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WALIDACJA MODELI NUMERYCZNYCH NAWIERZCHNI DROGOWEJ  

PODATNEJ Z UŻYCIEM ELEMENTÓW NIESKOŃCZONYCH 

 

Celem pracy jest zbudowanie modelu numerycznego MES nawierzchni drogowej podatnej przy zastosowaniu tzw. elemen-

tów nieskończonych. Istnienie takiego modelu jest bardzo przydatne dla przeprowadzania, między innymi, obliczeń nawierzch-

ni drogowej przy uwzględnieniu efektów dynamicznych. Pozwala to, na przykład,  uniknąć efektów odbicia fali występujących 

w ograniczonym obszarze modelu nawierzchni. W tej pracy walidacja została przeprowadzona przez porównanie wyników 

obliczeń numerycznych dla analizy statycznej z wykorzystaniem elementów nieskończonych z wynikami z programu analizy 

statycznej  i quasi-statycznej VEROAD. Porównanie to pozwala dobrać wymiary modelowanego obszaru tak, aby uzyskać zgod-

ność wyników numerycznych z wynikami analitycznymi (VEROAD). 

 

WSTĘP 

Podstawowym modelem mechanicznym nawierzchni drogowej 
przyjmowanym w procesie projektowania nawierzchni podatnych 
dróg jest wielowarstwowa półprzestrzeń sprężysta. Projektując 
nawierzchnię uwzględnia się następujące kryteria trwałości: kryte-
rium (zmęczeniowe) ze względu na spękania odbite i kryterium ze 
względu na deformacje podłoża przy obciążeniu cyklicznym [1]. Do 
ich zastosowania niezbędne są wartości maksymalne odkształcenia 
ściskającego na powierzchni podłoża gruntowego oraz odkształce-
nia rozciągającego na spodzie warstwy asfaltowej, w której powsta-
ją spękania zmęczeniowe. Wymienione kryteria pozwalają określić 
liczbę osi obliczeniowych (tzw. trwałość obliczeniową), których 
przejazd powoduje zniszczenie nawierzchni. Opisywane są one, 
miedzy innymi, wzorami empirycznymi według Instytutu Asfaltowego 
[1]. W praktyce inżynierskiej do określenia wspomnianych wartości 
odkształceń najczęściej stosuje się modele analityczne oparte na 
transformatach (np. VEROAD [2]) lub modele numeryczne wykorzy-
stujące metodę elementów skończonych (MES). Zaletą metod 
numerycznych jest możliwość obliczeń zadań o dowolnej geometrii, 
dowolnych własnościach materiałowych, analizowane mogą być 
szczególne przypadki obciążenia oraz uwzględniane efekty dyna-
miczne. Problemem standardowego modelowania numerycznego 
jest konieczność doboru rozmiarów obszaru półprzestrzeni war-
stwowej, który ma być zamodelowany elementami skończonymi. 
Rozmiary te muszą być dobrane tak, aby otrzymać wartości prze-
mieszczeń i odkształceń zgodne z rozwiązaniami analitycznymi. 
Istnieją zasady ich doboru spełniające ten warunek [3], [4]. Niestety 
nawet przy ich zastosowaniu dla analiz dynamicznych pojawiają się 
efekty związane z odbiciem się fali na krańcach obszaru skończenie 
elementowego. Dlatego zasadna wydaję się praca nad modelami 
numerycznymi składającymi się z elementów nieskończonych, w 
których nie wstępuje efekt odbicia fali. W pracy przeprowadzona 
zostanie analiza służąca doborowi takich rozmiarów modeli MES, 
aby otrzymać wyniki zgodne z rozwiązaniami z VEROAD. Ze względu 
na fakt, że program VEROAD nie uwzględnia efektów dynamicznych, 
porównanie odbędzie się dla zagadnień statycznych. Wnioski jed-
nakże będą mogły być przeniesione na budowę modeli wykorzysty-
wanych do analiz dynamicznych. 

Przykładem zagadnienia, w którym znajduje zastosowanie ana-
liza dynamiczna z wykorzystaniem numerycznego modelu MES jest 
badanie FWD (ang. Falling Weight Deflectometer) [5]. Służy ono 
określaniu parametrów materiałowych warstw asfaltowych, podbu-
dowy oraz podłoża gruntowego przy pomocy wartości przemiesz-
czeń nawierzchni na powierzchni drogi pod obciążeniem udarowym. 
Efekty dynamiczne mają w tym przypadku kluczowe znaczenie i 
nieuwzględnienie ich prowadzi do uzyskania niepoprawnych wyni-
ków [6].  

