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Tytuł 

Cpt-Star – pakiet do interpretacji  
sondowan statycznych 

 
 



Informacje ogólne 

Oprogramowanie CPT-Star jest zaawansowaną aplikacją do analizy i 

interpretacji sondowań statycznych sondą ze stożkiem elektrycznym CPT-u, a 

także, w ograniczonym zakresie, dla sondowań ze stożkiem mechanicznym. 

Pakiet umożliwia wczytanie danych ze stożków wielu producentów, w tym 

Pagani , van den Berg, Geotech oraz Envi . Pakiet jest zintegrowany i 

współpracuje z pakietem programów GeoStar 6i/7i. 

Pakiet umożliwia: 

• Klasyfikacje gruntów na podstawie parametrów za pomocą nomogramów lub 

wczytanie istniejącej klasyfikacji wykonanej innym programem np. GeoStar  

• Wydzielanie warstw geotechnicznych z klasyfikacją gruntów wg wybranej normy 

• Liczenie parametrów geotechnicznych w sposób ciągły i ich prezentację w postaci 

wykresów 

• Liczenie parametrów geotechnicznych dla całych warstw geotechnicznych i 

prezentację wyników w postaci wykresów lub tabel. 

• Wprowadzanie własnych formuł liczenia parametrów warstw i makr zestawu operacji 

• Analizę wyników, ich prezentacje w postaci wykresów i tabel  

• Kopiowanie parametrów warstw i wykresów do kart otworu i przekrojów GeoStar. 



• Pakiet umożliwia wczytywanie danych z 

plików utworzonych przez sondy różnych 

producentów 

• Wczytywanie danych z plików tekstowych 

w formacie CSV oraz XLS 

• Wczytywanie danych plików GRU w 

formacie GORILLA 

Wprowadzenie danych z 

wykonanego sondowania 



Formaty importu danych z sond różnych 

producentów 

Po wyborze z menu 

„Importuj dane stożka jako 

nowe sondowanie” pojawi 

się menu wyboru firmy 

producenta stożka użytego 

do sondowania.  

Po wyborze pliku pojawi się 

dialog opcji importu a 

następnie wyboru kanałów 

wykresów (następny slajd) 



Dialog wyboru kanałów wykresu 



Dane z sondy po wczytaniu 

Kolejność 

wykresów 

1. Qc 

2. Fs 

3. U2 

4. Rf 



Istnieje kilka metod wydzielenia warstw profilu: 

1.Metoda klasyfikacji parametrycznej za pomocą 

nomogramów 

2.Metoda manualna wskazując myszką granice 

wydzieleń. 

3.Metoda wczytania gotowego profilu z programu 

GeoStar 

4.Metoda porównawcza (np. wydzielenia uzyskane 

metodą parametryczną korygowane są na 

podstawie znanych profili znajdujących się w 

sąsiedztwie) 

Wydzielenie warstw profilu 



Istnieje kilka metod wydzielenia i klasyfikacji warstw na 

podstawie parametrów odczytanych z sondy. W programie 

uzyskuje się to poprzez wybór menu Klasyfikacja   

Wykonanie klasyfikacji z nomogramu na podstawie 

charakterystyk. 

Poniżej pokazano dialog wyboru metody 

 

Metoda parametryczna klasyfikacji warstw 



Okno programu po wydzieleniu warstw metodą 

parametryczną 



W oprogramowuj CPT-Star zastosowano nowatorską 

metodę zestawienia obok siebie trzech profili  

• Profil roboczy – profil finalny brany do obliczeń 

• Profil klasyfikacji parametrycznej uzyskany za 

pomocą nomogramu (np. Robertsona dla warunków 

Polskich) 

• Profil porównawczy – profil z sąsiedztwa, z klasyfikacją 

uzyskaną metodą tradycyjną 

Profil porównawczy może być wczytywany z bazy danych 

GeoStar. 

CPT-Star 



Tworzenie profilu roboczego na 

podstawie profilu z nomogramu 

Aby utworzyć profil roboczy na podstawie profilu z 

nomogramu należy: 

1.Z menu Profil roboczy wybrać: Utwórz warstwy na 

podstawie klasyfikacji z nomogramu. 

2.Usunąć zbyt cienkie warstwy wybierając z menu Profil 

roboczy   Automatyczne wycinanie cienkich warstw. W 

opcji tej należy zaznaczyć minimalną grubość wartswy 

(cieńsze  



Profile roboczy i na podstawie nomogramu 



CPT-Star – Widoki 



CPT-Star – Profil roboczy i porównawczy 



CPT-Star – Klasyfikacja i edycja cech warstwy 



CPT-Star liczenie parametrów warstw 

profilu 

Po wydzieleniu i sklasyfikowaniu warstw można wykonać 

obliczenia ich parametrów, w tym celu należy wybrać z 

menu: Profil roboczy   Tabela wyników stanu gruntu 

Opcjonalnie można wybrać ikonę na pasku narzędzi 

Parametry warstw 



CPT-Star liczenie parametrów warstw 

profilu – Tabela wyników strona 1 



CPT-Star liczenie parametrów warstw 

profilu – Przejście do obliczeń 

 

 

 

 

 

Następnie należy przejść do liczenia parametrów 

warstw. W tym celu należy określić czy zamierzamy 

policzyć wszystkie warstwy czy wybraną. 



Wybór liczonych parametrów warstw profilu 

 



CPT-Star Korygowanie wartości  średnich warstw 



Prezentacja wyników - wykresy obok profilu 



Prezentacja wyników - Raport tabelaryczny 



GeoStar - Przekrój Geologiczno-Inżynierski 

z wykresami sondowań CPT 



Schemat integracji oprogramowania  



Oprogramowanie firmy Soft-Projekt 



Dziękuję za uwagę 


