geological structure is mainly formed by sands and clays. The
size of amplification can be related to the site effects so the results were calculated from the attenuation relation,
which implicates amplification factor. The attenuation relation with amplification factor gives reliable results of
amplification. The obtained results were correlated with results from Nakamura technique. The Nakamura
technique gives reasonable results of the size of amplification for frequency range between about 2 and 10 Hz.
These results were transformed to the estimated amplification for the S1 station. The attenuation relation with the
influence of geological structure of the cover gives more reliable results than Nakamury technique. However
all the obtained results can provide important information to previous researches conducted in GZW region.
The Nakamury method can be also useful as complement of the other methods of estimation the amplification of
ground vibration. All the results show that there are local effects in Bytom city, which are closely connected to the
place of measurement.