1. MODEL NAWIERZCHNI DROGOWEJ  

1.1. Ogólne informacje na temat modelowania nawierzchni 
drogowej  

W praktyce inżynierskiej najczęściej stosowanym modelem 
mechanicznym nawierzchni drogowej jest warstwowa półprzestrzeń 
sprężysta. Poszczególne warstwy o stałej grubości są jednorodne  
i izotropowe, odpowiadają one poszczególnym warstwom materia-
łowym nawierzchni drogowej (ostatnia warstwa – półprzestrzeń 
liniowo- sprężysta modeluje podłoże gruntowe). Zakłada się pełną 
ciągłość przemieszczeń na wspólnych powierzchniach warstw materia-
łowych – fizycznie oznacza to ich pełną szczepność. Mieszanki 
asfaltowe charakteryzują się własnościami lepko sprężystymi, w prak-
tyce często zakłada się liniowo-sprężystą charakterystykę materia-
łową poszczególnych warstw nawierzchni (model materiału Hoo-
ke’a) [7]. Jako moduły sprężystości mieszanek mineralno-
asfaltowych przyjmuje się moduły dynamiczne sztywności dla czę-
stotliwości odpowiadającej charakterystycznej prędkości pojazdów 
drogowych.  

W pracy rozpatrywane jest pionowe obciążenie nawierzchni 
drogowej. Dla standardowego pojazdu nacisk osi standardowej 
wynosi 100 kN [8], co odpowiada naciskowi P = 50 kN koła pojazdu 
na nawierzchnię. Przyjmuje się równomierny rozkład nacisku opony 
na nawierzchnię o intensywności równej p = 650 kPa , co wynika w 

przybliżeniu z ciśnienia w oponie  przy założeniu kołowej po-
wierzchni oddziaływania koła pojazdu na nawierzchnię [7]. Promień 
powierzchni obciążenia przyjmuje się równy r = 15,65cm. Rozważa-
ne jest obciążenie statyczne, generujące deformację nawierzchni 
niezależną od prędkości obciążenia. 
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1.2. Model materiałowy nawierzchni drogowej  

Przyjęte dane materiałowe modelu pochodzą z pracy [2]. Mają 
one charakter poglądowy, jednakże ich wartości odpowiadają war-
tościom obserwowanym w rzeczywistości. Zestawienie warstw 
nawierzchni i jej parametrów zawarto w tabeli 1 

Tab. 1. Dane geometryczne i materiałowe dla poszczególnych 
warstw materiałowych  

Lp. Nazwa materiału 

Moduł 

Younga  

[MPa] 

Współczynnik 

Poissona 

[–] 

Grubość 

warstwy  

[cm] 

1 
Warstwa ścieralna  

z SMA 
9800 0,3 4 

2 
Warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego 
11500 0,3 6 

3 
Podbudowa z betonu asfal-

towego 
10900 0,3 12 

4 
Podbudowa z kruszywa 

łamanego niezwiązanego 
400 0,3 20 

5 
Podłoże ulepszone (grunt 

stabilizowany cementem) 
300 0,3 15 

6 Podłoże gruntowe rodzime 100 0,35 ∞ 

2. BUDOWA MODELU NUMERYCZNEGO  

Półprzestrzeń warstwowa zostanie odwzorowana za pomocą 
modelu osiowosymetrycznego walcowego. Wielkość tak zdefinio-
wanego obszaru skończenie elementowego określana może być 
przy pomocy dwóch rozmiarów: wysokości h i promienia l . Zasto-
sowanie takiego modelu jest możliwe dzięki obrotowej symetrii za-
dania, założeniu jednorodności poszczególnych warstw oraz braku 
ruchu obciążenia [9].  

W pracy rozparzono dwie grupy modeli. W pierwszej grupie 
nieskończone elementy zostały zastosowane w podstawie modelu 
w kierunku pionowym (model M1 - rysunek 1). „Wysokość” elemen-
tów nieskończonych oznaczona jest jako ho (wysokość rozumiana 
jako odległość między węzłami elementu o niezerowych składowych 
przemieszczeń). W grupie drugiej zastosowano elementy nieskoń-
czone w podstawie modelowanego obszaru oraz na powierzchni 
bocznej modelu (rysunek 2). Dla tego modelu wprowadzony zostaje 
dodatkowy parametr lo – oznacza on odległość między węzłami 
mogącymi osiągać niezerowe wartości przemieszczeń. elementu 
nieskończonego. Funkcje kształtu elementów nieskończonych są 
zdefiniowane w taki sposób, że przemieszczenia zanikają w nie-
skończoności co pozwala je traktować jako warunki brzegowe. 
Warunki brzegowe na pozostałych krawędziach obszaru wynikają  
z symetrii zadania. 

Model został zapisany w programie Simulia Abaqus, przepro-
wadzono analizę statyczną typu Standard. Wykorzystane zostały 
elementy o kwadratowych funkcjach kształtu przeznaczone do zadań 
osiowosymetrycznych z całkowaniem zredukowanym (CAX8R) oraz 
tzw. elementy nieskończone (CINAX5). Modelowany obszar składa 
się z elementów prostokątnych o minimalnym rozmiarze boku 
0,01 m pod miejscem przyłożenia obciążenia do rozmiaru maksy-
malnego 0,2 m.  

  
Rys. 1. Schemat ilustrujący geometryczne wymiary i warunki brze-
gowe modelu numerycznego – model M1 
 

 
Rys. 2. Schemat ilustrujący geometryczne wymiary i warunki brze-
gowe modelu numerycznego – model M2 

3. ANALIZA WYNIKÓW OBLICZEŃ 

Analizując wyniki obliczeń dla poszczególnych modeli porów-
nano otrzymane wartości maksymalnego przemieszczenia piono-
wego na powierzchni nawierzchni asfaltowej wz, maksymalnego 
odkształcenia rozciągającego na spodzie podbudowy z betonu 
asfaltowego εxx oraz ekstremalnego odkształcenia ściskającego na 
górze gruntu rodzimego εzz z wynikami z programu VEROAD. Wyni-
ki referencyjne z programu VEROAD przedstawione są w tabeli 2 

3.1. Wyniki dla modelu M1  

Przeprowadzono analizę wyników w zależności od trzech pa-
rametrów: 
– wysokości modelu – h, 
– promienia modelowanego walca – l, 
– odległości między węzłami w elemencie nieskończonym – ho. 

Przykładowe wyniki obliczeń dla ustalonej wysokości i promie-
nia modelu oraz dla zmiennej wartości ho przedstawione są w tabeli 2. 
Analogiczne wyniki zostały wyznaczone dla szerokiego zakresu 
wartości l, h i ho. Na podstawie otrzymanych wyników można 
stwierdzić, że poprawne wartości odkształceń otrzymywane są już 
dla modeli o względnie małych rozmiarach. Dodatkowo zmiana 
geometrii nie ma znaczącego wpływu na wartość tych parametrów. 
Inaczej wygląda kwestia przemieszczenia pionowego wz. Jego 
wartość jest ściśle zależna od geometrii modelu, w szczególności 
od wysokości modelu h. 
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Tab. 2. Maksymalne przemieszczenie pionowe i ekstremalne  
odkształcenia dla wybranych wymiarów modelu M1.  

Rodzaj analizy wz [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

VEROAD 0,241 62,42 -164,49 

MES (h=6m, l=4m, ho=0,1m) 0,2117 62,39 -163,99 

MES (h=6m, l=4m, ho=0,2m) 0,2185 62,39 -163,99 

MES (h=6m, l=4m, ho=0,3m) 0,2254 62,39 -163,98 

MES (h=6m, l=4m, ho=0,4m) 0,2322 62,39 -163,98 

MES (h=6m, l=4m, ho=0,5m) 0,239 62,39 -163,97 

MES (h=6m, l=4m, ho=0,6m) 0,2458 62,39 -163,97 

Zależność między maksymalnym przemieszczeniem piono-
wym, a odległością ho między węzłami elementu nieskończonego 
jest liniowa. Wartość współczynnika kierunkowego prostej definiują-
ca tę zależność jest niezależna od wartości wysokości modelowane-
go obszaru. Natomiast zależy istotnie od wartości l (rysunek 3 i 4). 
Liniowa zależność pozwala w prosty sposób określić wartość ho dla 
której otrzymamy wynik zgodny z rezultatem referencyjnym. 

 
Rys. 3. Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji wartości ho 
dla różnych wysokości modelowanego obszaru (l=4m). 

 
Rys. 4. Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wartości ho 
dla różnych wysokości modelowanego obszaru (l=6m). 

 
Zbadano również związek między maksymalnym przemiesz-

czeniem pionowym nawierzchni, a wysokością modelowanego 
obszaru. Wyniki przedstawione są na rysunkach od 5 do 8. Ponow-
nie otrzymano liniową zależność między wartością wz, a wysokością 
h. Parametr łączący obie wartości (współczynnik kierunkowy pro-
stej) w rozważanym zakresie wartości h jest niezależny od przyjętej 
odległości między węzłami w elemencie nieskończonym. Zależy 
natomiast od promienia modelowanego obszaru. Im większy pro-
mień tym wolniejszy wzrost otrzymywanych przemieszczeń przy 
wzroście wysokości obszaru h. Otrzymane rezultaty są zgodne  
z rozważaniami przeprowadzonymi przy modelowaniu nawierzchni 
drogowej elementami o skończonych wymiarach [7]. Zależność 
przemieszczenia od wysokości modelu jest rezultatem spodziewa-
nym. Należy pamiętać, że stosowany model mimo, że w założeniu 
ma odwzorowywać zachowanie półprzestrzeni sprężystej, fizycznie 

przypomina raczej model krępego słupa z dodatkowymi więzami na 
powierzchni bocznej. Jak wiadomo przemieszczenie maksymalne 
słupa zależy od wysokości i pola przekroju co znajduje odzwiercie-
dlenie w otrzymanych rezultatach. 

 
Tab. 3. Maksymalne przemieszczenie pionowe i ekstremalne od-

kształcenia dla wybranych wymiarów modelu M1.  
Rodzaj analizy wz [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

VEROAD 0,241 62,42 -164,49 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,1m) 0,2117 62,39 -163,99 

MES(h=7m, l=4m, ho=0,1m) 0,2179 62,39 -163,99 

MES(h=8m, l=4m, ho=0,1m) 0,2241 62,39 -163,99 

MES(h=9m, l=4m, ho=0,1m) 0,2303 62,39 -163,99 

MES(h=10m, l=4m, ho=0,1m) 0,2365 62,39 -163,99 

MES(h=11m, l=4m, ho=0,1m) 0,2427 62,39 -163,98 

MES(h=12m, l=4m, ho=0,1m) 0,2489 62,39 -163,98 

 

 
Rys. 5. Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru (h) dla l=4m i ho=0,1m. 

 
Rys. 6. Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru (h) dla l=4m i ho=0,2m. 

 
Rys. 7. Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru (h) dla l=6m i ho=0,1m. 
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Rys. 8. Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru (h) dla l=6m i ho=0,2m. 

3.2. Wynik dla modelu M2  

Przeprowadzono analizę wyników w zależności od trzech pa-
rametrów: 
– wysokości modelu – h, 
– promienia modelowanego walca – l, 
– odległości między węzłami w elemencie nieskończonym – ho. 

Dla modelu drugiego związek między przemieszczeniem wz, a 
odległością między węzłami elementu nieskończonego ho zależy od 
wysokości całego modelu h. Dla dużych stosunków h/l przemiesz-
czenie nie zależy od wartości parametru ho. (rysunek 9 i 10). Przy-
kładowe dane przedstawione są w tabeli 4 

Tab. 4. Maksymalne przemieszczenie pionowe i ekstremalne  
odkształcenia dla wybranych wymiarów modelu M2.  

Rodzaj analizy wz [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

VEROAD 0,241 62,42 -164,49 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,1m) 0,209 62,31 -164,27 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,2m) 0,2113 62,31 -164,25 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,3m) 0,2129 62,32 -164,25 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,4m) 0,2141 62,32 -164,24 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,5m) 0,215 62,32 -164,25 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,6m) 0,2158 62,32 -164,25 

 
Rys. 9. Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji wartości ho 
dla różnych wysokości modelowanego obszaru (l=4m, lo=0,1m). 

 
Rys. 10. Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wartości 
ho dla różnych wysokości modelowanego obszaru (l=6m, lo=0,1m). 

Dla modelu drugiego wpływ zwiększania wysokości modelowa-
nego obszaru na przemieszczenie maksymalne jest zasadniczo 
różny od tego co zaobserwowaliśmy dla modelu M1. Przemieszcze-
nie wz nie rośnie liniowo, a zbiega do pewnej wartości. Można to 
zaobserwować na rysunkach 11, 12, 13, 14. Uniemożliwia to wali-
dację modelu rozumianą jako dobór wysokości modelu h tak aby 
uzyskać wartość przemieszczenia zgodną z rozwiązaniem anali-
tycznym.  

 
Tab. 5. Maksymalne przemieszczenie pionowe i ekstremalne  

odkształcenia dla wybranych wymiarów modelu M2.  

Rodzaj analizy wz [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

VEROAD 0,241 62,42 -164,49 

MES(h=6m, l=4m, ho=0,1m) 0,209 62,31 -164,27 

MES(h=10m, l=4m, ho=0,1m) 0,2112 62,31 -164,23 

MES(h=14m, l=4m, ho=0,1m) 0,2115 62,31 -164,23 

MES(h=18m, l=4m, ho=0,1m) 0,2115 62,32 -164,22 

MES(h=22m, l=4m, ho=0,1m) 0,2115 62,32 -164,22 

 
Rys. 11 Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru h dla l=4m, ho=0,1m i lo=0,1m. 

 
Rys. 12 Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru h dla l=4m, ho=0,2m i lo=0,1m. 

 
Rys. 13 Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru h dla l=6m, ho=0,1m i lo=0,1m. 
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Rys. 14 Maksymalne przemieszczenie poziome w funkcji wysokości 
modelowanego obszaru h dla l=6m, ho=0,2m i lo=0,1m. 

 
Przeanalizowano wartości przemieszczeń wz dla poszczegól-

nych wartości l dobierając w taki sposób minimalną wysokość mo-
delu, aby uzyskane przemieszczenie było niezależne od dalszego 
zwiększania wysokości modelu h. Otrzymane wyniki prezentuje 
rysunek 15. Obliczone wyniki przemieszczeń zmierzają do wyniku 
otrzymanego przy użyciu programu VEROAD. Warto zwrócić uwagę 
na stosunkowo duże wymiary modelu numerycznego, dla których 
uzyskuje się wyniki zbliżone do analitycznych. Jest to istotne z 
punktu widzenia efektywności obliczeń numerycznych. W przypadku 
zastosowania modelu M2 czas obliczeń potrzebny do uzyskania 
wyników zgodnych z wynikami analitycznymi jest odpowiednio 
dłuższy. 

 
Rys. 15 Maksymalne przemieszczenie pionowe w funkcji minimal-
nej wysokości modelowanego obszaru h, dla której dla danego l 
zwiększanie wysokości nie powoduje zwiększania maksymalnego 
przemieszczenia, ho=0,1m i lo=0,1m. 

PODSUMOWANIE 

Otrzymane wyniki dla modelu M1 pokazują, że zgodność dla 
odkształceń otrzymujemy już przy względnie małych modelach. Aby 
otrzymać właściwą wartość przemieszczeń pionowych należy od-
powiednio dobrać wysokość modelu, co ze względu na liniową 
zależność między wysokością i maksymalnym przemieszczeniem 
jest zadaniem wykonalnym, ale wymagającym posiadania rozwią-
zania referencyjnego (np. z programu VEROAD). Dodatkowo na 
wartości przemieszczeń pionowych wpływ ma odległość między 
węzłami w elemencie nieskończonym ho. 

W przypadku modelu M2 również zaobserwowano zgodność 
wyników kluczowych odkształceń z wynikami z VEROAD. W tym 
przypadku zależność maksymalnego przemieszczenia na po-
wierzchni nawierzchni asfaltowej nie zależy liniowo od wysokości 
modelu. Istotną zależność obserwuje się dla krępych modeli (duży 
stosunek l/h). W analizowanym zakresie przy wzroście wysokości 

modelu przemieszczenia przestają wzrastać. Wybierając odpowied-
nio dużą wartość promienia l modelu, a tym samym wartość wyso-
kości h, możemy uzyskać rozwiązanie zbliżone do wyniku anali-
tycznego. Taki model lepiej oddaje pracę nawierzchni drogowej, 
wiąże się jednak z dłuższym czasem obliczeń. 
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Validation of numerical model of flexible pavement  
structure using infinite elements 

The main purpose of the paper is to create a numerical 

model of flexible pavement using infinite elements. Such a 

model is essential to compute calculation including dynamic 

effects. It is used to avoid a specific problem of the wave 

reflection in the FE model. Validation of numerical model 

with use of infinite elements is the main subject of the paper. 

It is carried out by comparison numerical results with results 

of computation from VEROAD program (analytical solution). 

Such type of analysis leads to obtain size of domain for FEM 

modeling for which result from both calculations are identi-

cal. 
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